
Činnosť Komisie námetovej filatelie ZSF v roku 2013 
 

KNF ZSF mala počas roku 2013 evidovaných 3 členov: Vojtech Jankovič, predseda, Jozef Gál, 
podpredseda, Ján Gróf, člen. V súčasnosti sú len dvaja – Ján Gróf zomrel. 

Odchod bývalých členov komisie E. Lechnerovej, J. Maniačka, st. a F. Sopka a neschopnosť nájsť 
za nich adekvátnu náhradu, boli hlavnými dôvodmi veľmi nízkej aktivity komisie. Jediným členom, 
ktorého aktivity možno do činnosti komisie zaradiť je V. Jankovič (viď nižšie). Žiadam vedenie 
ZSF o pomoc a spoluprácu pri hľadaní formy práce KNF ZSF, ktorá by priniesla členom ZSF 
väčší prínos. Pretože predpokladám, že s podobným problémom zápasia aj iné komisie, navrhujem 
zorganizovať „okrúhly stôl“ a snažiť sa riešiť problémy efektívnej práce ZSF celoplošne. V rámci 
svojich možností ponúkam aktívnu spoluprácu. 

1. Organizačná činnosť  
V roku 2013 sa neuskutočnili žiadne schôdze KNF ZSF. Členovia sa nestretávajú ani inak 
nekomunikujú (J. Gál nekomunikuje formou emailu, čo je v súčasnosti za vážny nedostatok). 

V. Jankovič organizuje každý druhý týždeň stretnutie zberateľov Zberateľské rande v Rendez-vous 
v Bratislave, na ktorom poskytuje konzultácie v oblasti tematickej filatelie a získava nových 
tematických zberateľov.  

2. Zvyšovanie odbornosti a publikačná činnosť 

Odborné články a publikácie 
Odborné články venované tematickej filatelii, skúsenosti, poznatky a nové smery v námetovej 
filatelii sa publikovali na základe záujmu vydavateľov periodík, výstavných katalógov a iných 
publikácií a organizátorov odborných podujatí, ktorý bol však minimálny. Uvádzame tie, ktoré 
vznikli vďaka aktivite členov komisie alebo členovia komisie sú ich autormi alebo spoluautormi.  

 

Knižné publikácie venované tematickej filatelii publikované v roku 2013: 

• Kolektív: Slovenské olympijské memorabílie, Slovenská spoločnosť olympijských 
a športových zberateľov, Bratislava, 2013. (spoluautor V. Jankovič) 

 

Odborné články venované tematickej filatelii publikované v roku 2013 v slovenských médiách: 

• Mička, J. : Ktože by sa počítačov bál?, www.postoveznamky.sk, 2013. (iniciátor a redaktor 
V. Jankovič) 

• Kollár, Š.: Banská Bystrica v poštových službách a filatelii III., www.postoveznamky.sk, 
2013. (iniciátor a redaktor V. Jankovič) 

• Kollár, Š.: Banská Bystrica v poštových službách a filatelii II., www.postoveznamky.sk, 
2013. (iniciátor a redaktor V. Jankovič) 

• Legáth, J. – Bárd, A. – Pilipčinec, E. – Kostecká, Z. – Maraček, I.: Dokumenty o spolupráci 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov, 
www.postoveznamky.sk, 2013. (iniciátor a redaktor V. Jankovič) 
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• Fencl, P.: Sladká filatelia, www.postoveznamky.sk, 2013. (iniciátor a redaktor V. Jankovič) 

 

Odborné články venované tematickej filatelii publikované v roku 2013 v zahraničných médiách: 

• Jankovič, V.: Current Trends in Thematic Philately – Potential Success of a Thematic 
Exhibit, in: TCNEWS Bulletin #25, 2013. 

• Jankovič, V.: Potencjalny sukces eksponatu tematycznego, in: Spravodajca poľských 
tematických zberateľov TEMATICA 2013/7, 2013.  

• Jankovič, V.: Suvremena kretanja u tematskoj filateliji – Mogučnost uspjeha tematiskog 
izloška / Current Trends in Thematic Philately – Potential Success of a Thematic Exhibit, in: 
katalóg Medzinárodnej filatelistickej výstavy Croatia in the European Union  – Meeting with 
friends, Záhreb, 2013. 

• Jankovič, V.: Nepřetržitý vývoj tématické filatelie, in: informačný bulettin sekcie Kosmos 
2/2002, 3013. 

Okrem toho v Spravodajcovi poľských tematických zberateľov TEMATICA 2013/7 vyšiel článok 
od R. Prangeho: Eksponaty Mistrzów, v ktorom predstavuje exponát V. Jankoviča – My Life as 
a Bicycle v poľskom preklade: Jestem rowerem - moje życie. 

Námetoví konzultanti 
Námetový konzultant V. Jankovič poskytoval konzultácie viacerým námetovým zberateľom 
a vystavovateľom: I. Banás, F. Sopko, I. Trančík, M. Baluška a v rámci pravidelných stretnutí 
záujemcov o filateliu Zberateľské rande v Rendez-vous v Bratislave aj neorganizovaným 
zberateľom. Okrem toho poskytoval konzultácie námetovým zberateľom a vedúcej v krúžku 
mladých filatelistov v Bratislave. V rámci medzinárodnej spolupráce poskytoval konzultácie 
viacerým zahraničným tematickým zberateľom (Česko, Maďarsko, Slovinsko). 

O činnosti iným námetových konzultantov nemám informácie. 

3. Tvorba a vystavovanie exponátov  
Ak nerátame dva nesúťažné tematické exponáty vystavené na nesúťažnej výstave poštových 
známok počas XXX. Dní filatelie Slovenska v Bytči (O. Gáťa – Turzovci – vetva bytčiansko-
oravská a J. Janáč – Človek získava vesmír), v roku 2013 sa neobjavili žiadne nové súťažné 
tematické exponáty. Jedným z dôvodov je, že nebola organizovaná výstava III. stupňa pre 
začínajúce exponáty.  

Na národnej výstave NITRAFILA 2013 ukázal najvyšší progres exponát I. Banása – Dostihový 
a jazdecký šport, ktorý okrem VPZ získal aj blahoželanie poroty za tematické spracovanie a rozvoj. 
Škoda, že tento exponát nemá ambície a vystavovateľ finančné možnosti vystavovať na 
medzinárodných výstavách. Mierny vzostup zaznamenal exponát I. Trančíka – Ženy v športe 
a exponát P. Osuského – Ako fénix z popola (História olympijského hnutioa 1938-48), ktoré majú 
spolu s exponátom V. Jankoviča – Môj život ako život bicykla, už medzinárodnú kvalifikáciu. 
Ostatné tematické exponáty stále viac-menej stagnujú a ich autori stále zápasia so základnými 
pravidlami tvorby tematických exponátov. 

Na národnej 1. slovensko-českej filatelistickej výstave NITRAFILA 2013 vystavili slovenskí 
filatelisti 14 exponátov v tematickej triede: 
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• Baluška Miroslav – Albrecht Dürer – Jeho život, dielo a doba – VS – 74 bodov 

• Banás Igor – Dostihový a jazdecký šport –VPZ – 84 bodov + blahoželanie poroty za 
tematické spracovanie a rozvoj 

• Barusová Mária – Ježiš a jeho cirkev – PS – 63 bodov 

• Katina Peter – Červený kríž a jeho činnosť vo vojne a v mierovom období – PS – 63 bodov 

• Linder Marián  – Šerm – Od vzniku šermu po športový šerm a jeho súťaže _ PZ – 75 bodov 

• Maniaček Ján, st. – M. R. Štefánik  – vedec, vojak, diplomat – PZ – 76 bodov 

• Maniaček Ján, ml. – Ľadový hokej – S – 68 bodov 

• Osuský Peter – Ako fénix z popola (Pre slávu športu III.) – Z – 86 bodov 

• Piszton Otto – Kôň v športe – PS – 60 bodov 

• Sopko František – Hry staršie ako Matuzalem – PZ – 76 bodov 

• Šajagalík Milan – Vďaka vám sv. Cyril a Metod – S – 65 bodov 

• Trančík Ivam – Ženy v športe – VZP – 80 bodov 

• Vydrová Katarína – Výtvarné diela renesancie – S – 65 bodov 

• Zábredský Ivan – Na holuba nemá nik – PS – 60 bodov 

 

Na Medzinárodnej filatelistickej výstave HUNFILA 2013 v Székesfehérvári sa zúčastnil 1 
tematický exponát: 

• Trančík Ivam – Ženy v športe – Z + vecná cena 

 

Na Medzinárodnej filatelistickej výstave Croatia in the European Union  – Meeting with friends 
v Záhrebe sa zúčastnil 1 tematický exponát: 

• Osuský Peter - Like a Phoenix from its Ashes (History of the Olympic Movement 1938-48) 
(Ako fénix z popola - (História olympijského hnutia 1938-48)) – Z – 86 bodov 

 

Na svetovej filatelistickej výstave BRASILIANA 2013 sa zúčastnili 3 tematické exponáty (výsledky 
budú známe až po skončení výstavy 25. 11. 2013): 

• Osuský Peter - Like a Phoenix from its Ashes (History of the Olympic Movement 1938-48) 
(Ako fénix z popola - (História olympijského hnutia 1938-48))  

• Jankovič Vojtech - My Life as a Bicycle (Môj život ako život bicykla)  

• Trančík Ivan - Women in Sports (Ženy v športe) 

4. Porotcovská činnosť  
Ako národný porotca pracoval V. Jankovič na výstave NITRAFILA 2013. Okrem toho pracoval aj 
na ďalšom vzdelávaní ďalších tematických porotcov a to formou osobných konzultácií (A. 
Urminský, F. Sopko).  



Ako medzinárodný porotca pracoval V. Jakovič na Medzinárodnej filatelistickej výstave Croatia in 
the European Union  – Meeting with friends v Záhrebe (súčasne zastupoval ZSF ako národný 
komisár). V rámci odborného programu predniesol prednášku: How to prepare and judge the 
exhibits on Thematic Philately (Ako pripraviť a hodnotiť exponáty v tematickej filatelii). 

V. Jankovič sa zúčastnil na medzinárodnom seminári porotcov FEPA v Budapešti, kde prezentoval 
nové trendy v tematickej filatelii a zapojil sa do práce medzinárodného tímu porotocov. 

V príprave na zväzového porotcu v triede tematickej filatelie nie sú žiadni námetoví kandidáti.  

Neboli zorganizované žiadne podujatia na vzdelávanie tematických porotcov.  

5. Medzinárodná spolupráca  
V. Jankovič pracoval ako národný delegát v tematicke komisii TC FIP, kde v TCNEWS Bulletin 
#25 publikoval jeden odborný článok (viď Odborné články a publikácie). 

V. Jankovič ako zástupca ZSF spolupracoval na FEPA projekte na rozvoj filatelie v Európe, ktorý 
viedol G. Morolli z Talianska. Výsledky projektu boli publikované na FEPA kongrese v Madride. 

Ďalšia zahraničná spolupráca v oblasti tematickej filatelie sa odohrávala na individuálnej úrovni.  

 

 

 

V Bratislave, 15. november 2013. 

Vypracoval Vojtech Jankovič, predseda KNF ZSF 
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