
Jubileum Slovenskej filatelistickej akadémie 

Dňa 16. augusta 2012, presne na deň svojho založenia pred 15. rokmi, v roku 1997, 
si členovia Slovenskej filatelistickej akadémie (ďalej SFA) pripomenú jubileum na 
slávnostnej členskej schôdzi v ústredí Slovenskej pošty, a. s., v Banskej Bystrici. 

Slovenská filatelistická akadémia s pôvodným názvom Slovenské filatelistické 
vedecké spoločenstvo sa založila za prítomnosti predstaviteľov Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácii, Slovenskej pošty, š. p., Dokumentačného centra 
SP, š. p. a Zväzu slovenských filatelistov, ktorý zastupovali predsedovia všetkých 
odborných komisii ZSF.  

Prítomní boli predsedovia klubov filatelistov zo stredného Považia a pozvaní 
filatelisti, s ktorými sa rátalo ako s potenciálnymi členmi SFA. Akadémia sa 
založila v priestoroch Filatelisticko - poštového múzea (súkromného) v podhorskej 
obci na Považí, v Plevníku - Drienovom. Po dvoch rokoch sa sídlo prenieslo do 
Košíc. 

Na slávnostné podujatie 16. augusta organizátori pozvú orgány a organizácie, ktoré 
boli pri zriadení SFA. Správa predsedu Michala Kiššimona zhodnotí päťnásťročnú 
činnosť Akadémie, ktorá bude podrobnejšie obsiahnutá v Pamätnici zostavovateľa 
p. Ivana Tvrdého. V kratšej pracovnej časti podujatia sa prezentujú hodnotné 
odborné prednášky domácich a zahraničných členov SFA. 

V súčasnosti možno konštatovať, že Slovenská filatelistická akadémia má svojou 
podstatou spočívajúcou v odbornosti zakotvenie medzi obdobnými filatelistickými 
akadémiami v Európe. Preto si od založenia nezakladala a nezakladá si na 
funkciách, ale na vedomostnej úrovni členov. Na snahe poznávať, na štúdiu, na 
bádaní a výskume, na publikovaní, prednášaní a prezentovaní na výstavách, pri 
zachovaní vzájomnej úcty členov.  

Cieľom Akadémie je tiež snaha o formovanie členov na osobnosti s akcentom 
priblíženia a vyrovnania sa vyspelejšiemu zahraničiu. V priebehu 15 rokov sa 
prejavil vedomostný potenciál, hoci členovia sú poväčšine v dôchodcovskom veku. 
Produktívna schopnosť tvorivosti má odraz o. i. v edícií Filatelistické štúdie SFA i 
v početných publikáciách vydávaných členmi v regiónoch.  

Akadémia prijíma členov, ktorí o členstvo prejavia záujem (po oboznámení sa so 
stanovami). Jediné finančné zdroje SFA má len z členských príspevkov. Od 
príspevkov sú oslobodení členovia nad 80 rokov.  



V dôvetku len poznámka: 

K jubileu vydá organizačný výbor i Slovenská pošta, a. s., niekoľko materiálov. 
(Koordinátor a informujúci je pán Dušan Gubík, KF Banská Bystrica). 
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