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Vážení priatelia, 
 
 
filatelia má na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie 
STU pevné korene. Nielenže tu sídli Klub filatelistov 51-09 
Ladislava Novotného, ale je aj miestom, kde pracovali 
významní členovia slovenskej filatelistickej komunity. V 70. 
rokoch minulého storočia, keď bol predsedom klubu doc. 
Ladislav Chodák, zamestnanec katedry chemickej technológie 
dreva a chemických vlákien, bola v klube takmer pätina 
zamestnancov našej fakulty.  

 
Filatelista, tak ako vedec, musí svoju prácu milovať, ale aj poznávať. Známka je momentkou 
doby a znalosti historického kontextu jej vzniku prehlbujú kultúrny rozhľad zberateľa. Viem, 
slovo zberateľ nie je vhodné pre filatelistu, milovníka svojej vášne, ktorý pre získanie 
zúbkovanej favoritky dokáže obetovať čas i peniaze. Filatelia vyžaduje systematickosť 
a trpezlivosť. Vlastnosti, ktoré sa v rýchlom svete akosi vytrácajú. Dnešná mladá generácia je 
rovnako dychtivá po poznávaní ako ich rodičia a dedovia. Som presvedčený, že táto ľudská 
vlastnosť sa vekmi nemení. Napriek tomu dnes mladí nespoznávajú svet cez literatúru, 
umenie alebo zberateľské hoby, ale najmä cez internet a televíziu.  
 
Docent Floch, dlhoročný predseda klubu, docent Cvengroš, distribútor, knihovník a predseda 
revíznej komisie, alebo tajomníci klubu, docenti Jasem a Dvoran sú dôkazom, že filatelia je 
na fakulte živá a hľadá nasledovníkov. Verím, že aj výstava známok, ktorá sa v priestoroch 
fakulty pripravuje, tejto snahe pomôže.  
 
 
 

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.  
dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU 
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Vážení filatelistickí priatelia, 
 
 
je pre mňa veľkou poctou, že sa môžem vám, členom Klubu 
filatelistov Ladislava Novotného, ale aj ostatným 
bratislavským filatelistom, prihovoriť pri príležitosti 
polstoročného jubilea jestvovania klubu. Len máloktorý klub 
sa môže popýšiť tak bohatou históriou a predovšetkým 
činnosťou ako práve ten váš. Už pomenovanie po 
významnom a všestrannom filatelistovi Ladislavovi 
Novotnom symbolizuje jeho osobitné postavenie medzi 
ostatnými bratislavskými klubmi.  

 
Viacerí jeho významní členovia boli hybnou silou bratislavskej filatelie najmä v 70. 
a 80. rokoch minulého storočia. Okrem L. Novotného spomeniem aspoň bratov 
Vysloužilovcov, Róberta Vlacha, Jána Medveckého a Petra Osuského. Majú leví podiel 
na odbornom raste bratislavských filatelistov a prosperite filatelistického dorastu. Avšak 
nielen odborníkmi je klub živý. Určite sa nezaobíde bez schopných organizátorov 
a funkcionárov, zabezpečujúcich dennodennú mravčiu prácu v prospech členstva klubu. 
A na tých, zdá sa, mal klub tiež šťastie. Mnohí z nich presiahli hranice klubu i Bratislavy 
a angažovali sa v prospech celej slovenskej filatelie. Spomeniem predovšetkým dvoch 
predsedov Zväzu slovenských filatelistov – P. Osuského a Ľ. Flocha. Im všetkým patrí 
poďakovanie za nespočetné dni, mesiace a roky dobrovoľnej aktívnej činnosti v prospech 
filatelistickej pospolitosti. V neposlednom rade treba poďakovať aj všetkým členom klubu, 
ktorí – každý podľa svojich schopností a možností – prispeli svojou „troškou do mlyna“.  
 
Uvažujúc nad jubileom vášho klubu sa mi tisne na myseľ pieseň Františka Krištofa Veselého 
„Čože je to päťdesiatka ...?“ Pri osobnom jubileu ju zvykneme odľahčiť dôvetkom 
„...v najlepších rokoch“. V prípade vášho klubu je to skutočne polstoročie charakteristické 
mnohými „najlepšími rokmi“, strávenými aktívnou prácou pre naplnenie našej záľuby – 
filatelie, ktorá nám prináša spoločnú radosť, poučenie i spoločenské vyžitie sa. 
 
Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea prajem Klubu Ladislava Novotného osobne, i v mene 
Združenia klubov filatelistov Bratislavy, aby vydržal ďalších 50 rokov v zdravej kondícii 
a s elánom jemu vlastným naďalej pôsobil v prospech bratislavskej a slovenskej filatelistickej 
organizácie. 
 
 
 

Miroslav Bachratý 
predseda ZKF Bratislava 
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Vážení členovia klubu, milí čitatelia pamätnice, 
 
 

klub filatelistov Ladislava Novotného dozrel do veku 
seniora. S potešením môžem oznámiť, že náš klub, jeden 
z najvýznamnejších bratislavských i slovenských klubov 
oslavuje svoje polstoročné jubileum.  
 
Spomienková publikácia – pamätnica – rozpráva príbeh 50 
ročnej histórie klubu. Publikáciu vydávame z potreby 
zdieľať radosť z jubilea s čo najväčším počtom kolegov 
filatelistov a našich priaznivcov.  

 
Pamätnica vypovedá o tom, čo sa členovia klubu snažili počas jeho päťdesiatročnej histórie, 
ukazuje, aký je ich vklad do spoločnej pokladnice filatelie. Verím, že náš publikačný čin bude 
inšpirovať nielen našich nasledovníkov v klube, ale aj súčasníkov v iných kluboch, aby tiež 
ukázali, ako to robia alebo robili oni.  

 
V tomto roku si pripomíname 100 rokov od narodenia jedného z našich veľmi úspešných 
predsedov doc. RNDr. Ladislav Chodáka, CSc. Vzdávame mu hold príležitostnou pečiatkou. 
Slovenská pošta, a.s., vydala po prvý raz poštový lístok k výročiu klubu filatelistov. Na 
prítlači je budova Fakulty chemickotechnologickej a potravinárskej technológie STU, kde má 
náš klub sídlo viac ako tridsať rokov. Klub tiež vydal upravený tlačový list, ktorý grafickou 
formou rozpráva o histórii klubu zasadenej do kontextu histórie bratislavskej filatelistickej 
komunity. Naša úprimná vďaka patrí Slovenskej pošte a.s. za podporu pri vydaní 
príležitostnej pečiatky, poštového lístka s prítlačou i upraveného tlačového listu. 
 
Pri príležitosti jubilea predstavujeme na propagačnej výstavke výber z exponátov našich 
členov. Týmto spôsobom chceme priblížiť filateliu čo najväčšiemu počtu študentov fakulty. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili pri príprave tohto slávnostného zhromaždenia. 

 
Želám vám, milí členovia klubu a milí hostia, príjemné pocity počas slávnostného 
zhromaždenia, pohodu pri prezeraní výstavky i pri čítaní pamätnice. 
 
Naša úprimná vďaka patrí vedeniu fakulty Chemickej a potravinárskej technológie STU, 
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskej pošte, a.s., a orgánom 
ZSF za podporu pri organizovaní oslavy nášho jubilea. 
 
 
 

doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. 
predseda klubu 
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VÝBOR, REVÍZNA KOMISIA A DISTRIÚTORI KLUBU V R. 2015 
 

 

doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. 
predseda (1992 – 1997, 1999 – doteraz) 
podpredseda (1998) 
tajomník (1978 – 1987)  
distribútor (1981 – 1987, 1990 - doteraz) 
 

 

Ing. Ján Čaplovič  
predseda (1998)  
podpredseda (1994 – 1997, 1999 - 2007) 
tajomník (1967 – 1971) 
člen výboru (2009 – doteraz) 
distribútor (1981 - 2001) 
 

 

Peter Hložka 
podpredseda (2010 – doteraz) 
člen výboru (1994 - 2009)  
distribútor (2001 – doteraz) 
 
 

 

doc. RNDr. Milan Jasem, PhD. 
tajomník (1994 – 2009) 
 
 
 
 

 

doc. Ing. Jan Dvoran, PhD.  
tajomník (2011 – doteraz) 
 
 
 
 

 

MUDr. Peter Osuský, CSc.  
člen výboru (1981 – 1990)  
distribútor (1995 – doteraz) 
 
 
 

 

doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.  
člen výboru (1986 -2001)  
revízna komisie, predseda (2001 – doteraz) 
distribútor (1986 -2009) 
 
 

 

Ing. Martin Polovka, PhD.  
hospodár (2009 – doteraz) 
distribútor (2010 – doteraz) 
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MENNÝ ZOZNAM ČLENOV KLUBU, KTORÍ SÚ ČLENMI V R. 2015 
 

 

Oldřich Bagár 
Vladimír Baláž  
Dušan Berkeš  
Stanislav Biskupič  
Alžbeta Blažková  
Ján Cvengroš  
Ján Čaplovič 
Ivan Dananaj 
Pavol Daučík  
Tamara Dilingerová 
Ján Dvoran 
Lubor Fišera  
Ľubomír Floch  
Ivan Fulajtár 
Eva Gabčová  
Anton Gatial  

Roman Ginič 
Dalma Gyepešová 
Adam Harušinec (KMF) 
Peter Helman 
Peter Hložka 
Miloš Hricovíni 
Radovan Jaroščák 
Milan Jasem  
Milan Kašubjak  
Vladimír Kellö 
Jozef Klimko 
Vladimír Knezl 
Eugen Korec 
Štefan Malatinec 
Mikuláš Meluš 
Vladimír Mlynárik  

Anna Murárová  
Ivan Novotný 
Pavol Ondraška 
Jarmila Oremusová 
Peter Osuský  
Martin Polovka  
Lucia Račková  
Ján Rizman  
Milan Smolík 
Eva Smrčková  
Ján Sodoma 
Martin Škubla 
Jarmila Štetinová  
Tomáš Tobiáš  
Jakub Vanacký (KMF) 
Ján Vojtko
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MOJICH DEVÄŤDESIATJEDEN SEMESTROV ŠTÚDIA FILATELIE 
 

Ľubomír Floch 
 

Úvod 
 
Brožúrka vydaná k 20. výročiu založenia klubu predstavila dvestotridsaťdva 

filatelistov, ktorí sa rozhodli, že si založia svoj klub a budú sa venovať filatelii. Bol to 
pomerne veľký a rôznorodý kolektív zložený z ľudí pracujúcich vo viacerých stavbárskych 
organizáciách, ktorí prijali medzi seba aj iné profesie - inžinierov, lekárov, vysokoškolských 
učiteľov a právnikov. Všetkých spájal záujem o filateliu. Vytvorili spoločenstvo, ktoré sa 
riadilo vtedajšími platnými predpismi, ako má vyzerať filatelistický klub. Postupne sa 
členstvo klubu rozrastalo, niektoré skupiny sa osamostatnili a založili si iné kluby. Naša 
organizácia si dala meno Stavbár, od ústredného orgánu dostala číslo 08 - 10. Zvolili si výbor, 
prirodzenými vodcami sa stali distribútori noviniek vydavateľa poštových cenín. 
A za dvadsať rokov sa klub rozrástol na takmer šesťsto dospelých členov. Popri nich sa 
venovalo filatelii stošesťdesiat detí, nádejná budúcnosť filatelie. Klub bol premenovaný na 
KF L. Novotného, dostal číslo 51-09, lebo aj v evidencii ústrednej organizácie nastali zmeny. 
V riadení klubu sa vystriedalo niekoľko desiatok nadšených funkcionárov. Stretávali sa 
striedavo v budove Priemstavu, Chemickotechnologickej fakulty SVŠT (CHTF), 
Stavoprojektu, až definitívne zakotvili na CHTF (1981). Súviselo to s tým, že sídlu klubu 
striedavo poskytovali azyl stavbári či chemici. Klub sa rozrastal a naplnil sa filatelistami 
zo Stavebnej a Strojníckej fakulty SVŠT, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, 
Slovenskej akadémie vied a rôznymi individualitami, ktoré potrebovali niekam patriť. (1) 

 
Filateliu mám rád pre jej podstatu a venujem sa jej od školských liet. Do 

organizovanej filatelie som vstúpil po desaťročnom členstve v zväze, pretože klub potreboval 
výkonného tajomníka. V tom čase ma povinnosti vysokoškolského učiteľa naplno pohlcovali 
a patril som medzi šťastlivcov, ktorí vnímali svoju prácu ako koníček, za ktorý dostávajú 
i plat. Nikdy som nemal ambíciu robiť nejakú inú činnosť. Funkciu som však prijal rád, lebo 
v klube som stretával ľudí, ktorých som si vážil a obdivoval. Menom jedného z nich bol 
neskôr môj klub aj pomenovaný. Chcel som poslúžiť dobrej veci a pomôcť môjmu 
filatelistickému priateľovi a kolegovi z fakulty docentovi Lacovi Chodákovi pri jeho 
predsedovaní. Osud chcel, že som robil tajomníka ďalším dvom predsedom a nakoniec som sa 
stal predsedom klubu i ja. (2) 

 
A hľa, je tu päťdesiate výročie od založenia klubu. Je to jubileum, ktoré vyzýva našu 

generáciu, aby sme zapísali a zachovali pre súčasných i budúcich členov to, čo sa udialo 
v klube od vydania prvej pamätnice (1985).  
 
 

Pohľad do histórie klubu 
 
Cítim za sebou váhu rokov môjho pôsobenia v organizovanej filatelii. A keďže som 

celý život pracoval v organizácii, v ktorej sa čas meria na semestre, mám za sebou 91 
semestrov filatelie. Prvých dvadsať semestrov som nadobúdal základné vzdelanie, potom som 
pokračoval cez stredné a vysokoškolské vzdelávanie na rozličných stupňoch zväzovej 
hierarchie, až som dospel do dnešných dní. Stále som v klube, kde som začínal. Na pamäť 
sa nedá vždy spoľahnúť, a preto som rád, že jej pomáhajú zápisnice a matrika z klubového 
archívu. Zápisnice z počiatočného obdobia klubu sa nezachovali, sporadicky chýbajú aj 
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zápisnice z obdobia, keď som ich písal ja. Vytvárajú mozaiku klubovej činnosti a táto 
publikácia sa ich snaží zhrnúť do kolektívnej pamäti, ktorú v niektorých kluboch nazývajú 
kronika klubu. Spracoval som informácie z dostupných zápisníc klubu, separátov článkov 
z časopisov, katalógov, monografií, ktoré sa týkali jeho činnosti. Počas tohto obdobia som 
stretol mnoho zaujímavých osobností, zúčastnil som sa mnohých zaujímavých podujatí, ktoré 
rozšírili moje vedomosti i duševný obzor. Prichádzajúce 50-ročné jubileum ma oslovilo, 
vyslalo výzvu, aby som zhrnul svoje poznatky do písomnej podoby a čiastočne nahradil 
chýbajúcu kroniku klubu.  

 
Staré čínske porekadlo „Aj najhorší atrament je lepší ako najlepšia pamäť“ platí 

i v tomto prípade. Viem, že čo nebude zapísané, zapadne do zabudnutia. Najprv som vytvoril 
súbory faktov a tie som uložil do troch príloh. V prvých dvoch sú fakty o činnosti klubu, kto, 
čo, kedy a kde urobil, v tretej je zoznam mien terajších členov. Pri písaní kroniky sú fakty 
najdôležitejšie. Fakty nepustia aj keď ich interpretácia z pohľadu jednotlivcov na tú istú 
udalosť sa môže líšiť. Z nich vychádzam pri hodnotení jednotlivých udalostí, či osobností. Aj 
každý čitateľ ich môže interpretovať zo svojho uhla pohľadu. Vkladám sem moje videnie. 
Spomienky sú ovplyvnené tým, ako som činnosť klubu videl z pozície tajomníka, distribútora 
a nakoniec predsedu klubu. Všetky podrobnosti môže zvedavý čitateľ nájsť v citovanej 
literatúre, ktorá je na konci článku. 

 
Obsahom tejto kroniky je najmä obdobie po roku 1985, keď klub už niesol meno po 

významnom slovenskom filatelistovi L. Novotnom. Vytvoril sa kolektív pod vedením ďalšej 
filatelistickej osobnosti Edgara Vysloužila, ktorá dozrela na predsedu. Predsedovia 
prichádzali na svoj post zaužívanou cestou. Keď jeden odišiel, na jeho miesto nastúpil ďalší 
zrelý filatelista poznajúci chod a tep života klubu. V celej histórii klubu žili vedľa seba ľudia 
rôznych názorov, svetonázorov a národností. Všetci ťahali za jeden povraz. Spájal ich 
spoločný záujem a mnohých aj láska k filatelii. Áno, treba priamo povedať, záujem mnohých 
bol motivovaný aj tým, že poštové známky Československej republiky boli zaujímavým 
predmetom investície. Aspoň vtedy si to mysleli. Láska k filatelii prišla potom, keď pochopili, 
že pojem filatelia má aj hlboký intelektuálny rozmer. Na pôde klubu dozrievali filatelistické 
osobnosti, ktoré získavali poznanie od tých, čo dozreli skôr a kontinuita medzi prichodiacimi 
a odchádzajúcimi vytvárala dejiny nášho klubu.  

 
Distribútori rozdeľovali členom viac ako tisíc emisií noviniek československých 

známok. Celá logistika klubu bola založená na dobrovoľnej práci, na malých odmenách 
distribútorom za distribúciu a poplatkov za administratívne práce a správu knižnice. 
Zosumarizovanie personálneho zloženia jednotlivých výborov, distribučných úsekov, 
vystavovateľov, prednášateľov, vedúcich krúžkov mladých filatelistov vytvára pestrú 
mozaiku mien, osudov a činnosti, ktorú zanechali za sebou (príloha 1). Mená mnohých 
sa objavujú v katalógoch výstav, v odborných filatelistických časopisoch i v orgánoch vyšších 
filatelistických celkov. A môžeme s hrdosťou povedať, že i v najvyšších pozíciách. Z klubu 
vzišlo viacero vystavovateľov, znalcov, publicistov a funkcionárov zväzu. Viacerí z nich 
získali ocenenia za svoju činnosť vo forme bronzových, strieborných, a zlatých Čestných 
odznakov ZSF i ďalších zväzových ocenení. Klub poskytol slovenskej organizovanej filatelii 
dvoch predsedov zväzu, štyroch vystavovateľov na medzinárodnej úrovni a dvoch 
reprezentantov slovenskej filatelie na európskej i svetovej scéne. 
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Spomienky 
 
Keď som sa na jeseň v roku 1968 prihlásil za člena filatelistického klubu Stavbár 

nemal som predstavu, ako vyzerá činnosť v klube filatelistov. Vedel som len, že chcem 
zbierať známky a bol som rád, že si to konečne môžem dovoliť. Začal som mať pravidelný 
príjem a objednanie noviniek československých známok bol jeden z prvých finančných 
záväzkov, ktorým som zaťažil môj vtedajší skromný rozpočet. Prostredníctvom docenta Laca 
Chodáka, distribútora známok na mojej materskej fakulte som sa zoznámil s klubom. Že je aj 
predsedom som zistil až omnoho neskôr. Akčný rádius klubu zahrňoval fakulty vtedajšej 
Slovenskej vysokej školy technickej, lekárov z Fakultnej nemocnice Univerzity Komenského 
sídliacej o ulicu ďalej od Kollárovho námestia, kde sídlila naša fakulta, pracovníkov 
Slovenskej akadémie vied z Patrónky, ale najmä početnú stavbársku obec v Pozemných 
stavbách a ich výskumnom ústave, v Stavoprojekte. Klub združoval významných filatelistov 
mesta Bratislavy, zberateľov, vystavovateľov, znalcov a funkcionárov na všetkých úrovniach 
zväzovej hierarchie. A práve docent Chodák ma v roku 1978 vtiahol do filatelistickej činnosti 
klubu. Ako predseda klubu mi ponúkol funkciu tajomníka. Pýtal som si čas na rozmyslenie. 
Povedal mi: „Rozhodnite sa hneď, ak chcete berte, ak nechcete, nič sa nedeje“. Priznám sa, 
veľmi som chcel, ale obával som sa, či to budem vedieť robiť. Priťahovali ma zaujímaví, stále 
diskutujúci „starí“ páni stretávajúci sa na fakulte každú druhú stredu v mesiaci. (3) Ten 
prívlastok, ktorý som im dal vtedy vo svojej mysli je úsmevný. Keď som neskôr dospel do ich 
vtedajšieho veku, vôbec som sa necítil starý. A teraz, keď som vo veku, ktorého sa mnohí 
z nich nedožili, sa stále necítim starý. Ach, tá relativita času. 

 
Niekoľko rokov som zapisoval, čo sa na výborových schôdzach dialo, písal som 

zápisnice a robil organizátorskú činnosť podľa potreby. Bol som pri vydaní prvej pamätnice 
v roku 1985 i pri vzniku klubových celín. Bol to zaujímavý čas poznávania a zrenia. Stretával 
som mnoho zaujímavých ľudí rôznej profesie. Keď listujem v zápisniciach, pred očami mi 
ožívajú osoby a udalosti tak, ako som ich zažíval od roku 1981. Je to zaujímavý pocit znova 
čítať zápisnice, z ktorých väčšinu som vlastnoručne zapísal a dlhší čas aj klepal na stroji. 
Únavná práca, najmä to klepanie, každé dva týždne, minimálne jednostranového zápisu 
s piatimi kópiami. V stredu o 17. hodine dostávali páni výborníci svoju kópiu a ja som začal 
tvoriť ďalšiu zápisnicu. Po roku ich už klepala platená pisárka, ale i tak počas 
desaťmesačného schôdzkového roka ich bolo dvadsať. Desať rokov tajomníčenia reprezentuje 
minimálne dvesto strán dokumentov, ktoré v čase vzniku boli nutným zlom, aby klub mohol 
fungovať. Teraz sú cenným dokladom toho, kto, čo, kedy a s akým výsledkom v klube urobil. 
A vďaka ním som mohol pomôcť mojej pamäti pri písaní tejto publikácie. 

 
Na jednaniach výboru som spoznal mnoho osôb len tak z rečí bez toho, aby som 

niekedy videl ich tváre a až postupom času som sa s niektorými zoznamoval osobne. 
A mnohých spomínaných som nikdy v živote nestretol, len som ich videl a poznal očami 
starších kolegov z výboru. Počúval som a poznával príbehy, ktoré písala vtedajšia zaujímavá 
doba. 
 

Pamätám sa na jednu výborovú schôdzu, na ktorú prišiel aj Ladislav Novotný. 
Chodieval len občas, keď cítil potrebu povedať výboru niečo dôležité. Častejšie sme ho videli 
v nedeľu doobeda v kaviarni Olympia. Od začiatku nášho stretnutia bolo v ovzduší niečo 
tajomného. Po otvorení schôdze so stíšeným hlasom povedal. „Pánové, to snad není možné. 
On sa zmýlil“. Hovoril českou slovenčinou, ktorá sa dá len ťažko reprodukovať. Nevedel 
som, kto je to ON. Moji kolegovia z výboru už zrejme vedeli niečo viac ako ja a na meno sa 
nikto nespýtal. Ja som sa neodvážil, mlčal som, bol som zvedavý, čo z toho vylezie. 
Pokračoval: „Včera sme mali zasedáni znalcu v Praze a tam bol predložený ním overený 
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exemplár známky ...“ (prepočul som akej známky), znova opakoval stíšeným, neveriacim 
tónom hlasu, „pánové, on sa pomýlil, byl to padělek“. Neskôr som sa dozvedel, že hovoril 
o už nežijúcej ikone československých znalcov Dr. Gilbertovi, ktorého som poznal len 
z ústneho podania.  

 
A zažíval som nielen filatelistické príbehy. Postupne sa mi pred očami vytvárala pestrá 
mozaika klubového života zasadeného do vtedajšieho politického diania. Prišla doba, keď 
osvietené hlavy usúdili, že predseda Chodák ako nestraník nemôže byť predsedom. Výbor 
urobil rošádu, aby bol aj „vlk sýty, aj ovca ostala celá“. Vznikol ale problém, že v klube to 
po rošáde nefungovalo tak ako malo. Predchádzajúci predseda sa potichu vrátil na svoj post 
a jeho prirodzenú dominanciu v klube ukončil až „ten hore“ 

 
Nedeľné stretávanie v kaviarni Olympia malo svoje čaro, a, ako som po rokoch zistil, 

učarovalo viacerým filatelistom. Jeden z nich to dal aj na papier, lebo stretnutie 
z L. Novotným zanechalo v ňom trvalú spomienku. (4) Náš klub mával v Olympii rezervované 
dva stoly. Pri prvom suverénne vládol správca novinkovej služby pán Šimkovic, pri druhom 
mali miesto významní členovia výboru a experti. Raz sa ušlo miesto i mne, pri druhom stole. 
Sedel tam pán Novotný s dvoma mne neznámymi pánmi, štvrté miesto bolo voľné, tak som 
si nesmelo prisadol. Priniesli mu na posúdenie aršíky „Kde domov můj“. Najprv zobral medzi 
palec a ukazovák jeden z nich, znalecky ho pošúchal prstami a povedal: „Tenhle je pravý.“ 
Potom zobral medzi prsty druhý, pošuchal prstami, chvíľu rozmýšľal a povedal: „U tohohle 
si nejsem jist. Prídite sem budouci nedeli, řeknu vám více“. Jeden z nich mu povedal: „ Pán 
Novotný, kľudne si ich zoberte domov, na budúcu nedeľu sa stretneme a poviete nám 
výsledok“. „Nie, pánové“, povedal, „a co když mne cestou domů zrazí električka“. Až po 
dlhšom čase som si uvedomil, akú prorockú vetu vyslovil. S obdivom som pozeral na jeho 
hmatovú expertízu. Keď páni odišli, ostali sme tam len my dvaja. Zobral som odvahu a opýtal 
som sa ho, ako zistil pravosť, len tak ich pohladkaním. Povedal: „Pane kolego, pravé harčeky 
a padělky se liší aj kvalitou papíru a ja to rozeznám mezi prsty.“ Povedal to pomaly, uvážlivo, 
vedomý si váhy svojho poznania, ktoré získal z dlhoročnej skúsenosti. Bol som múdrejší 
a hrdý na to, že som získal toto poznanie od neho samého. Pozrel na mňa a spýtal sa ma: 
„Pane kolego, co zbírate“? Bola to jeho obligátna otázka, ktorú dával novým tváram pri 
zoznámení. Aj keď ma musel viackrát vidieť na schôdzi výboru, bolo zrejmé, že si nepamätá, 
že som tajomníkom vo výbore klubu, ktorého je on čestným členom. V tom čase som pod 
dojmom svetových výstav v Prahe začal poškuľovať po téme Svetové výstavy pod 
patronátom FIP. „No, to je zajímavá téma, nebudete to mať lehký, prijdite sem budouci 
nedeli, neco vám přinesu“. A priniesol zaujímavý materiál z Pragy´78, vstupenky na rôzne 
podujatia výstavy zaslané na jeho adresu so známkami opečiatkovanými výstavnými 
pečiatkami, zálepky a ďalšie zaujímavosti, o ktorých som ani nevedel, že existujú. Dnes by 
som povedal, dobrý materiál pre otvorenú triedu. Skúmavo na mňa pozrel a spýtal sa ma: 
„ Co je vám to hodný ?“ Mlčal som a hanbil som sa sám pred sebou, že nemám ani predstavu, 
koľko by to malo stáť. Po chvíli ticha povedal sumu, ktorú som rád zaplatil bez mihnutia oka. 
Potešil som sa takémuto úlovku. Na Pragu´78 som sa totiž nedostal, lebo som bol v tom čase 
v zahraničí. Ale najmä som bol veľmi rád, že mám osobnú zberateľskú skúsenosť s pánom 
Novotným, a hrdý, že ma po tomto stretnutí registroval už ako kolegu z klubu. 

 
Stretávali sme sa na chemickej fakulte vďaka podpore odborového hnutia fakulty, 

ktoré nám poskytovalo svoju miestnosť na klubovú činnosť. Klub tam zapustil trvalé korene 
a postupom času vytvorili pracovníci fakulty jeho väčšinu. S odborovou organizáciou uzavrel 
klub dohodu o spolupráci. Nakoniec sa k nám zo Stavoprojektu presťahovala i rozsiahla 
knižnica. Zo zápisu o inventúre pri presťahovaní vyplýva, že klub vlastnil rozsiahly knižničný 
fond okolo dvoch stoviek katalógov a publikácií. Úspešnému presťahovaniu pomohla 
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skutočnosť, že vedúcou odborovej knižnice na fakulte bola moja kolegyňa z katedry, ktorá 
bola ochotná za malú odmenu prevziať aj filatelistickú knižnicu pod svoju opateru. Z každej 
výročnej schôdze klubu sme posielali poďakovanie predsedom odborovej organizácie 
a dekanom fakulty. Z jedného predsedu odborov sa po čase stali dekan fakulty a kontinuita 
podpory našej činnosti pokračovala aj za jeho dekanstva. A čo je veľmi dôležité, stále sme 
mali podporu vedenia fakulty i potom, čo odborové hnutie prestalo radiť podporu činnosti 
filatelistov do portfólia svojej činnosti.  

 
Je zaujímavé listovať v spomienkovom spise vydanom v roku 1985. Zaznamenal, 

že najväčší distribučný úsek (123 členov) mal predseda E. Vysloužil, môj predchodca 
na tajomníckej stoličke S. Bošnák mal 113 členov a matrikár klubu J. Čaplovič 111 členov. 
Po smrti doc. Chodáka (1981) som považoval za svoju povinnosť prevziať jeho distribučný 
úsek zo 76 členmi a stal som sa bez vlastnej zásluhy distribútorom štvrtého najväčšieho 
úseku, v ktorom bola väčšina členov z fakulty. Treba povedať, že vážnosť jednotlivých členov 
výboru sa odvíjala aj od toho, kto koľko práce odvádzal pre klub. Vysoko sa cenila práca 
s mládežou. Postavenie tajomníka si musel člen výboru zaslúžiť. Čakalo sa od neho, že rýchlo 
a presne vyplní to, na čom sa výbor uznesie. Predchádzajúci tajomníci boli zrelé filatelistické 
osobnosti. Problém bol v tom, že ich predstava, ako má vyzerať plnenie ich funkcie, nie vždy 
korešpondovalo s predsedovými predstavami. Teraz mi je jasné, že do funkcie tajomníka som 
sa vlastne dostal preto, že túto funkciu nechcel dlhodobo nikto robiť. Predseda porušil 
zaužívanú tradíciu zásluhovosti, za tajomníka vybral mňa, filatelistického učňa. Ale to som 
zistil až po dlhšom čase. 

 
 
„Klubové“ celiny 
 
Mám radosť, keď beriem do rúk klubové celiny, ktoré sme vydali pri jubileách klubu. 

Dýcha z nich história klubu. Na voľbe prítlačí sa odzrkadľoval vzťah členov výboru k svojej 
domovine i filatelii. Na výbere prvej prítlače na poštovom lístku (CS Pofis CDV 193/1980) 
má zásluhu predseda Vysloužil. Je na nej zobrazená jeho celoživotná láska, kráľovná 
Viktória, zvečnená na legendárnom modrom Mauríciu (obr. 1). 

 

 
 
Obr. 1. 20. výročie založenia klubu. 
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Na celinovej obálke (CS Pofis COB 86/1985) sa identifikovali členovia výboru ako 
Bratislavčania reprodukciou desaťkorunovej Bratislavy výplatnej emisie z roku 1936 (CS 
Pofis 313/1935) (obr. 2).  

 

 
 
Obr. 2. List odoslaný v deň 20.výročia založenia klubu. 

 
Kráľovná Viktória sa znova objavila, tentoraz v pôvodnej čiernej farbe „penny black“, 

prvej poštovej známky sveta, na celinovej obálke v spoločnosti prezidenta Havla (CS Pofis, 
COB 91/1990) pri príležitosti štvrťstoročnice založenia klubu (1990) (obr. 3.). O rok neskôr 
prišla jej oranžová mutácia (obr. 4.) pri 90. výročí narodenia L. Novotného (1991).  

   
 
Obr. 3. 25. výročie založenia klubu.      Obr. 4. 90 rokov od narodenia L. Novotného. 

 
30.výročie založenia klubu sme už slávili v samostatnej Slovenskej republike a vzdali 

sme hold osobnosti, o ktorej sa za predchádzajúceho režimu veľa nehovorilo. Štefánikova 
mohyla na Bradle zobrazená na 1 Kč známke hárčeka vydaného k Celoštátnej filatelistickej 
výstave BRATISLAVA 1937 (CS Pofis 330/1935) sa objavila na celinovom lístku (Pofis 
CDV 03/94) i na poštovej obálke. Členovia dostali ako dar klubu dennou pečiatkou 
(19.3.1995) opečiatkovaný CDV 3 na pošte Bratislava 1 (obr. 5). Klubová členská prémia 
z júna 1995 pozostávala z CDV 3/1994 s prítlačou známky Bradlo (Pofis č.330/1937) 
opečiatkovanou príležitostnou pečiatkou (PPP 46/95, 02.06.1995) vydanej k Medzinárodnej 
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výstave DUNAJFILA´95 (obr. 6). Obálka s prítlačou mohyly na Bradle bola použitá v 
bežnom poštovom styku a existujú rôzne pekné celistvosti (obr. 7). 
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Obr. 5. 30. výročie založenia klubu.     Obr.6. Členská prémia klubu (1995). 
 

 
Obr. 7. 30 rokov KF Ladislava Novotného. Expres/doporučená zásielka zaslaná v deň jubilea klubu. 

 
Na prémiovú klubovú celinu k 40. výročiu založenia bol použitý celinový lístok 

„Holíčska fajansa“ (118 CDV 118/04) s prítlačou portrétu L. Novotného, ktorý vydala k jeho 
storočnici narodenia Slovenská pošta a.s. (obr. 8). 

 

 
 

Obr. 8. 40 rokov založenia klubu. 
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Inaugurácie známok 
 
Z nášho klubu, ktorý mal v roku 2003 takmer stovku členov, vzišla iniciatíva vydať 

poštovú známku profesorovi Dionýzovi Ilkovičovi. Chemici majú k nemu blízko 
prostredníctvom polarografie, o ktorej sa na našej fakulte prednášalo v predmete špeciálne 
analytické metódy. Aj keď profesor Ilkovič nebol z našej fakulty, cítili sme s ním silnú 
spolupatričnosť. Zhromaždenie akademickej obce Slovenskej technickej univerzity mu počas 
otvorenia školského roka 2005-2006 vzdalo hold odhalením pamätnej tabule. Svetový rok 
fyziky bol príležitosťou, aby sme tohto významného slovenského fyzika oslávili nielen 
na pôde našej univerzity, kde pôsobil mnoho rokov, ale aj na poštovej známke. Slovenská 
pošta ju vydala v júni toho roka.  

 
Oslava práce prof. Ilkoviča pri príležitosti Svetového roka fyziky ma iniciovala, aby 

som na stránkach univerzitného periodika Spektrum STU zoznámil akademickú obec 
Slovenskej technickej univerzity s činnosťou nášho klubu a priblížil im význam slova 
„filatelia“. Čo bolo aktuálne vtedy, platí i dnes. V povahe vedeckých pracovníkov 
a vysokoškolských pedagógov je ponoriť sa do riešenia problémov spojených so svojím 
povolaním. Nosia si svoje problémy domov, a keď sa vyspia, kolobeh pokračuje. A nie je to 
len v ich povahe. Myslím si, že moderná doba diktuje každému, čo má a musí robiť. A keď 
takýto diktát trvá dlho, cítime potrebu odpútať sa od pracovných problémov, od toho 
lepkavého denného stereotypu, ktorý nás obklopuje, prepólovať svoju myseľ na niečo iné, 
pekné, čo by nám urobilo radosť. Napríklad, cestovať po svete, poznávať významné 
osobnosti, históriu, kochať sa v umeleckých dielach, rozmýšľať nad zmyslom dejín, sledovať 
špičkové športové výkony a podujatia s nimi spojené. Toto všetko môžeme zažiť s filateliou. 
A mohol by som vymenovať mnoho iných tém, ktoré sa nachádzajú na poštových známkach. 
Áno, táto krásna a zaujímavá záľuba zaoberajúca sa poštovými známkami a všetkým, 
čo s nimi súvisí, sa volá filatelia. Kto sa s ňou zoznámi, ostane jej verný. (5)

 

 

 
 

Obr. 9. Svetový rok matematiky: J. Hronec, Š. Schwarz. 
 
Vrátim sa k vydaniu známky prof. Ilkoviča. Nebolo to po prvý raz, čo vydavateľ 

slovenských poštových známok obrátil svoju pozornosť k slovenským vedcom. Pri príležitosti 
Svetového roka matematiky (2000) vyšla veľmi príťažlivá známka s portrétmi profesorov 
Hronca a Schwarza (Pofis 205/2000, obr. 9). Posmelený touto skutočnosťou, pri ktorej som 
tak trochu asistoval i ja, vypracoval som v spolupráci s kolegami z fakulty návrh s jeho 
vedeckým a osobnostným profilom ako podklad pre vydanie známky na tému Svetový rok 
fyziky. Zastávam názor, že duchovné dedičstvo nášho národa netvoria len umelci, 
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spisovatelia, národní buditelia, ktorí sa často vyskytujú na našich známkach. Som 
presvedčený, že na známky patria vo väčšej miere aj vedci, lebo významne prispievajú 
k tvorbe spomínaných hodnôt. Trvalo viac ako dva roky od návrhu, kým som sa nielen ako 
člen Návrhovej komisie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ale aj 
ako filatelista dočkal výsledku. Na túto tému vydalo známku mnoho poštových správ sveta, 
viaceré na sústredili na Alberta Einsteina a jeho prevratné práce z teórie relativity.  

 
Slovenskú známku podľa návrhu akad. maliara Zdena Brázdila vytlačila ofsetom 

tlačiareň Cartor Security Printing vo Francúzsku a bola uvedená do obehu 16. júna 2005 
s nominálnou hodnotou 18 Sk. Pekná známka zobrazuje bleskom ožiarenú oblohu s nápisom 
Svetový rok fyziky – D. Ilkovič. Škoda len, že Ilkovič nemal nič spoločné s bleskami. Jeho 
práca sa týkala dejov na povrchu maličkej kvapôčky ortuti počas kratučkého okamihu 
elektrolýzy analyzovanej chemickej zlúčeniny. Téma Ilkovič bola rozvinutá na obálke prvého 
dňa (FDC), kde je jeho portrét a zápis rovnice známej ako „Ilkovičova rovnica“. FDC bola 
vytlačená s rytinou Jozefa Tvrdoňa (Pofis, FDC 355/2005, obr. 10). Výplatná hodnota 18 Sk 
ju predurčovala, aby sprostredkovala najmä európskej verejnosti informáciu, že slovenský 
fyzik prvý kvantitatívne popísal jav známy ako polarografia. Pre nechemikov môže byť 
zaujímavá informácia, že za objav a rozvinutie polarografie bola v roku 1961 J. Heyrovskému 
z vtedajšieho Československa udelená Nobelova cena za chémiu. 

 
 

Obr. 10. FDC Svetový rok fyziky - Dionýz Ilkovič. Autogramy tvorcu známky Z. Brázdila (vpravo) 
a rytca prítlače na FDC J. Tvrdoňa (vľavo). 

 
Pri príležitosti 100.výročia narodenia prof. Želibského, významného maliara 

narodeného v Jablonovom na Záhorí, bol na známke v emisii Umenie 2007 zobrazený obraz 
Kytica chryzantém. Iný jeho obraz, dar umelca rodnej obci, sa nachádza na obecnom dome 
v Jablonovom. Spolu s klubom filatelistov v Malackách sme navrhli Slovenskej pošte 
a obecnému úradu v Jablonovom, aby sa inaugurácia emisie uskutočnila v Jablonovom. Obec 
Jablonové nemala filatelistický klub, ktorý by sa mohol inaugurácie známky ujať. Slovo dalo 
slovo, na náš podnet sa spojili všetky zainteresované strany a inaugurácia sa mohla konať. 
Súčasne bola inaugurovaná ďalšia známka z tejto emisie Svätá Alžbeta Uhorská (obr. 11, 
obr. 12). Bola to slávnosť v tejto obci nevídaná a my sme boli pri tom. 
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Obr. 11. Umenie 2007 - „Kytica chryzantém“.  Obr. 12. Umenie 2007 - „Svätá Alžbeta Uhorská“. 
 

Svetový rok chémie 2011 (International Year of Chemistry, IYC 2011) vyhlásený 
Valným zhromaždením OSN v roku 2009 bol výzvou pre Slovenskú chemickú spoločnosť 
(SCHS), aby ho na jeho počesť pripomenula svetu návrhom na vydanie slovenskej poštovej 
známky. Viacerí členovia klubu boli zároveň členmi SCHS. Dilemu, čo zobraziť na známke, 
som po konzultácii s kolegami riešil návrhom zobraziť na nej molekuly života účinkujúce 
vo fotosyntéze, v základnom chemickom deji, bez ktorého nemôže na zemi existovať život 
(Pofis FDC 489/2011, obr.13).  

 

 
 

Obr. 13. Obálka prvého dňa. Medzinárodný rok chémie 2011. Venovanie a autogram autora známky.  
 
Pre náš klub to bola výzva predstaviť známku slovenskej verejnosti. Inaugurovali sme 

ju v deň jej vydania (19.1.2011) v Slovenskej akadémii vied za veľkého záujmu filatelistov 
z celej Bratislavy (obr. 14). Pre mnohých nechemických účastníkov to bola prvá príležitosť 
vidieť plyn - oxid uhličitý v pevnom skupenstve. 
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Obr. 14. Inaugurácia známky IYC 2011. Kmotrovia známky (zľava doprava): akad. mal. I. Benca, 
autor návrhu známky, Mgr. M. Vančo, PhD., vedúci POFIS SP. a.s., prof. Ing. V. Milata, DrSc, 
predseda Slovenskej chemickej spoločnosti, doc. Ing. Ľ. Floch, PhD., podpredseda ZSF,  
doc. Ing. A Breier, DrSc, podpredseda SAV. Inaugurácia známky bola uskutočnená jej posypaním 
pevným oxidom uhličitým. 

 
Mal som tú česť ako člen delegácie Slovenskej chemickej spoločnosti i ako filatelista 

predstaviť známku na výročnom zasadaní svetovej organizácie UNESCO v Paríži 27. januára 
2011 (obr. 15). 

 

 
 

Obr. 15. Obr.15. Časť delegácie SCHS pred posterom so známkou IYC 2011 v sídle UNESCO 
v Paríži. Zľava doprava: prof. Ing. J. Labuda, DrSc. Dr. Ing. Z. Hlousková, CSc, Igor Grexa, 
veľvyslanec v Stálej delegácii SR v UNESCO, prof. Ing. V. Milata, DrSc., doc. Ing. Ľ. Floch, PhD. 
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Iniciatíva k vydaniu ďalšej známky s podobnou tematikou, k Medzinárodnému roku 
kryštalografie 2014 (Pofis 558 /2014) vyšla tiež z nášho klubu (Obr. 16.). 
 

 
 
Obr. 16. Rok 2014 – Medzinárodný rok kryštalografie. 

 
 
Členská základňa 
 
Z prvej prílohy je zrejmé, že členská základňa klubu sa začala od istého času rapídne 

zmenšovať. Stojí za to pokúsiť sa o analýzu tohto javu. Zlom nastal po vzniku terajšej 
Slovenskej republiky. Je nepochybné, že nielen, ale aj nové politické a sociálne pomery mali 
významný negatívny vplyv na pestovanie tradičných koníčkov. Zväz mal v čase svojho 
vrcholu asi 15 tisíc členov, náš klub v rovnakom čase takmer šesťsto. Pre porovnanie, vtedajší 
klub by tvoril takmer polovicu terajšieho zväzu. V súčasnosti má náš klub menej ako desatinu 
členov z roku 1985, ale aj terajší zväz má asi desatinu zo svojej vrcholnej základne členov. Dá 
sa teda predpokladať, že úbytok členov v klube bol podmienený podobnými príčinami ako 
v celoštátnej organizácii. Keď listujem v klubovej matrike spred roka 1990, mnohé mená 
sa tam vyskytujú v rôznej podobe viackrát. Tie s koncovkou -ová patrili manželkám, mamám, 
dcéram našich členov, rovnaké priezviská s rôznymi krstnými menami patrili bratom, synom 
i menovcom, ktorí boli poskytovali svoju občiansku identitu členovi rodu pri jeho úsilí 
investovať do viazaných hodnôt emisií. Ten, kto chcel za „nominál“ získať desaťbloky 
potreboval minimálne dvoch členov, pretože limita odberu na jedného člena bola štyri plus 
jedna emisia. Jeden štvorblok, jedna séria.  

 
Po zmene politického režimu (1989) sa zmenila emisná politika vydavateľa. 

Odbúranie viazaných hodnôt z emisnej politiky spôsobilo prasknutie umelej bubliny záujmu 
členov o známky. Po zrušení viazaných hodnôt si mohol každý člen kúpiť za jedno členské 
v zväze alebo priamo na pošte neobmedzený počet sérií. A tak stav členov v roku 1992 
môžeme považovať za reálny záujem o československú známku a od roku 1993 i záujem 
o slovenská poštovú známku. Odchod „mŕtvych duší“ z klubu (a nielen z nášho) bol zrejmým 
dôvodom pre pokles členskej základne. Jednoducho, existovali len na papieri. Potvrdzuje sa 
známe pravidlo, že počet abonentov známkovej tvorby v každom štáte podmieňuje vydavateľ 
známok svojou činnosťou. Ten náš po zrušení viazaných hodnôt nevymyslel zásadne nič 
nového, príťažlivého, a preto nastal rapídny úbytok členov odoberajúcich slovenské poštové 
známky a filatelistických výrobkov z nich vyrobených. Aspoň tak to vyzerá podľa podkladov 
klubovej matriky a názorov našich členov zachytených v zápisniciach výročných schôdzí. 

 
Náš klub poskytuje svojim členom rôzne služby, o. i. distribúciu noviniek slovenských 

poštových známok a výrobkov Slovenskej pošty a. s. POFIS i informačnú a poradenskú 
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činnosť. Tok informácií i noviniek to je „donáška do domu“, ak sa môžem vyjadriť 
v obchodnej terminológii. Distribútori sa stretávajú s členmi jednotlivo podľa potreby. Každý 
člen, ktorý má záujem, môže tiež bezplatne získať zväzový časopis Spravodajcu ZSF. 
Tí členovia, ktorí majú internetové pripojenie, dostávajú klubové informácie cez internet. 
Aktivity, ktoré klub vyvíja, sú zverejňované v informačnej skrinke pred jedálňou fakulty. 
Celozväzový informačný portál (www.slovenskafilatelia.sk) prevádzkuje člen nášho klubu 
Ing. Martin Polovka, PhD. Požičiavanie katalógov z dobre zásobenej klubovej knižnice je už 
minulosťou. Záujem o literatúru je nízky, preto sme zastavili nákup katalógov. Členovia 
klubu majú možnosť stretávať sa vo „výmennom stredisku“ bratislavskej filatelistickej 
organizácie. Tak sa volá oficiálne. A neoficiálne „na burze“. Burza bola kedysi v kaviarni 
hotela Tatra, potom v kaviarni Olympia a teraz je v jedálni vysokoškolského internátu na 
Dobrovičovej ulici, nazývanom aj „Suvorák“. Upravený tlačový list, ktorý náš klub vydal 
k svojmu 50. jubileu, je zobrazený na štvrtej strane obálky tejto publikácie. Obrazovo 
približuje historické bratislavské „burzy“ a osobnosti nášho klubu, ktoré sa v nich stretávali.  

 
Ako plynul čas, menili sa aj spôsoby stretávania výboru. Zmena predpisov 

o fungovaní klubov po roku 1991 určila frekvenciu stretávania sa výboru a distribútorov 
na dva-tri razy ročne. Tajomníci klubov to majú jednoduchšie, píšu menej zápisníc. Od roka 
2011 sa náš výbor schádza len raz do roka na fakulte, členovia sa podľa potreby stretávajú 
osobne na burze v Suvoráku a tiež navzájom komunikujú cez internet. Funguje to, je to 
operatívne, ale má to i chybičku krásy. Pri koníčku. ako je filatelia, je osobný kontakt 
nenahraditeľný. 

 
 
Galéria významných členov klubu 
 
Na internetovej webovej stránke www.postoveznamky.sk sa pri príležitosti 100. 

výročia bratislavskej filatelie objavil zoznam filatelistických osobností Bratislavy. (6) 
Je potešiteľné, že viacerí z nich sú z nášho klubu. Tento zoznam je však neúplný bez ďalších 
významných členov nášho klubu. Autori prvej pamätnice nezapísali do histórie klubu 
ich skutky, ale ich mená sú v zozname členov pôsobiacich vo výboroch, v distribučných 
úsekoch i v krúžkoch mladých filatelistov (príloha 1). Ukazujú, ako intenzívne pracovali 
v prospech klubu. Bez medailónov činnosti dnes už nežijúcich ako boli predsedovia 
Ing. Tibor Schotter, doc. Ladislav Chodák, arch. Edgar Vysloužil, Róbert Vlach, 
podpredsedovia Martin Jevák a Ján Torday, tajomníci JUDr. Tibor Floreán, Stanislav Bošnák, 
správca novinkovej služby Peter Šimkovic, matrikár Vilam Podolán, hospodár  
Ing. arch. Ivan Korec, knihovník a archivár Ing. Karol Točík a Ing. arch. Ján Medvecký, 
zodpovedný za výstavnú a odbornú činnosť, nie je história bratislavskej filatelie ani nášho 
klubu úplná. Nezachovali sa podklady, pamätníci už takmer nežijú a je vysoko 
pravdepodobné, že náš dlh voči nim ostane nesplatený. Ako pamätník viac ako 40 rokov 
činnosti klubu predkladám aspoň medailóny aktivít predchádzajúcich predsedov.  
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Obr. 18. Karikatúra 
L. Novotného z roku 1937. 

  Ladislav Novotný (1901 – 1981) 
  čestný predseda klubu 
 

Treba zdôrazniť, že náš klub má meno po jednej 
z najvýznamnejších osobností bratislavskej i slovenskej 
filatelie v jej dejinách. Hoci sa Ladislav Novotný 
narodil v Prahe, po celý život pôsobil na Slovensku 
v Bratislave. Bol bytostne zainteresovaný na všetkých 
dôležitých filatelistických udalostiach, ktoré sa stali 
v Bratislave počas jeho života. Napísal si životopis 
svojou celo-životnou organizátorskou, publikačnou 
i znaleckou činnosťou. Jeho rôznorodá a veľmi cenená 
činnosť bola opísaná v prvej pamätnici klubu 
i v rôznych článkoch. (7, 8) 
 

Obr. 17. Portrét Ladislava Novotného. 
 
V análoch československej i slovenskej filatelie je zapísaný ako významný organizátor 

filatelistického spolkového života, predseda a člen organizačných výborov viacerých 
filatelistických výstav, predseda a člen výstavných porôt, zakladateľ krúžkov mladých 
filatelistov, uznávaný znalec slovenských poštových známok (1939 – 1945), významný 
publicista, autor početných článkov, katalógov a monografií. Jeho vrcholným dielom bol prvý 
„komplexný“ katalóg, ktorý vyšiel v r. 1971 v Nakladatelství dopravy a spojů pod názvom 
„Speciální příručka pro sběratele československých známek“, venovaný známkam, doskovým 
značkám, celinám i poľným a kuriérnym poštám. (9) V histórii bratislavskej filatelie sa po prvý 
raz objavuje jeho meno ako hospodára Klubu československých filatelistov (1927), ako člena, 
tajomníka alebo predsedu organizačného výboru filatelistických výstav BRATISLAVA 1934, 
1937, 1942 a 1950. Zachovala sa jeho dobová karikatúra od J. Fischera (obr. 18.) publikovaná 
v roku 1937. (10) 

 
Počas Slovenskej republiky (1939 – 1945) patril medzi najvýznamnejších 

filatelistických činovníkov. Po obnovení Československej republiky zastupoval slovenskú 
filateliu v Ústredí československých filatelistov v Prahe, neskôr v Zväze československých 
filatelistov (1965). Bol aj rešpektovaným reprezentantom Československa v medzinárodných 
filatelistických organizáciách, najmä FIP. Vďaka nemu poznáme detailnú históriu 
bratislavskej filatelie. (11) 

 
Ako delegát zakladajúceho zjazdu bol pri znovuobnovení 

Zväzu slovenských filatelistov (1969). Aktívne pracoval 
na budovaní ZSF počas celého aktívneho života, čo bolo ocenené 
tým, že bol prvým nositeľom Zlatého čestného odznaku Zväzu 
slovenských filatelistov (1969). Ústredný výbor ZSF mu udelil 
titul „Zaslúžilý pracovník vo filatelii“. Ministerstvo dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR si v roku 2001 pripomenulo 100. 
výročie jeho narodenia vydaním poštového lístka s prítlačou jeho 
portrétu (obr. 8). V záujme historickej pravdy treba napísať, 
že hoci bol zlatou visačkou klubu, nezasahoval do jeho 
praktickej činnosti a nemal zásadný vplyv na chod klubu. 
Členom klubu sa stal až po zenite jeho aktívnej činnosti (1965). 
Klub bol po ňom pomenovaný na znak úcty a obdivu k jeho 
celoživotnej činnosti pre bratislavskú filateliu (1984). 
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Obr. 19. Portrét Ladislava Chodáka. 

 doc. RNDr. Ladislav Chodák, CSc. (1915– 1981) 
 predseda klubu (1969 – 1971, 1973 – 1981) 
 

V civilnom zamestnaní bol docentom na Katedre 
dreva, celulózy a polymérov CHTF SVŠT. Vo 
filatelistickom živote sme ho poznali ako významného 
zberateľa známok starého Rakúska, Československa 
a Slovenského štátu (1939 -1945).  

 
Na zakladajúcom zjazde ZSF (1969) bol zvolený 

za člena ústredného výboru a v druhom volebnom 
období sa stal v tradične silnom stavbárskom klube 
predsedom klubu. To má silnú výpovednú hodnotu 
o jeho filatelistických kvalitách. Bol dušou klubu mnoho 
rokov ako činorodý organizátor. Je však veľmi ťažké 
nájsť v análoch klubu tradičné informácie kde 
vystavoval, čo publikoval, ktoré sa o filatelistických 
osobnostiach zvyčajne píšu. 

 
Nerobil ani jedno ani druhé. Mal pevnú zásadu nevystavovať, hoci mal pozoruhodnú 

zbierku známok Slovenska, cenné celistvosti Rakúsko - Uhorska a rozsiahlu zbierku známok 
Československa. Tvrdil, že má vážny dôvod, aby nezverejňoval čo vlastní. Aj mňa priateľsky 
vystríhal, aby som to v budúcnosti nerobil. Dával prednosť osobnému kontaktu miesto písania 
„traktátov“, ktoré podľa neho filatelisti aj tak nečítajú. Mal však osobný šarm, vďaka ktorému 
v klube vybudoval početný distribučný úsek a klub doviedol medzi desiatku najúspešnejších 
klubov na Slovensku. Vedel priamo osloviť ľudí a dokázal členom priblížiť čaro 
a príťažlivosť filatelie do tej miery, že na fakulte bola takmer pätina zamestnancov fakulty 
členmi klubu. V celej ére klubu bolo členmi klubu 90 zamestnancov, väčšinu z nich do roku 
1981 získal práve on (príloha 3). 

 
 

arch. Edgar Vysloužil (1926 – 2006) 
predseda klubu (1981 – 1986) 

 
V občianskom povolaní bol architektom. 

Pracoval pre magistrát mesta Bratislavy a neskôr pre 
rôzne stavbárske organizácie mesta. Zbieraním známok 
sa zaoberal od detských rokov. Zaujímal ho celý svet; 
no postupne to boli predovšetkým známky ČSR, 
Juhoslávie a Rumunska. Od roku 1939 začal zbierať 
známky Slovenského štátu a od roku 1940 známky 
Veľkej Británie a britských kolónií, ktoré zbieral do 
konca svojho života.  

 
Organizovaným filatelistom bol od roku 1951. 

Od 1. januára 1962 bol menovaný riadnym členom 
Zboru znalcov Ústredia ČSSF, neskôr premenovaným 
na Komisiu expertov ZČSF. Znalecká práca s názvom „Známky Veľkej Británie 1841“, ktorá 
menovaniu predchádzala, bola v plnom znení publikovaná v časopise Filatelie (1961). (12, 13) 

Obr. 20. Portrét Edgara Vysloužila. 
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Exponát klasických známok Veľkej Británie (1840 – 1870) vystavoval po prvý raz 
na Celoštátnej výstave poštových známok v Bratislave 1952 a potom znova v roku 1960. 
Nasledovala Medzinárodná filatelistická výstava PHILATEC 1964 v Paríži a Celoštátna 
výstava v Brne (1966). Vrcholom boli svetové výstavy Praga 1962 a 1968. Svoje výstavné 
aktivity ukončil na Medzinárodnej výstave poštových známok Bratislava – Kyjev - Krakov 
1981 v Bratislave. Ako vystavovateľ na Svetovej výstave PRAGA ´68 prišiel do styku 
s exponátom švédskeho vystavovateľa Gösta Hedbona, v ktorom objavil telegram M. Dulu, 
významný poštovo-historický dokument spojený so vznikom česko-slovenského štátu. 
Upozornil na tento fakt ZSF i Maticu Slovenska a má zásluhu na tom, že tento vzácny 
filatelistický i štátno-politický dokument sa po dlhých rokoch vrátil na Slovensko. (14) 

 
S jeho menom je spojená rozsiahla prednášková činnosť (1976 – 1980), najmä pre 

bratislavských filatelistov. Prezentoval prednášky spracované audiovizuálnym spôsobom. 
Diapozitívy boli sprevádzané slovom nahraným na magnetofónovej páske. Jeho prednášky 
boli sprevádzané hlbokým filatelistickým zážitkom. V súbore prednášok predstavil vzácnejšie 
klasické známky Európy a Československa.  

 
Edgar Vysloužil sa v podstatnej miere podieľal na organizovaní národného seminára 

Komisie poštovej histórie ZSF v Bratislave pri príležitosti 450.výročia poštovníctva 
na Slovensku (1979). Spracoval diapozitívové podklady pre prednášku JUDr. Otta Gáťu 
na tému „Predznámkové pečiatky na poštových staniciach hlavnej poštovej cesty z Bratislavy 
do Košíc“. Jednu z prednášok na seminári predniesol i on. Podľa našich poznatkov to bol prvý 
filatelista na Slovensku, ktorý priniesol audiovizuálny spôsob prezentácie filatelie. 
Nepochybne sa tým zvýšila kvalita prednášok i prienik poznatkov do pamäti poslucháčov. 
Prednášky sa nachádzajú v archíve ZSF. Dnes, v čase počítačov a power-pointových 
prezentácií nám možno uniká významný rozmer tohto činu. V tom čase pri prednáškach 
kolovali obrázky predstavovaných známok a filatelistických materiálov v publiku 
a prednášateľ musel pozorne sledovať, kde sa nachádzajú, aby mohol koordinovať hovorené 
slovo s obrázkovou prezentáciou. 

 
V rokoch 1981 - 1986 bol predsedom nášho klubu, v tom čase jedného z najväčších 

klubov filatelistov na Slovensku, potom jeho podpredsedom (1986-1991). Jeho záujem bol 
viac orientovaný na odbornú činnosť ako na organizačnú. Po 40 rokoch činnosti 
v organizovanej filatelii (1991) rezignoval na všetky funkcie a odišiel do filatelistického 
dôchodku. Bol to jedinečný, cieľavedomý človek, vždy so sústredenou mysľou, láskavý 
a ochotný poradiť i pomôcť, za čo si ho jeho filatelistické okolie veľmi vážilo. (15) 
 
 

 Róbert Vlach (1922 – 1990)  
 predseda klubu (1986 – 1990).  
 
 Oslovoval som ho pán redaktor. Bol pracovníkom Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave a v civilnom zamestnaní bol skutočne 
redaktorom. Nepochybne patrí do galérie významných členov klubu 
ako obetavý funkcionár klubu, ZSF i ZČSF, neúnavný organizátor, 
publicista, autor cenných exponátov klasických švédskych a 
švajčiarskych známok a vychovávateľ mladých filatelistov.  
 
 
Jeho rozvážny prístup k riešeniu problémov vzbudzoval záujem a Obr. 21. Portrét Róberta 

Vlacha. 
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rešpekt, priateľský prístup navodzoval atmosféru dôvery a hlboké vedomosti obdiv 
stimulujúci snahu podobať sa mu.  

 
Vynikal najmä pri práci s mládežou. Mnoho rokov (1973 - 1986) bol vedúcim klubu 

mladých filatelistov a z jeho „chovu“ vyrástli početní medailoví mládežníci. Náš klub 
mladých filatelistov (KMF) mal v čase svojho vrcholu 169 členov organizovaných  
v 8 krúžkoch (príloha 1). Krúžky pod jeho vedením a vedením jeho odchovanca  
Dr. J. Horvátha, spolu s ďalšími krúžkami, vedenými Ing. arch. J. Medveckým,  
Ing. K. Točíkom, Ing. M. Blatnickým, Ing. I. Izákom, doc. Š. Belohorcom, R. Singhoferom., 
neskôr s Ing. A. Braxatorisom a P. Hložkom vytvárali silný kolektív pre výchovu mladých 
filatelistov. Podieľal sa na výchove vynikajúcich filatelistov bratov Tekeľovcov a jeho 
odchovanec Ing. Izák je zapísaný v análoch klubu aj ako vedúci KMF. V ZSF bol v poradí 
štvrtý predseda komisie mládeže (1983). Mladí filatelisti klubu vytvorili 15 exponátov, 
z ktorých 6 bolo vystavených v zahraničí. Exponáty Horváthovo „Uhorské psaníčko“, 
Tomcsanyiho „Hradčany“, Winczerova „Holubica a Oslobodená republika“, Lukáčove 
„Švajčiarsko“, Fügedyho „Československé pečiatky“, Izákov „Poštový lístok s bratislavským 
mostom SNP“, Richterovo „Maďarsko“, Hortaiovej „Les“ a Fajerov „Letiaci sokol – prvé 
novinové ČSR“, boli známe porotám na našich a zahraničných výstavách. Keď v roku 1986 
prešla väčšina súťažiacich mládežníkov do kategórie dospelých a on postúpil na predsednícku 
pozíciu, jeho nasledovníkom sa už nepodarilo nadviazať na jeho úspechy. Za jeho všestrannú 
činnosť mu Rada ZSF udelila strieborný (1981) a zlatý Čestný odznak ZSF (1984). 

 
Bol zakladateľom početného celoštátneho „Klubu chalupárov“, špecializovaných 

zberateľov emisie Ľudová architektúra, ktorej výplatné známky vychádzali v miliónových 
nákladov. Svojím filatelistickým jemnocitom postrehol obrovský filatelistický potenciál 
teritoriálnej špecializácie práve pre túto emisiu vychádzajúcu mnoho rokov v početných 
dotlačiach. Jeho odborné články a štúdie v „Mladém filatelistovi“ a vo „Filatelistických 
sešitech“ boli spoľahlivým sprievodcom teritoriálnych filatelistov. V celoštátnom rozmere bol 
predsedom Komisie teritoriálnej filatelie Československého zväzu filatelistov. V rámci 
komisie teritoriálnej filatelie zastával funkciu predsedu sekcie teritoriálnych publicistov 
a v krátkej dobe sa mu podarilo vytvoriť stočlenný kolektív autorov a záujemcov 
o teritoriálnu filateliu. Pre svoje novinárske a publicistické schopnosti bol postavený do čela 
redakčnej rady celoštátneho časopisu Filatelie. Túto prácu, ktorú koncepčne pripravil, už žiaľ 
nedokončil. Bol i zväzovým porotcom a zúčastnil sa ako člen i predseda odborných porôt 
na viacerých výstavách v Čechách i na Slovensku. (16) 

 
Jeho publikačná činnosť je rozsiahla a rôznorodá. Publikoval najmä v časopise 

Filatelie. Písal o práci s mládežou a o teritoriálnej filatelii. V celoštátnom rozmere ma zásadný 
význam monografické spracovanie témy o papieri poštových známok a ich oddeľovaní (17), 
v klubovom rozmere spoluautorstvo pri spracovaní 20-ročnej histórie klubu. (1) 

 
Klasický exponát známok Švédska (1858 – 1891) vystavoval na Krajskej výstave 

Laugarício ´79 v Trenčíne, na Národnej výstave KOŠICE 1980, na Medzinárodnej výstave 
Bratislava – Kyjev – Krakov 1982 i na filatelistickej výstave Slovensko 1983. Bodkou za jeho 
úspešnou výstavnou činnosťou bola veľká strieborná medaila na Svetovej výstave poštových 
známok PRAGA ´88. Klasický exponát Švajčiarsko 1862 – 1907 vystavoval na filatelistickej 
výstave Bratislava 1980 (príloha 2). 
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Obr. 22. Odovzdávanie Zlatého čestného
odznaku ZSF doc. J. Cvengrošovi (vpravo)
predsedom ZSF M. Ňaršíkom (vľavo). 

Zo žijúcich významných osobností klubu 
musím spomenúť predovšetkým Ing. Jána 
Čaploviča, nositeľa Zlatého čestného odznaku 
ZSF, zakladajúceho člena klubu, člena všetkých 
výborov počas 50 ročnej histórie klubu. Prešiel 
viacerými klubovými funkciami. Bol distri-
bútorom, matrikárom, krátko i predsedom. Jeho 
meno sa ako niť vinie históriou klubu. Tento 
vynikajúci filatelista a nenápadný človek 
je v tomto čase jediný žijúci člen, ktorý bol 
pri zakladaní klubu v roku 1965 a ktorý 
sa počas celej existencie klubu staral 
o perfektne fungujúcu matriku klubu.  
 

Neprehliadnuteľný je MUDr. P. Osuský, 
jeden z najvýznamnejších vystavovateľov 
v histórii ZSF (18) a jeho predseda v rokoch 
1991-1995.  
 

Rád pripomínam doc. Ing. Jána 
Cvengroša, DrSc, dlhoročného distribútora, 
knihovníka a predsedu revíznej komisie klubu. 
Udelením Zlatého čestného odznaku ZSF 
(2013) mu Rada ZSF vyjadrila ocenenie 

za dlhoročnú prácu v prospech klubu i zväzu (obr. 22).  
 

Dlhoročná tajomnícka činnosť (1994 – 2010) doc. RNDr. Milana Jasema, PhD. 
je trvalo zapísaná v análoch klubu spolu s aktivitami terajšieho podpredsedu klubu 
Petra Hložku, ktorý nechýbal pri žiadnej dôležitej klubovej aktivite.  
 

Významný je príspevok Ing. Martina Polovku, PhD, ktorý v roku 2004 sám založil 
a stále spravuje zväzovú internetovú stránku www.slovenskafilatelia.sk, v roku 2010 prevzal 
distribútorský úsek po doc. Cvengrošovi a v súčasnosti stráži našu pokladnicu ako hospodár 
klubu.  
 

Súčasný tajomník klubu doc. Ing. Ján Dvoran, PhD. je cennou a efektívnou posilou 
výboru klubu. Všetci spomenutí dali klubu časť svojho ja a bez ich pomoci by som nebol 
schopný viesť klub takú dlhú dobu. Patrí im nielen moje poďakovanie ale i poďakovanie 
všetkých členov klubu. 
 

Činnosť terajšej generácie klubu je zachytená v druhej prílohe. Nech je miestom, kde 
sa budú zapisovať činy členov klubu, aby sa raz stala podkladom pre ďalšiu pamätnicu. 
Som presvedčený, že pri ďalšom jubileu s nulou na konci sa v nej objavia nové zberateľské 
a osobnostné medailóny. 

 
Klub sa dožíva päťdesiateho výročia založenia a je v tom istá symbolika, že ja a klub 

máme v ten istý deň okrúhle narodeniny. Keď som vstupoval do histórie klubu, ani vo sne ma 
nenapadlo, že budem raz stáť na jeho čele. Mám tú česť byť jeho predsedom s krátkou 
prestávkou 24 rokov a som vďačný členom klubu za dôveru. A rád im budem slúžiť i ďalej, 
pokiaľ budú mať o moju službu záujem.  
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Záver 
 
Klub dospel do zrelosti seniora. Už tri generácie si v ňom podávajú štafetu. Mnoho 

sa zmenilo v poslednom desaťročí v organizovanej filatelii, v samotnom zväze, či v našom 
klube. Ostalo nás štyridsaťosem vrátane dvoch mladých filatelistov. Spoločným 
menovateľom našej činnosti je stály záujem o poštovú známku, najmä o tú našu, slovenskú. 
Väčšinu v ňom tvoria naši bývalí študenti, súčasní i bývalí zamestnanci fakulty. Mám radosť, 
že na miesto starších prichádzajú mladší. Potrebujeme ďalšiu generáciu plnú záujmu 
o filateliu. Nadchnúť ich môžeme len my, ktorých si filatelia získala svojou krásou 
a obsahom. Naše polstoročné jubileum je príležitosťou predstaviť študentom fakulty 
príťažlivosť filatelie. Je to výzva pre nás všetkých, aby sme im v tom pomohli. I výstavka 
s ukážkami exponátov členov klubu by mohla byť tiež motívom pre vstup do klubu.  

 
Verím, že sa nemusíme báť o budúcnosť klubu a budeme mať komu odovzdať štafetu. 
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Príloha 1. 
 

KF 51-09 L. Novotného (198 3 – 2015) 
Zloženie výborov, stav členskej základne a iné významné udalosti klubu. 

 
I. FUNKČNÉ OBDOBIE 19.3.1965 – 2.3.1967 
 
Ing. Tibor Schotter        predseda 
Alexander Fiala         prvý podpredseda 
arch. Edgar Vysloužil       druhý podpredseda, odborný poradca a vedúci KMF 
Peter Šimkovic        tajomník a správca kolovania 
JUDr. Dionýz Prokopovič     správca novinkovej služby 
Walter Pollak          zástupca správcu kolovania 
Karol Witt           hospodár 
Ing. Ján Čaplovič        zapisovateľ a knihovník 
Matej Jevák          člen 
František Palkovič        člen 
doc. RNDr. Ladislav Chodák, CSc.  kooptovaný člen 
Juraj Váňa           kooptovaný člen 
 
Revízna komisia 
Ing. Ján Sousedík        predseda 
Ing. Ján Sator          člen 
JUDr. Vojtech Okoličány      člen 
 
 
II. FUNKČNÉ OBDOBIE 2.3.1967 – 13.3. 1969 
 
doc. RNDr. Ladislav Chodák, CSc.  predseda 
arch. Edgar Vysloužil       prvý podpredseda 
Alexander Fiala         druhý podpredseda 
Ing. Ján Čaplovič        tajomník 
Karol Witt           hospodár 
Peter Šimkovic         správca novinkovej služby a kolovania 
František Palkovič        vedúci KMF 
JUDr. Dionýz Prokopovič     člen 
Walter Pollak          člen 
Dr. N. Študnický         člen 
N. Matúšek          člen 
Jozef Petro           člen, kooptovaný od 7.11.1968 miesto A. Fialu 
 
Revízna komisia 
Ing. Tibor Schotter       predseda 
Ing. Ján Sousedík        člen 
JUDr. Vojtech Okoličány     člen 
 
Sídlo klubu: Chemickotechnologická fakulta SVŠT Bratislava (8.6.1967 – 3.12.1970) 
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III. FUNKČNÉ OBDOBIE 13.3. 1969 – 25.3.1971 
 
doc. RNDr. Ladislav Chodák, CSc.  predseda 
Matej Jevák          prvý podpredseda 
arch. Edgar Vysloužil       druhý podpredseda 
Ing. Ján Čaplovič         tajomník 
Karol Witt           hospodár 
Peter Šimkovic         správca novinkovej služby a kolovania  
Jozef Petro           osvetová práca 
Ing. arch. Ján Medvecký      práca s mládežou 
Alexander Balogh        pomocník správcu kolovania 
             od 1.10.1969 práca s mládežou 
Karol Klimo          pomocník správcu kolovania 
Ing. Karol Točík         práca s mládežou, kooptovaný nov.1970,  
Prokop Dolinek         člen 
Ing. Cyril Somorovský       člen, kooptovaný nov.1970 
Viliam Podolán         náhradník 
Ladislav Klobúčník        náhradník 
 
Revízna komisia 
Bohuslav Bretschneider       predseda 
Ing. Tibor Schotter        člen 
Ing. Ján Sousedík         člen 
 
Sídlo klubu: Stavoprojekt Bratislava (7.1.1971 – 10.11.1981). 
 
Významné udalosti v histórii klubu: 
doc. RNDr. Ladislav Chodák, CSc. bol zvolený na I. zjazde ZSF za člena UV ZSF.  
Ladislavovi Novotnému bol udelený Zlatý čestný odznak ZSF č.1. 
 
 
IV. FUNKČNÉ OBDOBIE 25.3.1971 – 17.4. 1973 
 
Ing. Cyril Somorovský       predseda do 9.1.1973 
doc. RNDr. Ladislav Chodák, CSc.   prvý podpredseda, predseda od 9.1.1973 
Matej Jevák          druhý podpredseda 
Alexander Balogh        tajomník 
Karol Witt           hospodár do 9.1.1973 
Peter Šimkovic         správca novinkovej služby a kolovania  
arch. Edgar Vysloužil       odborná a osvetová činnosť 
Ing. arch. Ján Medvecký      výstavníctvo 
Margita Cibuľková        zapisovateľka 
Ing. Karol Točík         práca s mládežou, od r. 1973 knihovník 
Ladislav Novotný         člen 
JUDr. Tibor Floreán        člen 
Viliam Podolán         člen 
Róbert Vlach          kooptovaný 9.1.1973 miesto K.Witta 
 
Revízna komisia 
Ján Zibrín           predseda 
Ing. Ján Čaplovič         člen 
Ján Torday           člen 
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V. FUNKČNÉ OBDOBIE 17.4. 1973 – 14.5. 1974 
 
doc. RNDr. Ladislav Chodák, CSc.  predseda  
Matej Jevák          podpredseda 
Alexander Balogh        tajomník 
Ing. Cyril Somorovský       hospodár 
Peter Šimkovic         správca novinkovej služby a kolovania  
arch. Edgar Vysloužil      odborná a osvetová činnosť 
Ing. arch. Ján Medvecký      výstavníctvo 
Ing. Karol Točík         knihovník a archivár 
JUDr. Tibor Floreán       tajomník 
Viliam Podolán         matrikár 
Róbert Vlach          práca s mládežou 
Ing. arch. Ivan Korec       organizačné otázky 
Ladislav Novotný        člen 
Ľubor Lipka          náhradník 
Prokop Dolinek         náhradník 
 
Revízna komisia 
Ján Torday           predseda 
Ing. Ján Čaplovič        člen 
Alexander Balogh        člen 
 
 
VI. FUNKČNÉ OBDOBIE 14.5. 1974 – 9.11. 1976 
 
doc. RNDr. Ladislav Chodák , CSc. predseda  
Matej Jevák          podpredseda 
JUDr. Tibor Floreán       tajomník 
Ing. Cyril Somorovský       hospodár 
Viliam Podolán         matrikár 
Peter Šimkovic         správca novinkovej služby a kolovania (+1976) 
Edgar Vysloužil         osvetová a propagačná činnosť 
Ing. Karol Točík         knihovník a archivár 
Ing. arch. Ján Medvecký      výstavy a odborná činnosť 
Róbert Vlach          práca s mládežou 
Ladislav Novotný        člen 
Ing. arch. Ivan Korec      člen 
Karol Klimo          náhradník 
Stanislav Bošnák        náhradník 
 
Revízna komisia 
Ján Torday           predseda 
Ing. Ján Čaplovič        člen 
Alexander Balogh        člen 
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VII. FUNKČNÉ OBDOBIE 9.11. 1976 – 14.11.1978 
 
doc. RNDr. Ladislav Chodák, CSc.  predseda  
Ing. Cyril Somorovský       podpredseda 
Stanislav Bošnák        tajomník 
Ing. arch. Ivan Korec       hospodár 
Viliam Podolán         matrikár 
Róbert Vlach          práca s mládežou 
arch. Edgar Vysloužil       vedúci úseku aktivity a odbornej činnosti 
Ing. arch. Ján Medvecký      člen 
Ing. Karol Točík         člen 
Ing. Fridrich Miškovič      člen 
Vladimír Papšo        člen 
Ján Turčan           člen 
Karol Klimo         člen 
Ladislav Novotný       čestný člen 
Matej Jevák          čestný člen (+17. 9. 1977) 
Ing. Alexander Braxatoris     náhradník 
 
Revízna komisia 
Ing. Ján Čaplovič         predseda 
Ján Torday           člen 
JUDr. Tibor Floreán       člen 
 
Počet členov: 421, (1975): 
 
 
VIII. FUNKČNÉ OBDOBIE 14.11.1978 – 17.11. 1981 
 
doc. RNDr. Ladislav Chodák, CSc.  predseda, (+ 18. 9. 1981) 
Ján Torday           podpredseda, od 18.9.1981 poverený vedením klubu 
Ing. Ľubomír Floch, CSc.     tajomník 
Ing. arch. Ivan Korec       hospodár 
Viliam Podolán         matrikár 
Ing. Karol Točík         knihovník 
arch. Edgar Vysloužil       odborná činnosť 
Róbert Vlach          práca s mládežou 
Ing. Ján Čaplovič        člen, po ochorení V. Podolána (1980) prevzal matriku 
Ladislav Novotný        doživotný čestný predseda (+12. 11. 1981) 
Juraj Horváth          náhradník 
Ľubor Lipka          náhradník 
MUDr. Peter Osuský       náhradník 
Elena Trokanová        náhradníčka 
 
Revízna komisia: 
JUDr. Tibor Floreán        predseda 
Ing. arch. Ján Medvecký     člen 
Ing. Fridrich Miškovič      člen (+ nov. 1978)  
 
Sídlo klubu: Chemickotechnologická fakulta SVŠT Bratislava (od 16.12.1981 doteraz). 
Počet členov (rok): 452 (1980), 533(1981), 563 (1983). 
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IX. FUNKČNÉ OBDOBIE 17.11.1981 – 9.11. 1983 
 
arch. Edgar Vysloužil       predseda 
Ján Torday           podpredseda 
Ing. Ľubomír Floch, CSc.      tajomník 
Ing. Ján Čaplovič        matrikár 
Ing. arch. Ivan Korec        pokladník 
Ing. Karol Točík         knihovník 
Róbert Vlach          práca s mládežou 
MUDr. Peter Osuský       člen 
Ing. arch. Ján Medvecký      člen (+ 19. 2. 1982) 
Ing. Alexander Braxatoris     člen 
 
Revízna komisia: 
JUDr. Tibor Floreán       predseda 
Pavol Sedmák         člen 
Dr. Ľubor Lipka         člen 
 
Distribútori (počet členov): 
Ing. Milan Blatnický (21), Stanislav Bošnák (113), Ing. Alexander Braxatoris (26), 
Ing. Ján Čaplovič (111), Ing. Igor Ferienčík (4), Ing. Ľubomír Floch, CSc. (76), 
Dr. Ján Horváth (24), Ing. arch. Ivan Korec (20), Viliam Podolán (34), Ing. Karol Točík (32), 
arch. Edgar Vysloužil (123), spolu 584 dospelých členov a 169 členov klubu mladých 
filatelistov (KMF). 
 
Počet členov (rok): 563 (1983), 480 (1984). 
 
Významné udalosti v histórii klubu: 
Od 1.4.1982 bol klub preregistrovaný na KF 51 -09. Pôvodný názov bol KF 08 -10 Stavbár. 
Róbert Vlach, udelenie strieborného čestného odznaku ZSF (1981). 
 
 
X. FUNKČNÉ OBDOBIE 09.11.1983 – 26.11.1986 
 
arch. Edgar Vysloužil       predseda 
Ján Torday           podpredseda 
Ing. Ľubomír Floch, CSc.     tajomník 
Ing. Ján Čaplovič,        matrikár 
Ing. arch. Ivan Korec       pokladník 
Róbert Vlach          práca s mládežou 
Ing. Karol Točík         knihovník 
MUDr. Peter Osuský       člen 
Ing. Jozef Barna         člen 
Ing. Karol Točík         člen 
 
Revízna komisia 
Dr. Ľubor Lipka         predseda 
Ing. Cyril Somorovský       člen 
JUDr. Tibor Floreán       člen 
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Distribútori : 
arch. Edgar Vysloužil, Ing. Ľubomír Floch,CSc., Ing. arch. Ivan Korec, Ing. Ján Čaplovič, 
Ing. Karol Točík, Viliam Podolan (+) / Božena Podolanová, Ing. Alexander Braxatoris, 
Stanislav Bošnák, Ing. Milan Blatnický, Ing. Konštantín Gašparík, Dr. Ján Horváth. 
 
Počet členov (1.10.1986): 540 dospelých a 106 členov KMF. 
Odber noviniek: 1690 neupotrebených sérií (1983), 1202 sérií (1986). 
 
Významné udalosti v histórii klubu: 
V roku 1984 sa v súťaži o najlepší KMF umiestnil klub na 1. mieste na Slovensku. V roku 

1986 časť súťažiacich členov KMF prešla do kategórie dospelých. 
Udelenie Zlatých čestných odznakov ZSF (1984): Edgar Vysloužil a Róbert Vlach. 
Vydanie klubovej celiny pri príležitosti 30.výročia založenia klubu (1985). 
Od 1.4. 1985 má klub názov: Klub filatelistov Ladislava Novotného (51 – 09). Pani Novotná 

udelila súhlas na pomenovanie klubu po manželovi 27.3.1985. 
Uzavretie dohody o spolupráci medzi klubom a ZV ROH. Knižnica klubu sa presťahovala zo 

Stavoprojektu do knižnice ROH na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT (1985). 
Na výročnej schôdzi klubu (1986) sa zúčastnil JUDr. S. Zrubec ako delegát MV ZSF. 
 
 
XI. FUNKČNÉ OBDOBIE 26.11.1986 – 30.03.1990 
 
Róbert Vlach         predseda (+ 02.03.1990) 
arch. Edgar Vysloužil        podpredseda 
Ing. Ľubomír Floch, CSc.*    tajomník  
             od 14.10.1987 kooptovaná Ing. Alžbeta Blažková 
Ing. Ján Čaplovič        matrikár 
Ing. Alexander Braxatoris     pokladník ( od 11.3.1987) 
MUDr. Peter Osuský       vzdelávanie a tvorba exponátov 
Ing. Ján Cvengroš, CSc     . knihovník 
Ing. Jozef Barna         člen 
Ing. arch. Ivan Korec       člen 
Ján Torday           člen 
 
Revízna komisia 
Dr. Ľubor Lipka         predseda 
Ing. Cyril Somorovský      člen 
JUDr. Tibor Floreán       člen 
 
Distribútori : 
Ing. Ľubomír Floch, CSc., od 26.11.1987 Ing. Ján Cvengroš, CSc., Ing. Ján Čaplovič,  
arch. Edgar Vysloužil, Ing. Karol Točík, Božena Podolanová, Ing. Alexander Braxatoris, 
Ing. Ján Belohorec, Ing. Milan Blatnický, Stanislav Bošnák, Dr. Štefan Horváth.  
*Ing.Ľubomír Floch odišiel z funkcie tajomníka a distribútora na dlhodobý pobyt v zahraničí 
(14.10.1987). Jeho distribučný úsek si rozdelili Ing. Ján Cvengroš, CSc a Ing. Ján Čaplovič. 
Členská základňa: 512 členov (13.9.1989).  
 
Významné udalosti v histórii klubu: 
Udelenie Bronzových čestných odznakov ZSF (11.1.1989): Ing. Jozef Barna,  
Ing. Milan Blatnický, Ing. Alexander Braxatoris, Ing. Konštantín Gašparík, Božena 
Podolánová, Erik Vysloužil. 
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XII. FUNKČNÉ OBDOBIE 30.03.1990 - 16.02.1994  
 
arch. Edgar Vysloužil      predseda, rezignoval 11.12.1991 
Ing. Ľubomír Floch, CSc.     predseda od 01.01.1992 
Ján Torday          podpredseda 
Ing. Alžbeta Blažková      tajomník do 1.1.1991 
Ing. Ľubomír Floch, CSc      tajomník, 1.1.1991 – 11.12.1991 
Ing. Ján Čaplovič        matrikár 
Ing. Alexander Braxatoris     pokladník 
MUDr. Peter Osuský, CSc.     vzdelávanie a tvorba exponátov  
doc.Ing. Ján Cvengroš, CSc.    knihovník 
Ing. Jozef Barna        člen do 9.1.1991 
Ing. Arch. Ivan Korec      člen 
Ing. Alžbeta Blažková       členka, 11.12.1991 rezignovala na členstvo vo výbore 
Ing. Igor Horský        člen, kooptovaný 9.1.1991 
Ing. Ľubomír Floch, CSc.      člen, kooptovaný 11.12.1990 
 
Revízna komisia 
Dr. Ľubor Lipka        predseda 
Ing. Cyril Somorovský      člen 
JUDr. Tibor Floreán       člen 
 
Distribútori: 
doc. Ing. Ján Cvengroš, CSc., Ing. Ján Čaplovič, arch. Edgar Vysloužil, Ing. Karol Točík,  
Božena Podolánová, Ing. Alexander Braxatoris, doc. Dr. Štefan Belohorec,  
Ing. Milan Blatnický ( +11.10.1990), Stanislav Bošnák, Dr. Ján Horváth,  
Ing. Konštantín Gašparík, Ing. arch. Ivan Korec.  
Od 1.1.1991 bol znova vytvorený distribučný úsek Ing. Ľubomíra Flocha, CSc.  
 
Vedúci krúžkov mladých filatelistov (KMF): 
Ing. Karol Točík, Róbert Vlach, Ing. Igor Izák, doc. Dr. Štefan Belohorec,  
Róbert Singhofer, Ing. Alexander Braxatoris, Peter Hložka od 01.01.1992. 
 
Významné udalosti v histórii klubu: 
Vydavateľská emisná činnosť: k 90 výročiu narodenia L. Novotného (1991) klub vydal 620 

obálok ako suveníry, ktoré distribútori rozdelili členom svojich úsekov. 
Na výročnej členskej schôdzi (16.2.1994) sa zúčastnil MUDr. P. Osuský, CSc., predseda ZSF 

a Ing. F. Martinka, predseda ZKF Bratislava. 
 
 
XIII. FUNKČNÉ OBDOBIE 06.02.1994 – 14.05.1997 
 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.    predseda 
Ing. Ján Čaplovič        podpredseda 
RNDr. Milan Jasem, PhD.      tajomník 
Ivan Vajanský         hospodár 
doc.Ing. Ján Cvengroš, CSc.    knihovník 
Ing. arch. Ivan Korec      člen (do 11.01.1995) 
Peter Hložka         člen, kooptopaný 16.02.1994 
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Revízna komisia 
Ing. Cyril Somorovský      predseda 
Ing. Alexander Braxatoris     člen 
Stanislav Bošnák        člen 
 
Distribútori: 
doc. Ing. Ján Cvengroš, CSc., Ing. Ján Čaplovič, doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.,  
doc. Dr. Štefan Belohorec, Ing. Alexander Braxatoris (skončil 1.1.1996), 
Ing. Milan Blatnický ( +11.10.1990), Ing. Arch. Ivan Korec. Zriadenie distribučného úseku 
MUDr. P. Osuský, CSc. (14.12.1994). 
 
Počet členov: 171 (1.1.1996), 154 (1.1.1997) 
Poďakovanie dekanovi CHT fakulty prof. Ing. M. Hroncovi, DrSc. a výboru odborového hnutia 
za podporu činnosti klubu, za poskytnutie miestnosti na schôdze a činnosť knižnice. V knižnici 
klubu bolo 138 zväzkov odb. literatúry a 46 katalógov MICHEL. 
 
Významné udalosti v histórii klubu: 
MUDr. Osuský, CSc., predseda ZSF a F. Martinka, predseda ZKF Bratislava boli hosťami na 

výročnej schôdzi 16.02.1994. 
Aktuálne problémy slovenskej filatelie (8.12.1994), Beseda, 44 účastníkov zo všetkých 

bratislavských klubov. Ako hostia boli prítomní: akad. maliar Baláž, akad. maliar a rytec 
Martin Činovský, rytec František Horniak, Jana Horváthová, riaditeľka POFIS-u a Mgr. Antónia 

Paulinyová z MDPT SR. 
30. výročie založenia klubu. Slávnostné zhromaždenie členov klubu a pozvaných hostí 

(23.3.2015).  
MUDr. Peter Osuský, CSc.: udelenie Čestného zlatého odznaku ZSF (1995) 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD., Stanislav Bošnák, Erich Vysloužil: udelenie Čestných 

strieborných odznakov ZSF (1995). 
Peter Hložka: udelenie Čestného bronzového odznaku ZSF (1995). 
Vydanie klubových celín pri príležitosti 30. výročia založenia klubu: CDV 3/1994, štátny znak SR, 

(575 ks), COB 200ks s prítlačou obrazu Bradla so známky Bradlo (1 kčs) z aršíku vydaného k 
Celoštátnej výstave Bratislava 1937 (Pofis č.330/1937). Vydanie členskej klubovej prémie: 
prítlač známky Bradlo (Pofis č.330/1937) na CDV 3 /1994 s príležitostnou pečiatkou (PPP 
46/95) vydanej k Medzinárodnej výstave DUNAJFILA´95 (02.06.1995). 

 
 
XIV. FUNKČNÉ OBDOBIE 14.05.1997 – 24.03. 2001 
 
Ing. Ján Čaplovič        predseda, rezignoval k 31.12.1997 
             potom podpredseda 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.    podpredseda, od 1.1.1998 predseda 
RNDr. Milan Jasem, PhD.     tajomník 
Ivan Vajanský          hospodár, rezignoval k 31.12.1999 
doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.   hospodár od 01.01.2000 
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.    knihovník 
doc. Ing. Vladimír Voříšek, CSc.   člen 
Peter Hložka         člen  
 
Revízna komisia 
Ing. Alexander Braxatoris      predseda 
Stanislav Bošnák         člen 
Edgar Vysloužil         člen 
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Distribútori: 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD., doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc., Peter Hložka,  
MUDr. Peter Osuský, CSc., doc. Dr. Ján Horváth, CSc. 
 
 
XV. FUNKČNÉ OBDOBIE 24.03. 2001 – 13.04.2005 
 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.    predseda 
Ing. Ján Čaplovič        podpredseda 
RNDr. Milan Jasem, PhD.     tajomník  
doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.   hospodár 
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.   knihovník 
Peter Hložka         člen  
 
Revízna komisia 
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.    predseda 
 
Distribútori:  
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD., doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc., Peter Hložka,  
MUDr. Peter Osuský, CSc. 
 
Významné udalosti v histórii klubu: 
Peter Hložka - udelenie Čestného strieborného odznaku ZSF (2003). 
RNDr. Milan Jasem, PhD. – udelenie Čestného bronzového odznaku ZSF (2003). 
 
XVI. FUNKČNÉ OBDOBIE 13.04.2005 – 21.03.2007 
 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.    predseda 
Ing. Ján Čaplovič        podpredseda 
RNDr. Milan Jasem, PhD.     tajomník 
doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.   hospodár 
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.   knihovník 
Ing. arch. Ivan Korec       člen 
Peter Hložka,          člen 
 
Revízna komisia 
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.    predseda 
doc. Ing. Ján Dvoran PhD.     člen 
 
Distribútori: 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD., Peter Hložka, doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc., 
MUDr. Peter Osuský, CSc.  
Počet členov: 56. 
Informačná skrinka na CHTF, obmena informácií 4x za rok. 
 
Významné udalosti v histórii klubu: 
40. výročie založenia klubu. Slávnostné zhromaždenie členov klubu. 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD., Ing. Ján Čaplovič – udelenie Čestných zlatých odznakov ZSF 

(2005). 
doc. Ing. J. Cvengroš, DrSc. - udelenie Čestného strieborného odznaku ZSF (2005). 
Ing. M. Polovka, PhD. - udelenie Čestného bronzového odznaku ZSF (2005). 
Akad. maliar M. Činovský, Art. D. zvolený za čestného člena klubu (21.03.2007). 
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XVII. FUNKČNÉ OBDOBIE 21.03.2007 – 09.03.2011 
 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.   predseda 
Peter Hložka         podpredseda 
RNDr. Milan Jasem, PhD.     tajomník, do 31.12.2010 
doc. Ing. Ján Dvoran, PhD.     tajomník od 1.1.2011 
doc. Ing. Dušan Valigura, PhD.   hospodár do 31.12.2008 
Ing. Martin Polovka, PhD.     hospodár od 01.01.2009 
Ing. Ján Čaplovič        člen 
 
Revízor: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc. 
 
Distribútori: 
doc. Ing. Ľ. Floch, PhD., P. Hložka, doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc. (do r. 2010),  
od r.2010 Ing. M. Polovka, PhD., MUDr. P. Osuský, CSc.,  
Počet členov: 58 (2008) 

46 členov, založenie krúžku mladých filatelistov (KMF), 3 členovia (2009). 
 
Významné udalosti v histórii klubu: 
doc. Ing. Ľ. Floch, PhD.: Laureát Ceny ZSF pre rok 2008. 
Výbor sa uzniesol, že komunikácia výboru a distribútorov navzájom a s členmi klubu sa bude 
uskutočňovať („per rollam“) cez internet (2009). 
 
XVIII. FUNKČNÉ OBDOBIE: 09.03.2011 - 26.03.2014  
 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.    predseda 
Peter Hložka          podpredseda 
doc. Ing. Ján Dvoran, PhD.     tajomník 
Ing. Martin Polovka, PhD.     hospodár 
Ing. Ján Čaplovič        člen 
 
Revízor: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc. 
 
Distribútori: 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD., Peter Hložka, Ing. Martin Polovka, PhD.,  
MUDr. Peter Osuský, CSc. 
Počet členov: 48, (50% dôchodcov), 3 členovia KMF. 
 
 
XIX. FUNKČNÉ OBDOBIE: 26.03.2014 - doteraz 
 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.    predseda 
Peter Hložka          podpredseda 
doc. Ing. Ján Dvoran, PhD.     tajomník 
Ing. Martin Polovka, PhD.     hospodár 
Ing. Ján Čaplovič        člen 
 
Revízor: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc. 
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Distribútori: 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD., Peter Hložka, Ing. Martin Polovka, PhD., 
MUDr. Peter Osuský, CSc. 
 
Počet členov: 49, (50% dôchodcov), 2 členovia KMF (01.01.2015). 
 
Významné udalosti v histórii klubu: 
Peter Hložka – udelenie Čestného zlatého odznaku ZSF (03/2015). 
Ing. Martin Polovka, PhD. - udelenie Čestného strieborného odznaku ZSF (03/2015). 
doc. Ing.Anna Murárová, PhD. - udelenie Čestného bronzového odznaku ZSF (03/2015). 
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. dekan FCHPT STU - udelenie Čestného strieborného odznaku 
ZSF (03/2015). 
 



    
 

42

Príloha 2. 
 

Galéria činností členov KF L. Novotného (1965 – 2015). 
Výstavné, publikačné a iné aktivity. 

 
 

Výstavná činnosť 
 
Róbert Vlach: Klasické známky Švédska 1858 – 1891. 

 Krajská výstava poštových známok Laugaricio 1979, Trenčín 1979, Československo, 
veľká strieborná medaila, blahoželanie jury. 

 Národná výstava poštových známok KOŠICE 1980, Košice 1980, Československo. 
 Medzinárodná výstava poštových známok Bratislava – Kyjev – Krakov 1982, 

Bratislava 1982, Československo.  
 Výstava poštových známok Slovensko 1983, Bratislava 1983, Československo (2.st.). 
 Svetová výstava poštových známok PRAGA ´88, Praha 1988, Československo (FIP), 

veľká strieborná medaila. 
Róbert Vlach: Klasické známky Švajčiarska 1862 – 1907. 

 Výstava poštových známok Bratislava 1980 (2.st.), Bratislava 1980. 
 
Edgar Vysloužil: Veľká Británia – Ukážka zo špecializovanej zbierky (1840 – 1901).  

 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1952, Bratislava 1952, 
Československo. 

 Celoštátna výstava Bratislava 1960, Bratislava 1960, Československo. 
 Svetová výstava poštových známok PRAGA 1962, Praha 1962, Československo 

(FIP), bronzová medaila. 
 Svetová filatelistická výstava PHILATEC 1964, Paríž 1964, Francúzsko (FIP), 

bronzová medaila.. 
 Celoštátna výstava BRNO 1966, Brno 1966, Československo, pozlátená medaila.  
 Svetová výstava poštových známok PRAGA 1968, Praha 1968 , Československo 

(FIP), veľké strieborné medaily. 
 Medzinárodná výstava poštových známok Bratislava – Kyjev - Krakov 1981, 

Bratislava 1981, ukončenie výstavných aktivít.  
 
MUDr. Peter Osuský, CSc.  
 
Československo 1944-1955. Prehľad tlačiarní a tlačových techník československých 
známok. 

 Celoštátna filatelistická výstava BRNO 1984, Československo (1.st.), strieborná 
medaila. 

 Európska výstava poštových známok FEPAPOST ´94, Den Haag 1994, 
Holandsko(FEPA), postriebrená medaila. 

 II. slovensko-poľská filatelistická výstava Bratislava ´99, Slovenská republika (2. st.), 
zlatá medaila. 

 Medzinárodná výstava poštových známok HUNPHILEX 2000, Budapest, Maďarsko 
(1. st.), veľká pozlátená medaila. 
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MUDr. Peter Osuský, CSc.  
 
Pre slávu športu. Olympijské hnutie 1894-1945. 

 Špecializovaná svetová výstava olympijskej a športovej filatelie OLYMPHILEX 
1985, Lausanne, Švajčiarsko (FIPO), nesúťažná výstava. 

 Špecializovaná svetová výstava olympijskej a športovej filatelie OLYMPHILEX 
1987, Rím, Taliansko (FIP), veľká strieborná medaila. 

 Špecializovaná svetová výstava olympijskej a športovej filatelie OLYMPHILEX ´88, 
Seoul, Kórejská republika (FIP), veľká pozlátená medaila. 

 Svetová výstava poštových známok STAMP WORLD LONDON ´90, Londýn, Veľká 
Británia (FIP), pozlátená medaila. 

 Špecializovaná svetová výstava olympijskej a športovej filatelie OLYMPHILEX ´90, 
Varna, Bulharsko (FIP), veľká pozlátená medaila. 

 Špecializovaná medzinárodná výstava olympijskej a športovej filatelie 
OLYMPSPORT ´91, Český Brod, Česká republika, veľká pozlátená medaila + cena 
predsedkyne ČOV Věry Čáslavskej. 

 Svetová filatelistická výstava PHILANIPPON´91, Tokyo, Japonsko (FIP), veľká 
strieborná medaila. 

 Špecializovaná svetová výstava olympijskej a športovej filatelie) OLYMPHILEX ´92, 
Barcelona, Španielsko (FIP), pozlátená medaila. 

 Svetová výstava tematickej filatelie GENOVA ´92, Janov, Taliansko (FIP), pozlátená 
medaila.  

 Svetová filatelistická výstava POLSKA ´93, Poznaň 1993, Poľsko (FIP), veľká 
strieborná medaila. 

 Svetová výstava poštových známok PHILAKOREA 1994, Seoul, Kórejská republika 
(FIP), veľká pozlátená medaila. 

 Svetová výstava poštových známok SINGAPORE ´95, Singapúr (FIP), pozlátená 
medaila. 

 V. Medzinárodná výstava olympijských a športových známok OLYMPIAFILA ´95, 
Budapešť, Maďarsko, pozlátená medaila. 

 Svetová výstava olympijských a športových známok a dokumentov ATHENS 1896-
1996, Grécko, veľká pozlátená medaila. 

 Špecializovaná svetová výstava olympijskej a športovej filatelie OLYMPHILEX ´96, 
Atlanta, USA (FIP), veľká pozlátená medaila. 

 Svetová filatelistická výstava ISTANBUL 96, Istambul, Turecko (FIP), pozlátená 
medaila. 

  
Pre slávu športu I. – Coubertinove roky. Olympijské hnutie 1894-1925. 
 

 Svetová filatelistická výstava PACIFIC 97, San Francisco, USA (FIP), pozlátená 
medaila. 

 Jubilejná medzinárodná výstava známok Budapešť 1997, Maďarsko (1.st.), zlatá 
medaila + cena. 

 Medzinárodná výstava poštových známok PRAGA 1998, Praha, Česká republika 
(FEPA), veľká pozlátená medaila.  

 Svetová filatelistická výstava ITALIA ´98, Miláno, Taliansko (FIP), pozlátená 
medaila. 

 Svetová filatelistická výstava IBRA 1999, Norimberg, Nemecko (FIP), pozlátená 
medaila. 
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 Európska filatelistická výstava Bulgaria ´99, Sofia, Bulharsko (FEPA), veľká 
pozlátená medaila.  

 Špecializovaná svetová výstava olympijskej a športovej filatelie OLYMPHILEX 
2000, Sydney, Austrália (FIPO), pozlátená medaila. 

 Svetová filatelistická výstava ESPAŇA 2000, Madrid, Španielsko (FIP), veľká 
pozlátená medaila. 

 Medzinárodná výstava poštových známok SLOVENSKO 2002, Bratislava, Slovenská 
republika (FEPA), zlatá medaila. 

 Svetová filatelistická výstava PHILAKOREA 2002, Seoul, Kórejská republika (FIP), 
zlatá medaila. 

 Svetová filatelistická výstava BANGKOK 2003, Bangkok 2003, Thajsko (FIP), zlatá 
medaila. 

 Medzinárodná výstava olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMPFILA 2004, 
Bratislava, Slovenská republika (FIPO), zlatá medaila + Grand Prix FIPO. 

 Špecializovaná svetová výstava olympijskej a športovej filatelie OLYMPHILEX 
2004, Atény, Grécko (FIP), zlatá medaila. 

 
Pre slávu športu II. – Coubertinovi dedičia (1925-1944) 
 

 Svetová výstava poštových známok ISRAEL ´98, Tel Aviv, Izrael (FIP), pozlátená 
medaila. 

 Medzinárodná filatelistická výstava Svet známok PHILEXFRANCE ´99, Paríž, 
Francúzsko (FEPA), veľká pozlátená medaila. 

 Európska filatelistická výstava EURO-CUPRUM 2001, Lublin, Poľsko (FEPA), veľká 
pozlátená medaila. 

 Medzinárodná výstava poštových známok SLOVENSKO 2002, Bratislava, Slovenská 
republika (FEPA), veľká pozlátená medaila. 

 75. jubilejná medzinárodná výstava poštových známok HUNFILA 2002, Budapešť, 
Maďarsko (1.st.), zlatá medaila. 

 Medzinárodná filatelistická výstava NITRAFILA 2003, Nitra, Slovenská republika 
(1.st.), veľká pozlátená medaila. 

 Svetová filatelistická výstava BANGKOK 2003, Thajsko (FIP), veľká pozlátená 
medaila. 

 Medzinárodná výstava olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMPFILA 2004, 
Bratislava, Slovenská republika (FIPO), veľká pozlátená medaila. 

 Svetová filatelistická výstava ESPAŇA 2004, Valencia, Španielsko (FIP), zlatá 
medaila. 

 Špecializovaná svetová výstava olympijskej a športovej filatelie OLYMPHILEX 
2004, Atény, Grécko (FIP), zlatá medaila.  

 
Pre slávu športu III. – Ako fénix z popola (Olympijské hnutie 1944-1952). 
 

 Medzinárodná filatelistická výstava SLOVOLYMPFILA 2004, Bratislava 2004, 
Slovenská republika (FIPO), pozlátená medaila. 

 Európska výstava poštových známok BRNO 2005, Česká republika (FEPA), 
pozlátená medaila. 

 Medzinárodná a olympijská výstava známok HUNFILA 2005, Pápa, Maďarsko (1.st.), 
veľká pozlátená medaila + cena. 

 Bilaterálna poľsko-slovenská výstava KRAKÓW 2005, Poľsko (2.st.), zlatá medaila. 
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 Medzinárodná filatelistická výstava BELGICA 2006, Brusel, Belgicko (FEPA), 
strieborná medaila. 

 Svetová výstava poštových známok Sankt Peterburg 2007, Rusko (FEPA), veľká 
strieborná medaila. 

 Medzinárodná výstava známok HUNFILA 2007, Budapešť, Maďarsko (FEPA), veľká 
pozlátená medaila. 

 Medzinárodný festival filatelie ITALIA 2009, Rím, Taliansko (FIP), pozlátená 
medaila. 

 
Pre slávu športu III. – Ako fénix z popola (Olympijské hnutie 1938-1948). 

 Svetová filatelistická výstava PORTUGAL 2010, Lisabon, Portugalsko (FIP), 
pozlátená medaila. 

 Svetová filatelistická výstava BRASILIANA 2013, Rio de Janeiro, Brazília (FIP), 
postriebrená medaila. 

 Medzinárodná filatelistická výstava CROATICA 2013, Zagreb, Chorvátsko, zlatá 
medaila. 

 1.Slovensko-česká filatelistická výstava NITRAFILA 2013, Nitra, Slovenská 
republika (2.st.), zlatá medaila. 

 Medzinárodná výstava známok HUNFILA 2014, Debrecen, Maďarsko (1.st.), zlatá 
medaila + cena. 

 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.: Prvé slovenské známky roka 1993.  

 Svetová filatelistická výstava PORTUGAL 2003, Lisabon, Portugalsko (FIP), 
pozvaný nesúťažný exponát, pamätná medaila. 

 Svetová filatelistická výstava ESPANA 2004, Sevilla, Španielsko (FIP), 76 bodov, 
strieborná medaila. 

 Svetová filatelistická výstava WASHINGTON 2006, USA (FIP), 76 bodov, strieborná 
medaila. 

 Svetová filatelistická výstava EFIRO 2008, Bukurešť 2008, Rumunsko (FIP), 78 
bodov, strieborná medaila. 

 Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou NITRAFILA 2009, 
Slovensko (1.st.), 68 bodov, bronzová medaila. 

 
Floch, Ľ., Mička, J., Osuský, P., Gáťa, O., Baliga, Z.: Zväz slovenských filatelistov 
v zrkadle času. Pamätnica rokov 1993 – 2008. 

Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou NITRAFILA 2009, Slovensko 
(1.st.), trieda literatúry, 63b., postriebrená medaila. 
 

 Floch, Ľ, Gerec, M., Sobihard, J., Synek, B., Tekeľ, J., Smažák, E.: 
Špecializovaný katalóg 2001: Slovensko 1939 – 1945 a 1993 – 2000. Poštové 
známky a celiny.  
 

 Svetová filatelistická výstava HAFNIA ´01, Kodaň 2001, Dánsko (FIP), veľká 
strieborná medaila. 

 III. Medzinárodná filatelistická výstava CHORZOW 2001, Poľsko (1st.), trieda 
literatúry, pozlátená medaila. 
Medzinárodná filatelistická výstava CYPRUS – EUROPHILEX ´02, Nikózia, Cyprus 
(FEPA), trieda literatúry, pozlátená medaila. 
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doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD : Príležitostné tlače slovenskej známkovej tvorby (1993 – 
2012).  

 Filatelistická výstava GALAFILA 2014 s medzinárodnou účasťou Galanta 2014, 
Slovensko (3.st.), teritoriálna trieda, 72 bodov, strieborná medaila. 

 
Ing. Ivan Trančík: Ženy v športe. 

 Národná filatelistická výstava NITRAFILA 2009, Slovensko (1.st.), tematická trieda, 
83 bodov, pozlátená medaila. 

 Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2009, Budapešť 2009, Maďarsko 
(1.st.) tematická trieda, 73 bodov, veľká strieborná medaila. 

 Medzinárodná filatelistická výstava ANTVERPIA 2010, Antverpy 2010, Holandsko 
(FEPA), tematická trieda, 75 bodov, veľká strieborná medaila. 

 Svetová filatelistická výstava PHILANIPPON 2011, Jokohama 2011, Japonsko (FIP), 
tematická trieda, 75 bodov, veľká strieborná medaila. 

 
Ing. Ivan Trančík: Zimné športy a olympijské hry. 

 Svetová filatelistická výstava ITALIA 2009, Rím, Taliansko (FIP), tematická trieda 
,70 bodov, strieborná medaila. 

 Medzinárodná filatelistická výstava BASKETFIL 2009, Poznaň, Poľsko (2.st.), 
tematická trieda, 75 bodov, pozlátená medaila. 

 Medzinárodná filatelistická výstava BULGARIA 2009, Sofia, Bulharsko (FEPA), 
tematická trieda, 76 bodov, veľká strieborná medaila. 

 Svetová filatelistická výstava PORTUGAL 2010, Lisabon, Portugalsko (FIP), 
tematická trieda, 77 bodov, veľká strieborná medaila. 

 Medzinárodná filatelistická výstava ANTVERPIA 2010, Antverpy, Belgicko (FEPA), 
tematická trieda, 75 bodov, veľká strieborná medaila. 

 
 

Publikácie (výber) 
 

 Vlach, R.: Ladislav Chodák (nekrológ) Filatelie 23, 725,1981. 
 Vlach, R.: Papier poštových známok a ich oddeľovanie. In.: Filatelistické state 12, 122 

strán. Vydavateľ ZSF Bratislava 1985. 
 Vysloužil, E., Vlach, R.:20 rokov Klubu filatelistov Ladislava Novotného, s. 3 - 33, 

1985. Vydavateľ: Klub filatelistov L. Novotného Bratislava, klubová publikácia, 
Bratislava 1985. 

 Vysloužil, E.: K 90. Výročiu narodenia L. Novotného. Filatelistické state č. 33. s. 3 – 
9, 1991. Vydavateľ ZSF Bratislava 1991. 

 
 Floch, Ľ., Gerec, M., Sobihard, J., Synek, B., Tekeľ, J., Smažák, E.: Špecializovaný 

katalóg 2001. Slovensko 1939 – 1945 a 1993 – 2000. Poštové známky a celiny. 
Vydavateľ: ZSF, 220 strán, Bratislava 2000. 

 Floch, Ľ. The First FEPA Exhibition in The Slovak Repulic. In.: FEPA NEWS 
2002/2, s. 48 – 49. 

 Floch, Ľ.: Rozvoj filatelie na Slovensku očami Zväzu slovenských filatelistov. In: 
Zborník prednášok XXI. Dní filatelie Slovenska 2004, s. 11 - 24. Vydavateľ: ZSF, 103 
strán, Bratislava 2004.  
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 Floch, Ľ.: Bratislava im Spiegel der Philatelie (1 – 6). In: Die Briefmarke. Post und 
Philatelie in Österreich: 3/2005, 26 – 28, 4/2005, 52 – 53, 5/2005, 48 – 49, 6/2005, 48 
– 51, 7,8/2005, 48 – 49, 9/2005, 52 – 53. 

 Floch, Ľ.: Nielen chlebom sa človek živí. Filatelia na Slovenskej technickej univerzite. 
In: Spektrum STU, Roč. XII, s.15-16, 2005.  

 Floch, Ľ.: 40 rokov Klubu filatelistov Ladislava Novotného. In: Spravodajca ZSF 
2005/1/, s. 24 – 28. 

 Floch, Ľ.: Postage Stamp Day: Severin Zrubec (1921 – 2011). Philatelist and poet. 
In.: FEPA NEWS 2015/1, s. 56 – 57. 

 Floch, Ľ., Osuský, P., Mička, J., Gáťa, O. a Baliga, F.: In: Zväz slovenských 
filatelistov v zrkadle času. Pamätnica rokov 1993 – 2007. Editor : Floch, Ľ., 63 strán. 
Vydavateľ: Jadro Kežmarok 2008. 

 Osuský, P.: Slovenskí vystavovatelia na svetových filatelistických výstavách. In: Zväz 
slovenských filatelistov v zrkadle času. Pamätnica rokov 1993 – 2008, s.49 - 55. 
Editor: Floch, Ľ., 63 strán. Vydavateľ: JADRO Poprad, Poprad 2008. 

 
 Osuský, P.: Pre slávu športu. In: denník „Šport“, pravidelná rubrika venovaná 

olympijskej filatelii a dejinám olympijského hnutia vo filatelistických materiáloch, 
vychádzala v r. 1990-1991. Súbor publikovaných článkov získal v triede literatúry na 
medzinárodnej špecializovanej výstave olympijskej a športovej filatelie 
OLYMPSPORT ´91 v Českom Brode veľkú striebornú a na Špecializovanej svetovej 
výstave olympijskej a športovej filatelie OLYMPHILEX ´92 v Barcelone bronzovú 
medailu.  

 Osuský, P.: SLOV - OLYMP, informačný bulletin Slovenskej spoločnosti olympijskej 
a športovej filatelie 1995-2006, od r. 1998 vychádzal ako samostatná príloha časopisu 
Zberateľ, články venované olympijskej a športovej filatelii. 

 Osuský, P.: Informačné texty - súčasť FDC vydávaných Slovenskou poštou a.s., po 
prvý raz k vydaniu známky ZOH Lillehammer 1994, odvtedy viaceré, predovšetkým 
k vydaniam so športovou a olympijskou tematikou. 

 
 

Prednášky 
 

 Vysloužil, E.: História klubu filatelistov L. Novotného. Prednáška na slávnostnej 
schôdzi k 20. výročiu založenia klubu (1985). 

 Vysloužil, E.: Nové odborové poriadky ZČSF, klubová prednáška (1986). 
 Vysloužil, E.: Najvzácnejšie známky sveta, Európy a Československa - súbor 

prednášok. Zoznam prednášok: Známky Veľkej Británie XIX. Storočia. Vzácne 
známky Rakúska a Lombardska – Benátska. Známky staro-nemeckých štátov, 
Bavorska do roku 1875, Saska, Bádenska a Thurn - Taxiskej poštovej správy. Glosy k 
prvej emisii známok Uhorska z roku 1867. Glosy k známkam Československa od roku 
1918. 

 
 Vlach R.: Výplatné známky: Ľudová architektúra. Seminár o teritoriálnej filatelii 

ZČSF. Bratislava, febr. 1986.  
 

 Floch, Ľ.: Rozvoj filatelie na Slovensku očami Zväzu slovenských filatelistov. XXI. 
Dni filatelie Slovenska, Chemickotechnologická fakulta (CHTF) STU, Bratislava 
2004. 
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 Floch, Ľ.: Zväz slovenských filatelistov, minulosť a prítomnosť (Union of Slovak 
Philatelists, Past and Present). Vyžiadaná prednáška pre seminár Ćeskoslovenskej 
filatelistickej spoločnosti vo Veľkej Británii pri priležitosti 85. výročia vzniku 
Československej republiky. Veľvyslanectvo Českej republiky, Londýn (27.10.2003), 
Veľká Británia.  

 Floch, Ľ.: Poštová história Slovenska. Minulosť a súčasnosť filatelie na Slovensku 
(Postal history of Slovakia. Past and Present of Philately in Slovakia). 

 Floch, Ľ.: The Slovak stamp production in 1993. (Slovenské poštové známky roka 
1993). Vyžiadané prednášky prednesené na výročnom stretnutí Československej 
filatelistickej spoločnosti počas Svetovej filatelistickej výstavy Washington 2006. 
Washington (28.5.2006), USA. 

 
 

Iné aktivity 
Inaugurácie známok 

 Výbor klubu. Inaugurácia známky Umenie 2007. Želibský: Žena s džbánom a F.X.P. 
Palko: Alžbeta Uhorská v spolupráci s KF Malacky. Jablonové, 14.11. 2007. 

 Výbor klubu. Diskusné stretnutie ZKF Bratislava „Euro prichádza“. Zasadačka 
FCHPT STU, Bratislava, 19.11.2008. 

 Výbor klubu. Inaugurácia známky Medzinárodný rok chémie 2011. Zasadačka SAV 
Bratislava, 19.01.2011. 

 
Ing. Juraj Kubáň 

 Technické a grafické spracovanie obsahu časopisu Spravodaj ZSF (1999 -2000). 
 
 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. 

 Rada ZSF (1995 – 2011) člen, predseda ZSF (1997-2007), podpredseda ZSF (2007-
2011), predseda ZKF Bratislava (1997), člen výboru ZKF Bratislava (1998-2011).  

 Návrhová komisia poštových známok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR (1998 – doteraz), člen. 

 Medzinárodná filatelistická výstava DUNAJFILA 1995, Bratislava 1995, člen 
organizačného výboru. 

 Spravodajca ZSF (1999 – 2005), editor zväzového časopisu, (2008 – doteraz), 
predseda redakčnej rady. 

 Medzinárodná výstava poštových známok SLOVENSKO 2002, Bratislava 2002, 
generálny komisár. 

 XXI. Dni filatelie Slovenska, Bratislava 2004, záštita podujatia. 
 Dni otvorených dverí Zväzu rakúskych filatelistov (VÖPh). Účastníci: VÖPh, ZSF 

a Zväz slovinských filatelistov (SSF), Viedeň 2003, člen OV za ZSF. 
 Dni otvorených dverí Zväzu rakúskych filatelistov (VÖPh). Účastníci: VÖPh a ZSF, 

Viedeň 2008, člen OV za ZSF. 
 
 
MUDr. Peter Osuský, CSc. 

 Zväz slovenských filatelistov (1991 – 1995), predseda 
 Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie – predseda (1994-2012). 
 Medzinárodné výstavy SLOVOLYMPFILA 1996, 2000, 2004, 2008, Bratislava, člen 

OV resp. predseda jury – 2008 a autor článkov vo výstavných katalógoch. 
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 Návrhová a realizačná komisia Federálneho ministerstva dopravy a spojov ČSFR – 
člen (1990-1992).  

 Návrhová komisia poštových známok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja (MDVRR) SR – člen (1993 – doteraz). 

 Realizačná komisia známkovej tvorby Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií – 
člen (1993 – 2003) . 

 Realizačná komisia známkovej tvorby Slovenskej pošty a.s. – člen (2006 –2012). 
 Komisia porotcov ZSF – člen (1991 – doteraz). 
 Komisie porotcov FEPA člen (2009 – doteraz), člen. Pozorovateľ v porote na 

Medzinárodnej filatelistickej výstave BULGARIA 2009, Sofia 2009, Bulharsko. 
 
 
Peter Hložka 

 Medzinárodná filatelistická výstava DUNAJFILA 1995, Bratislava 1995, člen 
organizačného výboru. 

 Medzinárodná filatelistická výstava SLOVENSKO 2002, Bratislava 2002, člen 
organizačného výboru. 

 XXI. Dni filatelie Slovenska, Bratislava 2004, člen organizačného výboru. 
 ZKF Bratislava (2007- 2015), člen výboru. 

 
 
Ing. Martin Polovka, PhD. 

 Správca internetového portálu ZSF www.slovenskafilatelia.sk (2004 – 2015). 
 ZKF Bratislava (2011- 2015), člen výboru. 

 
 
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc. 

 XXI. Dni filatelie Slovenska, Bratislava 2004, člen organizačného výboru. 
 
 
doc. Ing. Dušan Valigura, PhD. 

 Tajomník ZSF: (12/1999 – 3/2001). 
 Redaktor časopisu Spravodajca ZSF (12/1999 – 12/2002). 
 Centrum novinkovej služby ZSF, účtovná evidencia (2002 – doteraz). 

 
 
Ing. Ján Čaplovič 

 Medzinárodná filatelistická výstava SLOVENSKO 2002, Bratislava 2002, člen 
revíznej komisie. 

 ZKF Bratislava (2007- 2011), člen výboru, (2011 - doteraz), predseda revíznej 
komisie. 
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Členovia klubu ako delegáti ZSF na FIP a FEPA kongresoch 
 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. 
FEPA kongres 2000, Viedeň, Rakúsko. 
FEPA kongres 2004,Valencia, Španielsko. 
FEPA kongres 2007, Budapešť, Maďarsko. 
FEPA kongres 2008, Viedeň, Rakúsko. 
FEPA kongres 2009, Essen, Nemecko. 
FEPA kongres 2010, Antverpy, Belgicko. 
FIP kongres 2008, Bukurešť, Rumunsko. 
 
MUDr. Peter Osuský, CSc.  
FIP kongres 1992, Granada, Španielsko, reprezentant ZSF v delegácii ZČSF.  
FEPA kongres 1993, Sofia, Bulharsko, zakladajúci kongres FEPA. 
FIP kongres 1993, Bangkok, Thajsko, prijatie ZSF do FIP.  
FEPA kongres 1994, Haag , Holandsko.  
FEPA kongres 2009, Sofia, Bulharsko. 
FIP Kongres 2010, Lisabon, Portugalsko. 
 
Členovia klubu ako národní komisári ZSF na svetových (FIP) a európskych (FEPA) 

filatelistických výstavách 
 
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. 
ITALIA´98 (FIP), Miláno 1988, Taliansko (P. Osuský). 
IBRA´09 (FEPA), Essen 2009, Nemecko.  
WIPA 2000 (FIP/FEPA), Viedeň 2000, Rakúsko. 
ESPANA 2000 (FIP), Madrid 2000, Španielsko (P. Osuský). 
ESPANA 2004 (FIP), Valencia 2004, Španielsko. 
EFIRO 2008 (FIP), Bukurešť 2008, Rumunsko. 
ANTVERPIA 2010 (FEPA), Antverpy 2010, Belgicko. 
PHILANIPPON 2011 (FIP), Yokohama 2011, Japonsko.  
 
MUDr. Peter Osuský, CSc.  
POLSKA 1993 (FIP), Poznaň, Poľsko. 
FEPAPOST 94 (FEPA), Den Haag, Holandsko. 
ISTANBUL 1996 (FIP), Istanbul, Turecko. 
OLYMPHILEX 1996 (FIP), Atlanta , USA . 
PACIFIC 1997 (FIP), San Francisco, USA. 
ISRAEL 1998 (FIP), Tel Aviv, Izrael. 
JUVALUX ´98, (FIP), mládežnícka) Luxemburg. 
ITALIA 1998 (FIP), Miláno, Taliansko (Ľ. Floch). 
PHILEXFRANCE 99 (FIP), Paríž, Francúzsko (Ľ. Floch). 
ESPANA 2000 (FIP), Madrid, Španielsko. 
BELGICA 01(FIP), Brussels, Belgicko. 
BANGKOK 2003 (FIP), Thajsko. 
OLYMPHILEX 2004 (FIP), Athény, Grécko. 
BELGICA 2006 (FIP), Brussels, Belgicko. 
SANKT PETERBURG 2007 (FIP), Rusko. 
BULGARIA 2009 (FEPA), Sofia, Bulharsko.  
PORTUGAL 2010 (FIP), Lisabon, Portugalsko.  
BRASILIANA 2013 (FIP), Rio de Janeiro, Brazília. 
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Príloha 3. 
 

Zoznam členov KF 51-09 z FCHPT STU (1971 – 2015)* 
 
 
1. Adámek František 
2. Antoš Kamil  
3. Baláž Vladimír* 
4. Berkeš Dušan* 
5. Biskupič Stanislav* 
6. Blažková Alžbeta* 
7. Boča Miroslav 
8. Cvengroš Ján*  
9. Daučík Pavol* 
10. Dilinger Pavel* 
11. Dvoran Ján* 
12. Fišera Lubor* 
13. Floch Ľubomír* 
14. Fulajtár Ivan* 
15. Füllöp Zoltán 
16. Füzy Štefan 
17. Gabčová Eva* 
18. Garaj Ivan 
19. Gatial Anton* 
20. Gažo Ján 
21. Grusková Viera 
22. Haluška Vladimír 
23. Harušinec Adam * 
24. Horáková Kornélia 
25. Hroncová Viera 
26. Hubač Ivan 
27. Chodák Ladislav 
28. Cholvald Vladimír 
29. Chovancová Marta 
30. Ilavský Dušan 
31. Ilavský Ján 

32. Ivančenko Dimitrij 
33. Jedlovská Eva 
34. Jurášek Adolf 
35. Jasem Milan* 
36. Kada Rudolf 
37. Kašubjak Milan* 
38. Karnas Vieroslav 
39. Koman Václav 
40. Fouzy Karagholy 
41. Kellö Vojtech 
42. Krištofič Michal 
43. Kubáň Juraj 
44. Kvasnička Vladimír 
45. Lapčík Ľubomír 
46. Legéň Jaroslav 
47. Lisý Mikuláš 
48. Liška Bedřich 
49. Lehotský Vladimír 
50. Lodes Antonín 
51. Lehotay Jozef 
52. Lukáč Peter 
53. Malinovský Milan 
54. Martvoň Augustín 
55. Markušovská Elena 
56. Mlynárik Vladimír* 
57. Morávek Štefan 
58. Murárová Anna* 
59. Németh Ladislav 
60. Oremus Vladimír 
61. Oremusová Jarmila*  
62. Ondrejkovič Ľudovít 

63. Pazelt Ernest 
64. Pikler Alexander 
65. Piklerová Anna 
66. Polonský Jozef 
67. Polovka Martin* 
68. Petrík Ján 
69. Pružinec Jozef 
70. Račková Lucia* 
71. Repka Ján 
72. Rizman Ján* 
73. Siváková Danica 
74. Smrčková Eva* 
75. Sýčová – Milá Oľga 
76. Špilda Ivan 
77. Špirk Eugen 
78. Štetinová Jarmila* 
79. Študnický Július 
80. Tobiáš Tomáš* 
81. Uher Michal 
82. Ulický Ladislav 
83. Vacho Michal 
84. Valigura Dušan 
85. Vanacký Jakub * 
86. Vávra Jozef 
87. Vajanský Ivan 
88. Végh Daniel 
89. Vojtko Ján* 
90. Vrábeľ Viktor 
91. Zemanovič Jaroslav 
92. Žubor Vladimír 

 
Mená sú zoradené abecedne bez titulov. Členovia k 1.1.2015 sú označení asteriskom *. Čísla 
23 a 85 patria členom KMF.
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UJO LACO 
 

Peter Osuský 
 

Šesťdesiatka na krku a opäť a znova mi prichodí písať o „ujovi“, ktorý je mostom 
k môjmu detstvu, či mladosti. Ujovia boli zväčša priatelia a známi môjho otca – a toho, ako sa 
mi zdalo, poznalo celé mesto. Bratislava päťdesiatych rokov bola menšia ako dnes a ísť 
s otcom po ulici pre mňa znamenalo podchvíľou niekoho „pekne nahlas“ pozdraviť. 
Zamrmlanie miesto pozdravu sa hneď na mieste „výchovne“ komentovalo, a tak som 
z občasného „výšlapu“ s otcom prichádzal riadne „uvychovávaný“. Bol som však vedený 
k úcte a poslušnosti ku komukoľvek staršiemu, či už z rodiny alebo zvyšku sveta. 

 
Uja Laca Chodáka som poznal od ranného detstva. Aj keď som biskupský vnuk, 

nedeľné dopoludnia sme s otcom svätili najprv v Tatre a potom v Olympii. Známe 
bratislavské kaviarne boli v tom čase chrámami filatelie a veru účasť veriacich bola hojná – 
bez rozdielu vyznaní. Vtedy som spoznal „ujov“ Lukáča, Gajdu, Šimkovica, Sodomku, 
Mullera, Jašša, Pausa, Farkaša, Sluku (hneď pri vchode), Berca Okoličányho a aj uja Laca. 
Zbieral síce „iné žánre“, ako boli tie môjmu srdcu blízke, ale vždy sa zastavil s otcom „na kus 
reči“ a ja som mal pocit, že práve v tej chvíli nám ktosi „vypaľuje rybník“ a kupuje presne tú 
olympijskú či športovú sériu, po ktorej sme pásli. Písal sa rok 1963 a Rakúsko vydalo sériu 
známok k blížiacim sa zimným olympijským hrám v Innsbrucku. Keď sa objavila prvá 
prepašovaná z „ďalekej“ Viedne, tak nám ju ktosi vyfúkol. Pamätám sa na rozhorčené 
diskusie o jej nehoráznej cene, ktoré skúsení „burziáni“ viedli. Aj otcovi a ujovi Lacovi sa 
zdalo 70 či 80 korún za necelých 15 šilingov príliš. Samozrejme, že za ostnatým drôtom 
železnej opony sa dala zapýtať cena záľuby, vyššia, ako bol čierny kurz. Na poštu do 
Hainburgu si z „tábora mieru a socializmu“ len tak ľahko nezašiel, a tak otec o dve nedele 
sklopil chvost a dal čo zapýtali. Mal som vtedy len desať rokov, ale olympijskej filatelii som 
už úplne prepadol. Mohol som ujovi Novotnému, na jeho každo nedeľnú otázku „Co sbíráte 
tenhle týden, mladý muži?“ hrdo odpovedať: šport a olympiády! Myslím, že bard 
bratislavskej filatelie to považoval za „mierne pod úroveň“, podobne ako otcov a môj zápal 
pre „postfrisch“, čo komentoval tradičnou pod otázkou: „Taky sbíráte lep a ne známky?“ 

 
Ujo Laco takéto otázky nekládol, ale s otcom mal iné spoločné pole. Pole v tom čase 

„zakázané“, predávané pod rukou a veru i vtedy poriadne drahé. Hoc sme boli rodina 
demokratická, antifašistická a čechoslovakistická, boli tým „poľom“ známky Slovenského 
štátu. Tak sa to filatelisticky volalo, hoc „štát“ mala vojnová Slovenská republika v názve len 
prvých pár mesiacov. Nepamätám sa, že by niekto hľadal známky „Slovenskej republiky“. 
A ujo Laco bol veľkých zberateľ „štátu“. Pravdou je, že otcovým hlavným dodávateľským 
zdrojom bol ujo Lukáč. Nie, nie Emil Boleslav Lukáč, významný básnik, prekladateľ a teológ, 
ktorý veru tiež svätieval nedeľu spolu s nami, ale pán, ktorý mal v Olympii stôl pri šatni a čas 
od času diskrétne vytiahol čo-to ozaj dobrého. Tento ujo Lukáč bol totiž „za štátu“ pri zdroji, 
súc „lepším“ poštovým úradníkom, a tak sa naňho občas niečo „nalepilo“. Od uja Laca, ktorý 
mal veľmi dobrý „štát“, otec kúpil peknú nezúbkovanú okrajovú sériu „Šport“ z r. 1944, ktorá 
mal punc väčšej vzácnosti ako väčšina iných, hoc tiež vzácnych „strihačiek“. A práve túto 
sériu vytiahol ujo Lukáč na otca, ja som postával v úctivej vzdialenosti dvoch krokov, lebo 
ujo sa tváril veľmi tajomne a ja mal som pocit, že sa nepatrí „nazízať“ na priebeh tajnej 
operácie. A veru, to bola vážna operácia. Lukáč totiž vytiahol štvorbloky. Za celé polstoročie 
som ďalšie nevidel... Otcovmu filatelistickému fondu sa malo riadne pustiť žilou, ale, po 
konzultácii s ujom Lacom, nakoniec pustil perie... Futbalista, na pozadí ktorého sa črtá 
„proletárska“ tribúna vtedy nového a dnes zbúraného štadióna ŠK Bratislava na Tehelnom 
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poli, je ozdobou môjho exponátu venovaného vojnovému zomieraniu olympizmu v r. 1939-
1945. 

 
Ujo Laco však stál i na inej, v konečnom dôsledku vážnej križovatke môjho, dovtedy 

síce vášnivého, no pritom „neorganizovaného“ filatelistického života. To už som hádam mal 
štrnásť či pätnásť, keď som od otca dostal „rozkazom“ splniť želanie uja Laca. Mal som prísť 
na klubovú schôdzu, kde ma príjmu za člena, čím vraj posilním členskú základňu. Ujo Laco 
bol vtedy totiž predsedom môjho prvého (a posledného) klubu filatelistov v mojom dlhom 
filatelistickom živote. V tom čase „novinky“ obstarával vo svojej réžii otec a ja som ani 
neuvažoval o vystavovateľských aktivitách, filateliou som žil aj bez členstva v klube či 
Zväze. Ale ako poslušný syn som zrazil opätky a išiel „na prijímanie“. Okrem uja Laca, ktorý 
ma „uviedol“ si ešte pamätám aj impozantnú sivú hlavu uja Šimkovica – a domov som sa 
vrátil už ako „organizovaný“ filatelista. Po rokoch som začal vystavovať a potom som mal 
dokonca neisté potešenie byť predsedom Zväzu v čase zániku „národnofrontovej“ podpory 
ZSF a zároveň dramatického (a úplne logického) úbytku členskej základne. Svokry a staré 
mamy totiž prestali náhle zbierať nezúbkované Svobodove hárčeky, pretože „viazačky“, 
zlodejský produkt podaktorých „ľudodemo“ poštových správ, aj u nás konečne zanikli. Tak či 
onak, na počiatku toho, že tu dnes píšem do klubovej pamätnice KF 51-09 stál ujo Laco... 

 
A nakoniec ešte niečo, o čom vedia len zasvätenci dejín slovenského športu. Lebo i to 

je súčasť životného príbehu uja Laca. Jeho brata Ivana, vynikajúceho krčiara (alebo presne 
vzaté otorinolaryngológa), všestranného športovca - atléta, lyžiara, hokejistu, no 
predovšetkým „rytiera v kopačkách“ si nedávno pripomenulo Múzeum telesnej kultúry SR 
vydaním peknej publikácie. Aj ujo Laco bol už v roku 1928 oporou ŠK Dolný Kubín. Na 
fotografii dolnokubínskych futbalistov je síce najmenší (ešte menší ako jeho brat, ktorého 
veľká futbalová kariéra vtedy začínala), ale športový zápal mu nechýbal. O pár rôčkov neskôr 
nachádzame Laca i Ivana so smelými úsmevmi medzi ružomberskými skokanmi na lyžiach. 
A keď ich štúdiá zaviali z Horniakov k Dunaju, vidíme Laca i Ivana na dobových fotografiách 
bok po boku v hokejovom drese ŠK Bratislava, v ktorom sa stali v sezóne 1940/1941 
a 1941/1942 majstrami Slovenska.  

 
Keď rozmýšľam nad kruhopisom poštovej pečiatky, pripomínajúcej uja Laca vychodí 

mi: vedec – pedagóg – športovec - filatelista. 
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ZO ŽIVOTA KLUBU 
 

Propagačná výstava k 50. výročiu založenia klubu Ladislava Novotného 
 
 
Miesto 

Slovenská chemická knižnica 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 
Radlinského 9 
812 37 Bratislava 

 
Dátum: 18.3. – 24.3. 2015 
 
Organizačný výbor 

Ľubomír Floch, predseda 
Peter Osuský, Milan Smolík: výstavný odbor 
Peter Hložka: technický odbor 
Ján Dvoran, Martin Polovka: spoločenský odbor  

 
Zoznam exponátov (28 PL) 

 Ľ. Floch, M. Polovka : Zo života klubu (1 PL) 
 Ukážka dokumentov z publika a organizačnej činnosti klubu. 
 POFIS Slovenská pošta a.s.: Slovenská známková tvorba 2011 – 2013 (1 PL) 

Víťazný exponát „Stamps University“ zo súťaže poštových správ sveta na Svetovej 
filatelistickej výstavy MALAYSIA 2014 v Kuala Lumpur 2014. Malaysia. 

 Peter Hložka: Slovenská známka a príležitostná tlač (4 PL) 
Výber z príležitostných tlačí slovenskej známkovej tvorby 1993 – 2012. 

 Ľubomír Floch: Slovenská republika 1993 (1PL)  
 Ukážka vzniku prvých poštových známok roka 1993 
 Ľubomír Floch : Chemofilatelia (1 PL) 
 Chémia + filatelia = chemofilatelia 
 Peter Osuský: Olympijské hry (5 PL) 
 Výber z viacerých úspešných exponátov autora.  
 Peter Osuský: Československo (5 PL) 
 Špecializovaný exponát Československo 1945 – 1953. 
 Ivan Trančík: Ženy v športe (5 PL)  
 Milan Smolík: Československo 1945 (5 RE) 
 Špecializovaný exponát Bratislavské vydanie 1945. 
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