
 
     Chorvátsky filatelistický zväz oslavuje tohto roku  75. výročie svojho vzniku. 
Pri tejto príležitosti usporiadal národnú filatelistickú výstavu s medzinárodnou 
účasťou pod názvom CROATICA 2015 v dňoch 31.3. až 4.4.2015. Pozvaný bol 
aj náš zväz a ako národný komisár sa ho zúčastnil predseda ZSF a traja 
vystavovatelia svojími filatelistickými exponátmi. Filatelistická výstava sa 
uskutočnila vo Francúzkom pavilóne Študentského centra v Záhrebe. 
 

 
 



 
 

     Medzi 74 vystovateľmi, okrem domácich vystavovateľov aj vystavovatelia 
zo Španielska, Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska, boli aj traja 
vystavovatelia zo Slovenska. Celkom bolo obsadených deväť výstavných tried 
(Tradičná filatelia 15 vystavovateľov, Trieda poštovej histórie 9 vystavovateľov, 
Trieda aerofilatelie 3 vystavovatelia, Trieda poštových celín 2 vystavovatelia, 
Trieda tematickej filatelie 17 vystavovateľov, Trieda mládeže A-C 14 
vystavovateľov, Trieda filatelistickej literatúra 12 vystavovateľov, Trieda 
pohľadníc 1 vystavovateľ a Otvorená trieda tiež 1 vystavovateľ) a porota udelila 
1 veľkú zlatú, 4 zlaté, 8 veľkých pozlátených, 12 pozlátených, 7 veľkých 
strieborných, 10 strieborných, 11 postriebrených bronzových a 15 bronzových 
medailí s diplomom.  
 

 



     Ing. Ladislav Fekete z KF Galanta za exponát "Das K. u. K. Flugwesen im I. 
Weltkrieg" v Tiede aerofilatelie získal veľkú striebornú medailu, Ing. Otto 
Piszton z KF Nové Zámky za exponát " Kôň v poštovníctve" v Triede tematickej 
filatelie získal striebornú medailu a mládežník vo vekovej kategórii B Dominik 
Mrva z KMF Galanta za exponát "Rozpad ZSSR a vznik novodobej Ukrajiny" 
získal postriebrenú bronzovú medailu. 
 

 
 

     Cenu ZSF, vázu Modranskú keramiku, udelila porota ako Grand Prix 
vystavovateľovi zo Španelska Sen. Jose  Pedro Gomez - Aguerovi za exponát 
"Air Mail on Spanish Lands 1919 - 1939". 
 

 
 



      Počas slávnostného vyhodnotenia filatelistickej výstavy CROATICA 2015 
prijal predseda Zväzu chorvátskych filatelistov gratulácie k 75. výročiu vzniku 
Chorvátskeho filatelistického zväzu. Za ZSF odovzdal dar HFS sklenenú vázu 
predseda ZSF spolu s gratuláciou a poďakovaním za pozvanie. 
 

 
 

 

 

   



   Predseda HFS Mladen Vilfan poďakoval zúčastneným filatelistickým zväzom 
na výstave, osobne zúčastnením predsedom týchto zväzov a odovzdal im 
Ďakovné listy. Chcem sa poďakovať Ing. Jarmile Brichtovej, riaditeľke odboru 
poštových služieb MDVRR SR za poskytnutie ročníkov slovenských poštových 
známok na propagáciu pre hostí filatelistickej výstavy. 
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