KLUB FILATELISTOV 54-01 V KOŠICIACH
Kontaktná adresa: prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc., podpredseda KF 54-01
UVLF, Komenského 73, 041 81 KOŠICE, telefón: + 421915984701,
e-mail: imrich.maracek@uvlf.sk

PROJEKT
FILATELISTICKEJ VÝSTAVY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU NA POČESŤ
65. VÝROČIA UNVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V
KOŠICIACH

Predkladatelia:
MVDr. Alexander Bárd, CSc., čestný predseda Klubu filatelistov 54-01 Košice
prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc., podpredseda Klubu filatelistov 54-01 KE
Ing. Ján Marenčík, tajomník Klubu filatelistov 54-01 K Košice
Usporiadatelia: Zväz slovenských filatelistov
Mesto Košice
Košický samosprávny kraj
Komora veterinárnych lekárov

Organizátori: Klub filatelistov 54 – 01 v Košiciach
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Slovenské technické múzeum v Košiciach

Spoluorganizátori : Štátna vedecká knižnica Košice
Pošta Košice 1

Dátum konania: 10.9. – 25.9.2014
Miesto konania: Výstavné priestory STM v Košiciach, Hlavná ulica 88
Druh výstavy: filatelistická výstava so zahraničnou účasťou venovaná 65. výročiu
Univerzity Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rozsah výstavy: 36 výstavných plôch
Záštita nad výstavou:
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor UVLF v Košiciach

Gestor výstavy: Ing. Zdeněk Baliga, predseda ZKF východoslovenského regiónu
Garant výstavy: prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prorektor UVLF v Košiciach
Čestné predsedníctvo:
MUDr. Richard Raši, PhD., primátor mesta Košice
JUDr. Zdenko Trebula, predseda Košického samosprávneho kraja
prof. MVDr. Emil Pilipčinec PhD., rektor UVLF v Košiciach
Miroslav Ňaršík, predseda Zväzu slovenských filatelistov
Ing. Eugen Labanič, riaditeľ STM v Košiciach
JUDr. Ján Gašpar, riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach
Čestný výbor: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prorektor UVLF v Košiciach
Ing. Ján Jakubov, námestník primátora mesta Košice

Mgr. Ján Melich, námestník pre marketing, propagáciu STM Košice
JUDr. Štefan Daňo, prezident Maratónskeho klubu v Košiciach
Anton Švajlen, predseda Olympijského klubu v Košiciach
Organizačný výbor výstavy: Prof. MVDr. I. Maraček, DrSc., predseda
MVDr. Alexander Bárd, CSc., podpredseda,
Doc. MVDr. Z. Kostecká, PhD., tajomníčka
PhDr. Tichomír Kotek, filatelistický odbor
Ing. Ján Marenčík, výstavný odbor
Viliam Zajac, výstavný odbor
Ing. Peter Lehocký, hospodár
Mgr. Ľudmila Kundríková, koordinátorka
MVDr. Libuša Bodnárová, tlačový odbor
Róbert Schréter, tlačový odbor
Viliam Gaál, propagačný odbor
Mgr. Daniela Slezáková, spoločenský odbor
Ernest Nielzen, technický odbor
Juraj Retter, technický odbor

Zameranie výstavy:
Prezentovať na poštovo historických a filatelistických dokumentoch, ako aj ďalších materiáloch
históriu UVLF v Košiciach. Poukázať na možnosti využitia filatelistických materiálov na tvorbu
zbierok, námetových výstavných exponátov zameraných na veterinárske lekárstvo, medicínu,
farmáciu a ich príbuzných odborov ako sú biotechnológia, ochrana životného prostredia
a verejného zdravia, ekológia a potravinárstvo. Zabezpečenie vystavenia aj výberu zo
zahraničných exponátov.

Ciele projektu výstavy sú:
-

propagovať idey, zámery a ciele činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.

-

-

-

-

sprístupniť širokej verejnosti poštovo historické a filatelistické materiály ako aj iné
dokumenty o bohatej histórii veterinárskej medicíny s poukázaním na veterinárke
školstvo a vzdelávanie,
prezentovať ukážky z výstavných exponátov a zbierok veterinárskych lekárov aktívnych
filatelistov tematicky zameraných na veterinársku medicínu, ochrany prírody, ekológiu,
farmáciu a ďalšie odbory agrobiológie i potravinárstva,
zvýšiť informovanosť verejnosti o poslaní a záslužnej práci veterinárskej profesie,
podnietiť a motivovať zberateľov k tvorbe zbierok a výstavných exponátov na námet
veterinárskej medicíny, farmácie, biotechnológie a ochrany verejného zdravia i životného
prostredia,
motivovať mládež pre činnosť v krúžkoch mladých filatelistov a k tvorbe a prezentácii
výstavných exponátov doma i v zahraničí

Výstavná dokumentácia:
Organizačný výbor výstavy vydá katalóg, poštové lístky a obálky s prítlačami výstavy,
príležitostnú pečiatku, letáčiky a diplomy

Rámcový obsah katalógu:
Príhovory, základné údaje o výstave, program výstavy, odborné články, zoznam exponátov a ich
charakteristika, reklamy

Predbežný program výstavy:
10. 09. 2014 - streda :otvorenie príležitostnej poštovej priehradky

14.00 hod.
vernisáž výstavy
14.30 hod.
prehliadka vystavených exponátov s odborným sprievodom
priateľské stretnutie s recepciou pozvaných hostí
15.30 hod.

Rozpočet výstavy:
Rozpis nákladov
1. montáž a demontáž výstavy
60.00 €
2. výstavná dokumentácia a výstavný katalóg
100.00 €
prítlače na poštové lístky a obálky, letáčiky a diplomy
60.00 €
3. administratívne práce
30.00 €
výtvarné práce, návrhy na prítlače a diplomy
50.00 €
4. poštovné náklady – bežná korešpondencia, zaslanie exponátov
100.00 €
5. príležitostná pečiatka
50.00 €
6. materiálne zabezpečenie
20.00 €
7. plexisklo do výstavných rámov
300.00 €
8. vecné odmeny vystavovateľom
30.00 €
náklady spolu 800.00 €

Organizačný výbor výstavy je splnomocnený v prípade potreby presunúť finančné
prostriedky medzi jednotlivými položkami pri zachovaní plánovanej výšky dotácie
800,00 € .
Projekt výstavy vrátane rozpočtu bol schválený na zasadnutí Výboru klubu filatelistov –
KF 54-01 v Košiciach dňa 25.5.2014.

Ing. Ján Marenčík , v. r.
tajomník KF 54-01

prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. v. r.
podpredseda KF 54-01

MVDr. Alexander Bárd, CSc. v. r.
čestný predseda KF 54-01

