
ZVVVÄÄÄÄZ SLLLOVVEENNSKK ÝCHH FILLLAATEELIISTTTOOV 

VV ZZZRKKK AAADLEE ČČČAASSUU

222220000000 0000000 999999999

PPAA M ÄÄT NN I C AA  RROO KOV  19995 –– 2200088

PP UUU B L I KK ÁCC I A  JJ E  DDAA R  ZZZVÄÄ ZZ U  S L OOVV E NN S K ÝÝCC H  F I L AAT E LL I S T OOOVV

S VVVO J II M  Č L EE NN OO MM 

VVV  J U BB I L E JJ N OO M  RR O K UUU  JJ E H O  400..  VVV Ý R OO ČČ I AA  Z A L O Ž EE N I AAA

PPAA M ÄÄT NN I C AA  RROO KOV  19995  2200088PAA M ÄÄT NN I C AA  RROO KOV  19995  2200088

PP UUU B LB I KK ÁCÁCCC I AI A JJ E DDAA R ZZZVÄÄ ZZ U S L OOVV E NN S K ÝÝCC H F I L AAT E LL I S T OOOVVPP UUU B LB I KK ÁÁCCC II A JJ E DDAA R ZZZVÄÄ ZZ U S L OOVV E NN S K ÝÝCC H F I L AT E LL I S T OOOVV





PPP RRR Í HH OOOVVVOOO R  EE DD II TT OO RR AAA

Činy dávajú zmysel nášmu času. Deji-
ny človeka sa nimi hemžia a pozná-

me ich len vďaka tomu, že o nich niekto 
napísal aspoň stručný záznam. Veď aj 
najhorší papier je lepší, ako najlepšia pa-
mäť, hovorí staré čínske porekadlo. Jed-
notlivci, spoločenstvá i národy majú svo-
jich kronikárov, aby tí čo prídu po nich 
mali vedomie kontinuity svojho bytia. 

Naša organizácia prispievala do moza-
iky histórie organizovanej fi latelie mno-
hými zaujímavými činmi. Jej korene sú 
vo viac ako storočnej histórii organizova-
nej fi latelii v bývalom Rakúsko–Uhorsku 
a v Československu. Prvá „Pamätnica“ 
pod editorskou taktovkou Dr. Severína 
Zrubca, prvého predsedu Zväzu sloven-
ských fi latelistov, stručne popísala fi late-
listické dianie od roku 1895 do roku 1995, 
teda počas sto rokov existencie. Táto pub-
likácia je výzvou pre našu generáciu, aby 
sme zaznamenali všetko, čo sme urobili. 
Ak chceme urobiť pravdivú výpoveď o na-
šej organizácii, treba priblížiť aký mala 
program a ciele. Treba popísať čo urobili 
jej členovia, aký zmysel mali ich činy a na 
čo boli dobré. Aby boli uchované na pa-
pieri a v pamäti počítača mená ľudí, ktorí 
ich vykonali pre našu organizáciu. Mnohí 
z nich pre ňu dlhé roky nezištne pracovali 
a zaslúžia si, aby nezapadli prachom za-
budnutia. My pamätníci, vkladáme tam 
jeden fragment, aby sme ju obohatili o to 
čo sme prežili v neďalekej minulosti. Do 
knižnej formy sme nemohli dať všetky in-
formácie ktoré by tam mali byť. Sú v nej 
však odkazy na zväzovú webovú stránku, 

kliknite na ikonu www.zsf.chtf.stuba.sk, 
dozviete sa viac.

Naša organizácia slávi 40 ročné jubi-
leum a viacerí cítime potrebu dať jej ako 
narodeninový dar písanú kroniku. Je vy-
tvorená z údajov kroník klubov, z infor-
mácií uverejnených v periodickej tlači, vo 
zväzových dokumentoch a publikáciách 
rôzneho druhu. Podujal som sa, že uro-
bím prvý krok v zmysle hesla, ktoré vy-
znávam. „Mám nápad, kto mi ho pomôže 
realizovať?“ Veľmi si želám, aby táto roz-
sahom skromná publikácia bola krokom 
k rozsiahlejšej štúdii o Zväze slovenských 
fi latelistov. Krátke resumé činnosti našej 
organizácie od vydania poslednej pa-
mätnice doteraz si nekladie do vienka 
poskytnutie úplných informácií, má skôr 
viesť k zamysleniu sa o zmysluplnosti 
nášho konania, ukázať kto a akou mierou 
prispel do pokladnice histórie našej orga-
nizácie. A prosím všetkých pamätníkov, 
aby to, čo im tam bude chýbať dali tak 
ako ja na papier a uchovali to pre tých, 
čo prídu po nás. Dajme si sami sebe to, čo 
nám nikto iný nemôže dať.

Keď ma Rada zväzu poverila vytvore-
ním autorského kolektívu a zostavením 
publikácie mal som dva limity. Financie 
a ochotu potenciálnych autorov tvorivým 
spôsobom prispieť k jej napísaniu.  Spon-
zorský dar nášho strategického partnera 
Slovenskej pošty, a.s. čiastočne pomohol 
vyriešiť prvý problém za čo mu patrí naša 
vďaka. Ďakujem tiež všetkým autorom, 
ktorí prijali pozvanie k spolupráci i tým, 
ktorí mi poskytli podklady a informácie. 

Človek, čím chceš merať čas?
Rokmi, dňami či hodinami?

Odpovedám, meraj ich činmi.
(Anonymus)



Autori sú známi fi latelistickej verejnos-
ti a každý z nich dlhodobo hrá aktívnu 
úlohu minimálne v kapitole, ktorú napí-
sal. Zväzová činnosť obdobia 1995–2008, 
ktorá je v publikácii popísaná, bola zame-
raná hlavne smerom dovnútra zväzu. Cez 
tvorivé činy predstavuje kľúčových členov 
zväzu a ich prínos do jeho novodobej his-
tórie. Publikácia predstavuje najdôležitej-
šie aktivity zväzu, jeho vývoj a hľadanie 
svojej tváre. Z činov jednotlivcov je vytvo-
rená mozaika činnosti klubov a z ich čin-
nosti je vytvorený celkový obraz činnosti 
zväzu za hodnotené obdobie. Investovanie 

do výchovy mladých fi latelistov považuje-
me za investíciu do budúcnosti fi latelie. 
Činnosť zväzu bola smerovaná aj smerom 
k občianskej spoločnosti. Početné domáce 
i medzinárodné výstavy, inaugurácie no-
vých poštových známok jej ukázali roz-
mer a krásu našej záľuby. Publikácia chce 
ako celok predstaviť fi lateliu ako záľubu 
so silným poznávacím, výchovným a spo-
ločenským potenciálom. 

Želám čitateľom publikácie potešenie 
pri obnove spomienok na udalosti ku 
ktorým majú osobný vzťah, i z poznania, 
ktoré im publikácia poskytne.

Ľubomír Floch
Editor

Aká sila nás odvracia od pohodlia známeho a núti nás prijať nové výzvy? 
Verím, že pamätnica, ktorú držíte v rukách je naplnením takejto výzvy.

Na tomto mieste chcem hľadať slová, ktoré sú hlasom vďaky.
Publikácia vznikla z nadšenia a nezištnej práce všetkých, ktorí sa na nej 

podieľali,  pričom nehľadeli na prekážky, ale na ušľachtilý cieľ.
Som nesmierne rád, že autori trpezlivo prijímali moje predstavy a návrhy 

na úpravu rukopisu. Uznanie patrí aj jazykovým korektorom za starostlivé 
prečítanie a opravy, technickému redaktorovi a grafi kovi publikácie za te-
rajšiu podobu. 

Budúcnosť nie je zadarmo a navzdory všetkým prekážkam je výsledok nad 
všetky očakávania. Opäť som sa presvedčil, že naše autorské a redaktorské 
úsilie by bolo nenaplnené bez štedrého sponzorského príspevku Slovenskej 
pošty, a.s. a vydavateľstva a grafi ckého štúdia JADRO.

V závere chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí zo seba vydali viac než 
museli a než sa od nich žiadalo, a prajem všetkým príjemné čítanie o minu-
losti, ktorá ponúka možnosť vytvárať fi latelistickú budúcnosť.

Editor

POO ĎĎAA KOVVAA NN I E
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Prekrásne kúpeľné stredisko Pohronia – 
Sliač – stalo sa dňa 17. mája 1969 sved-

kom významného stretnutia slovenských 
fi latelistov. Mladá slovenská fi latelia má 
pohnuté osudy, jej zástave nebolo doteraz 
dožičené vysoko sa vznášať medzi vejúcimi 
zástavami iných národných fi latelistických 
pohybov. Takmer po dvoch desaťročiach 
schádzali sa teda fi latelisti zo všetkých kú-
tov Slovenska na svoje spoločné snemova-
nie. Zjazdu sa zúčastnilo 127 zo 154 riadne 
zvolených delegátov a početní hostia. Veľmi 
významnou a potešiteľnou je skutočnosť, že 
prevažná väčšina klubov zo Slovenska si 
na prvé priečky svojich uznesení pre prácu 
v budúcnosti vytýčila tieto ciele: skvalitniť 
a zintenzívniť prácu vlastného klubu, zvýšiť 
členskú základňu a získať čo najväčší počet 
mládeže do krúžkov mladých fi latelistov.

Na začiatku môjho príhovoru som si 
dovolil citovať niekoľko viet z článku pr-
vého predsedu Zväzu slovenských fi latelis-
tov Dr. Severína Zrubca v časopise FILA-
TELIE z roku 1969. Možno sa opýtate pre-
čo práve tieto vety. Dávajú nám všetkým 
za pravdu, že je treba neustále skvalitňovať 
prácu v kluboch fi latelistov. Kluby fi late-
listov sú základom činnosti nášho zväzu 
a ich výbory manažermi, ktorí dokážu 
svojou kreativitou pritiahnuť k činnosti 
svojich členov a získavaniu nových členov. 
Máme na Slovensku viac takých klubov 
fi latelistov, ktorí vychovali nových členov 
výborov od základných cez krajské až po 
členov najvyššieho orgánu ZSF. Nemôže-
me chcieť, aby každý zberateľ poštových 
známok bol aj členom nášho zväzu, ale 
dobrou a premyslenou propagáciou v spo-
lupráci so Slovenskou poštou, a.s. sa to 
niektorým klubom darí. Prichádzajú aj 

JUUUBILLUUUJÚÚÚCI  ZVVÄÄZ  SSSLOOOVENNSSKKK ÝCCH  FILLLATTTELLLISTTOVVV

noví členovia, ktorým treba dať príležitosť 
v klubovej práci. Veľa klubov má aj svojich 
vystavovateľov, ktorí dosahujú veľmi pek-
né výsledky na výstavách doma a zahrani-
čí. Majú aj krúžky mladých fi latelistov, nie 
je ich veľa, pracujú s mládežou a pripravu-
jú ich na vystavovateľskú dráhu. 

Pošta a poštové známky nezmiznú 
z tohto sveta, sú potrebné pre každého člo-
veka, propagátorom každého štátu a naj-
väčšou galériou na svete. Aj tú najväčšiu 
galériu na svete nenavštívi toľko návštev-
níkov ako nalepí poštovú známku na list 
a pošle ho do celého sveta. Nebuďme pesi-
misti ale optimisticky za pozerajme dopre-
du, hľadajme akým spôsobom prilákame aj 
mladých ľudí medzi našich členov. Uspo-
riadať fi latelistickú výstavu je predsa kul-
túrna a spoločenská udalosť podobne ako 
divadelné predstavenie. Môžu sa jej zúčast-
niť všetci fi latelisti bez rozdielu veku, ná-
rodnosti, pohlavia, náboženstva, rasy alebo 
politického zmýšľania. Stretávajú sa rôzní 
ľudia a pri fi latelii si rozumejú, vymieňajú 
si svoje názory, ale aj fi latelistický materiál.

Ja by som si želal, aby sa slová nášho 
prvého predsedu naďalej rozvíjali a aby 
náš zväz reprezentoval to najlepšie nie-
len doma ale aj v zahraničí. Chcem sa 
všetkým našim členom poďakovať za ich 
prácu v kluboch fi latelistov, krúžkoch 
mladých fi latelistov a vzornú reprezen-
táciu nášho malého Slovenska na zahra-
ničných výstavách. V posledných rokoch 
sme dosiahli veľmi pekné výsledky aj na 
svetových výstavách. Prajem Vám, členom 
Zväzu slovenských fi latelistov, veľa zdravia 
a úspechov vo Vašej dobrovoľnej práci.

Miroslav Ňaršík
predseda ZSF



Známka Umenie - Obraz Martina Benku: Krajina z Terchovej, líniová rozkresba

Známka s odtlačkom príležitostnej pečiatky 

a príležitostná poštová pečiatka, výtvarný návrh

Prevzaté zo súhlasom autora z katalógu Štvrťstoročie tvorby Fera Horniaka (1975-2000)
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PrológPrológ

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

organizovanej fi latelie som vstúpil po de-
saťročnom členstve z náhodnej potreby 
môjho klubu, ktorý potreboval výkonné-
ho tajomníka. V tom čase ma povinnosti 
vysokoškolského učiteľa naplno pohlco-
vali a keďže som patril medzi šťastlivcov, 
ktorí vnímali svoju prácu ako koníček, za 
ktorý dostávajú i plat, nikdy som nemal 
ambíciu robiť nejakú inú činnosť. Funk-
ciu som však prijal rád, lebo v klube som 
stretával ľudí, ktorých som si vážil a obdi-
voval. Menom jedného z nich bol neskôr 
môj klub aj pomenovaný. Chcel som len 
poslúžiť dobrej veci a pomôcť môjmu fi la-
telistickému priateľovi a kolegovi z fakul-
ty pri jeho predsedovaní. Osud chcel, že 
som robil tajomníka ďalším dvom pred-
sedom a nakoniec som sa stal predsedom 
klubu Ladislava Novotného i ja. K orga-
nickej chémii pribudol ďalší „koníček“, 
tentoraz bez platu.

Krátky návrat do histórie zväzuKrátky návrat do histórie zväzu
Pamätnica Zväzu slovenských fi late-

listov /1/ spracovala stručné dejiny 100 
rokov organizovanej fi latelie na Sloven-
sku, v ktorých má Zväz slovenských fi -
latelistov (ZSF) svoje pevné miesto. Na 
prelome deväťdesiatych rokov minulého 
storočia prešiel zložitým vývojom, a pre-
to keď dnešný zväz oslavuje svoje 40. 
narodeniny, je potrebné obzrieť sa krát-
ko i dozadu. Od vydania Pamätnice ZSF 
uplynulo 13 rokov a cítim potrebu stručne 

ZZZVÄÄZZ SLOOVVVENNSKKK ÝCCHH FFILAATTELLISTTTOVV VVV ZRRKKK AADDLEEE 
ČAASSUU, RRROOOK Y 1999955–2200008 

Ľubomír Floch

prispieť do dejín zväzu z obdobia, ktoré-
ho som pamätníkom, aby sa to uchovalo 
pre ďalšiu generáciu. To, čo sme vytvorili, 
je naše dedičstvo, ktoré nechávame tým, 
čo prídu po nás. Pripomenie im, ako sme 
to robili my a zároveň by ich to malo za-
viazať, aby pokračovali v našom diele, 
aby tiež zapísali, čo urobili oni. Budem 
sa držať faktov vybratých z dobových do-
kumentov. V pamäti mi ostali niektoré 
kľúčové body môjho trinásťročného pô-
sobenia v Rade ZSF. Tento článok bude 
postihovať najmä udalosti od roku 1995 
a chcem popísať život zväzu tak, ako som 
ho videl a zažil ja.

Zakladajúci zjazd Zväzu slovenských 
fi latelistov bol na návrh Klubu fi late-
listov Detva zvolaný na 17. 5. 1969 do 
stredu Slovenska, do kúpeľov na Sliači. 
To už som bol jeho členom takmer rok. 
Zväz mal v tom čase viac ako 6500 čle-
nov a zúčastnilo sa ho 127 zo 154 riad-
ne zvolených delegátov. „De jure“ sa stal 
celoštátnou spoločenskou organizáciou 
schválením stanov na Ministerstve vnút-
ra SSR 30. júna 1969 /2/. Postupne sa stal 
významnou spoločenskou organizáciou, 
ktorá bola jedinou záujmovou organizá-
ciou prijatou do vtedajšieho Národného 
frontu ČSSR. Nebudem sa zaoberať čin-
nosťou zväzu od jeho vzniku do „nežnej 
revolúcie“. „Zlatý vek slovenskej fi latelie“ 
je zdokumentovaný v archívoch na rôznej 
úrovni a čaká na objektívne zhodnotenie. 
Na vznik publikácie o tomto období bude 
treba širší kolektív a najmä spoločenskú 
objednávku, aby vôbec vznikla. 
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Udalosti po roku 1990 ma vtiahli do 
zväzovej funkcionárskej činnosti a prá-
ve tu chcem začať. Po zmene politického 
usporiadania štátu v roku 1989 zväz hľa-
dal svoju tvár v nových politických i eko-
nomických podmienkach. Defi noval svo-
je priority a získaval novú identitu. Poli-
tické orgány zaradili ZSF do pôsobnosti 
Ministerstva kultúry SR, ktoré nemalo 
dostatok fi nancií na jeho podporu, a tak 
ostal sám na seba. Poradili mu, „hľadajte 
si vlastné zdroje“.

Prvé valné zhromaždenie v Brati-
slave (18. 5. 1991) zvolilo za predsedu 
MUDr. Petra Osuského, CSc.. Jeho vte-
dajší predseda RNDr. Milan Antala ostal 
predsedom federálneho českosloven-
ského zväzu až do jeho zániku koncom 
roka 1992. Prvé valné zhromaždenie 
uskutočnilo závažné zmeny v Stanovách 
ZSF i v organizačnej štruktúre. Zväz 
prešiel od dvojstupňového riadenia na 
priame riadenie novým predsedníctvom. 
Myslenie funkcionárov i členov zväzu sa 
menilo veľmi pomaly. Stále si dostatočne 
neuvedomovali, že nie sú v spoločenskej 
organizácii podporovanej štátom a že 
budú mať len to, čo si dajú sami. 

Po vzniku Slovenskej republiky sa ZSF 
stal jediným reprezentantom slovenskej 
fi latelie vo svete. V tom istom roku sa stal 
členom Federácie európskych fi latelis-
tických zväzov (FEPA) i členom Svetovej 
fi latelistickej organizácie (FIP). FIP nás 
jednomyseľne prijal do svojho spoločen-
stva na Kongrese FIP v Bangkoku (1993) 
a spolu so Zväzom českých fi latelistov sme 
sa stali dedičmi titulu zakladajúceho čle-
na FIP, ktorého sa v roku 1928 zúčastnil aj 
predstaviteľ československých fi latelistov. 
O čom boli roky 1991-1995 v slovenskej 
fi latelii, sa môžeme dočítať v analytickom 
článku vtedajšieho predsedu /3/. 

Po I. valnom zhromaždení ZSF prichá-
dzali z klubov podnety, aby sa vytvorili 
regionálne združenia. V Košiciach bola 
zvlášť komplikovaná situácia, pretože po 
odštiepení veľkej časti členskej základne 
od ZSF sa tam vytvoril nezávislý Spolok 
košických fi latelistov (1992) zaregistrova-
ný na MV SR ako samostatná záujmová 
organizácia. Už na II. VZ v Detve (1994) 
dostala požiadavka na vytváranie regi-
onálnych fi latelistických štruktúr kon-
krétnu podobu. Po vytvorení regionálne-
ho združenia Poľana v Detve sa postupne 
v rokoch 1994–1995 vytvárali združenia 
fi latelistov v Bratislave, na západnom 
Slovensku so sídlom v Trenčíne, na stred-
nom Slovensku zo sídlom v Žiline (1995) 
a nakoniec na východnom Slovensku so 
sídlom v Košiciach. Na V. VZ ZSF v Bra-
tislave (1995) sa ZKF stali kodifi kovanou 
súčasťou zväzovej štruktúry.

Zväz nemohol zastrešiť rôzne záujmy 
fi latelistov, a tak vzniklo Spoločenstvo 
Svätého Gabriela (1992), organizácia fi -
latelistov zameraných na náboženskú te-
matiku a Slovenská spoločnosť olympij-
skej a športovej fi latelie pri Slovenskom 
olympijskom výbore (SSOŠF SOV, 1994). 
Treba povedať, že zakladajúci členovia 
týchto spoločností i väčšina členov boli 
súčasne členmi ZSF. Vznik týchto orga-
nizácii bol súčasťou svetového trendu, 
pretože ani FIP nezastrešoval fi latelistov 
orientovaných na religióznu tématiku 
a fi latelisti zameraní na olympijskú fi la-
teliu si založili v roku 1994 v Lausanne 
svoju svetovú organizáciu (Fédération 
Internationale de Philatelie Olympique, 
FIPO) a SSOŠF SOV bola jednou z jej za-
kladajúcich členov. S potešením konšta-
tujem, že intenzívna spolupráca zmiene-
ných spoločenstiev so Zväzom pretrvala 
doteraz. 
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Obzretie sa za trinástimi rokmi Obzretie sa za trinástimi rokmi 
Rok 1995 bol 100. výročím organizova-

nej fi latelie na Slovensku. Storočnicu sme 
oslávili skutočne fi latelisticky. K jubileu 
bola vydaná poštová známka, zväz vydal 
spomienkovú publikáciu, bola vydaná 
pamätná strieborná medaila a uskutočni-
la sa Medzinárodná fi latelistická výstava 
Dunajfi la ‘95 /4/. Výstava a jej sprievodné 
akcie predstavili slovenskú fi lateliu Eu-
rópe, v ktorej Slovensko vystupovalo už 
ako samostatný štátny útvar. 

Na III. valnom zhromaždení ZKF 
Bratislava (1995) som bol zvolený za pod-

predsedu ZKF Bratislava a na III. VZ ZSF 
v Bratislave (1995) za člena Rady ZSF so 
zodpovednosťou za publikačnú činnosť. 
V tom čase som bol aj predsedom tre-
tieho najpočetnejšieho bratislavského 
klubu. JUDr. Jozef Olah, ktorý prevzal 
predsednícku funkciu po MUDr. Petrovi 
Osuskom, bol dobrý administrátor, skú-
sený právnik s cennými spoločenskými 
kontaktmi. Z môjho pohľadu bol ideálny 
predseda. Bol zjednocujúcim faktorom 
funkcionárov zväzu, pretože medziľud-
ské vzťahy boli v tom čase vo zväze silne 
polarizované. III. VZ schválilo nové Sta-
novy ZSF, kde už boli zakotvené zásady 
dvojstupňového riadenia ZSF prostred-
níctvom Združení klubov fi latelistov 
(ZKF). Zväz vydal Zborník dokumentov 
ZSF /5/ a Katalóg slovenských poštových 
známok a celín /6/. Predseda zväzu mal 
dvojitú funkciu, bol predsedom celo-
štátnej organizácie i ZKF Bratislava. Au-
torsky živil a redigoval zväzový časopis 
Bratislavská fi latelia. Novinkovú službu 
pre členskú základňu robila fi rma Slov-
fi la, žiaľ, nie bez problémov. Po jej skra-
chovaní prevzal túto úlohu sekretariát 

Obr. 1. Príležitostné pečiatky na Me-
dzinárodnej výstave  Dunajfila ‘95.

Obr. 2. Zlatá výstavná medaila DUNAJFILA ‘95, averz a reverz.
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ZSF. Zväz získal živnostenské oprávne-
nie a stal sa podnikateľským subjektom 
s nulovým ziskom. Začiatkom roka 1997 
zasiahla vyššia moc a predseda zväzu zo-
mrel. Na návrh predstaviteľov bratislav-
ských klubov som bol v máji 1997 ako 
úradujúci podpredseda ZKF zvolený za 
predsedu Združenia klubov fi latelistov 
hl. mesta Bratislavy (ZKF Bratislava). 
V tejto pozícii som išiel v septembri na 
IV. valné zhromaždenie ZSF do Košíc. 

Jedna búrlivá noc v septembri 1997Jedna búrlivá noc v septembri 1997
Ako bývalo zvykom, pred VZ bola 

zvolávaná rada, aby sa dohodla na pro-
cedurálnych otázkach vedenia VZ a dala 
posledné pripomienky k zjazdovým do-
kumentom. Príprava dokumentov v prí-
pravnom období valného zhromaždenia 
sa diala v zmysle známej anekdoty o šty-
roch spoločníkoch. Bolo treba pripraviť 
dokumenty a „Každý“ si bol istý, že ich 
„Niekto“ pripraví. Mohol to urobiť „Ho-
cikto“, ale neurobil to „Nikto“. „Niekoho“ 
to naštvalo, pretože to bola úloha „Kaž-
dého“. „Každý“ si myslel, že „Hocikto“ by 
ju urobiť mohol, ale „Nikoho“ nenapadlo, 
že „Každý“ sa na ňu vykašle. V dôsledku 
toho boli návrhy dokumentov tvorené až 
na tomto zasadnutí. Nebol kandidát na 
predsedu akceptovateľný väčšinou a si-
tuácia bola veľmi napätá. Na večernom 
resp. nočnom zasadnutí som bol sved-
kom vášnivej diskusie, kde každý vedel, 
čo mal urobiť ten druhý. Nemala konca 
a o pol druhej v noci sme neboli o nič 
múdrejší ako na začiatku. Jeden vážený 
člen rady vyhlásil, že ide spať, lebo si ne-
mieni privodiť druhý infarkt. Necítil som 
sa povolaný zasahovať do diskusie, lebo 
som všetkých prítomných považoval za 
skúsenejších a erudovanejších fi latelistov, 
ako som bol ja, a od nich som čakal, že 

ponúknu riešenie. Vstúpil som do disku-
sie, len aby som trocha upokojil situáciu. 
Nepamätám si presne, o čom som hovo-
ril, ale asi som ponúkol určité riešenia. 
Po mojej reči ma chytili za slovo a niekto 
ma navrhol za kandidáta na predsedu. 
A ja netušiac do čoho idem, súhlasil som 
pod podmienkou, že to bude len na dva 
roky do ďalšieho riadneho valného zhro-
maždenia. Toto valné zhromaždenie 
bolo totiž zvolané ako mimoriadne práve 
v dôsledku úmrtia predsedu. Kandidatú-
ru a zvolenie som považoval za veľký zá-
väzok a veľkú výzvu. „Slepá ty odvaha“. 
Netušil som, do čoho idem, a že som sa 
upísal tejto funkcii na desať rokov, to sa 
mi ani neprisnilo. Stalo sa po prvý raz 
v histórii zväzu, že tajomníka nezvoli-
lo VZ, a teda nebol ani za svoju činnosť 
zodpovedný VZ. Pre predsedu to bol zlý 
začiatok, keďže mu chýbala pravá ruka. 
Tajomníka mala menovať rada a dôleži-
té bolo uznesenie, že pozícia tajomníka 
bude honorovaná funkcia. Už ako no-

Obr. 3. Otvorenie Celoštátnej filatelis-
tickej výstavy Košice 1997 (zľava dopra-
va, Ľubomír Floch, predseda ZSF, Imrich 
Maraček, predseda OV výstavy).
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vozvolený predseda som otvoril Repub-
likovú fi latelistickú výstavu Košice 1997 
a začal som sa zoznamovať s tým, čo to 
znamená byť predsedom renomovanej 
celoštátnej záujmovej organizácie.

Krok za krokomKrok za krokom
Uznesenia valného zhromaždenia na-

črtli, akým smerom by mal Zväz ísť. Rada 
zväzu bola zredukovaná z 22 na 7 členov, 
revízna komisia na troch členov. Dosta-
la mnoho úloh a postupne sa ukázalo, že 
nemali oporu vo fi nančnom zázemí zvä-
zu. Keďže valné zhromaždenie nezvolilo 
tajomníka, pretože sa nenašiel nikto, kto 
by chcel robiť túto funkciu, zjazd zaviazal 
ZKF, aby navrhli kandidátov, z ktorých si 
Rada vyberie. Tajomníkom sa stal pán Ján 
Moravčík z KF v Čadci, a pravdu povediac, 
bol to jediný z troch kandidátov ochotný 
robiť túto funkciu za ponúknutých pod-
mienok. Ako ukázal čas, bola to veľmi dob-
rá voľba. Vtedy som si do dôsledkov neuve-
domoval fakt, že organizácia nemôže byť 
inakšia ako občianska spoločnosť, v ktorej 
pôsobí. Bolo mi jasné, že vtedajší prístup 
k riešeniu problémov, ktoré boli formulo-
vané asi takto: „Mám nápad, kto ho zrea-
lizuje?“ treba zmeniť na „ mám nápad, kto 
mi ho pomôže zrealizovať?“ Pri druhom 

prístupe, ktorý som zaviedol, som zobral 
na seba riziko, že na riešenie niektorých 
problémov ostanem sám. A viackrát sa to 
i stalo. Boli a sme dobrovoľná organizácia 
rešpektujúca pluralitu názorov. Pozorne 
som počúval každého, kto mi chcel niečo 
povedať a bol som vďačný každému, kto sa 
pripojil k môjmu prístupu. Uvedomil som 
si, že musím nájsť spoločného menovateľa 
veľmi rozdielnych záujmov a že to bude tr-
vať dlhšie, než vniknem do tajov riadenia 
tejto organizácie.

Vypracovanie koncepcie činnosti ZSF 
bolo prvou úlohou, do ktorej sa rada pus-
tila. Jej vypracovanie bolo považované za 
naliehavú úlohu, pretože od roku 1989 
nebola vypracovaná strategická koncep-
cia činnosti zväzu. Jej hlavné ciele boli 
stanovené takto: vytváranie podmienok 
pre tvorbu kvalitných zbierok a výstav-
ných exponátov, organizovanie vnútro-
zväzového života, hájenie stavovských 
záujmov zväzu, výchova mladých fi late-
listov a reprezentácia zväzu v zahraničí. 
Hneď od začiatku roka 1998 začal sek-
retariát ZSF vydávať bulletin Spravodaj 
ZSF ako prílohu časopisu Nitrafi la, kto-
rý mal plniť funkciu zaniknutých Zvestí 
ZSF. Rada zväzu si veľmi cenila podanú 
ruku od výboru KF Plastika Nitra, ktorý 
cez svoj bulletin umožnil tok informácií 
zo sekretariátu zväzu do klubov. Bez tejto 
pomoci by to nebolo možné. Nová kon-
cepcia činnosti vznikala pomaly a rôzne 
príčiny spôsobili, že sme ju mohli pred-
ložiť na schválenie až o dva roky. Keď fi -
nančný audit ukázal, že zväz v minulosti 
míňal viac, ako si mohol dovoliť, bolo 
treba zladiť potreby s možnosťami, kto-
ré zväz mal. Prvou strategickou úlohou 
sa stalo zabezpečenie fi nancií na činnosť 
zväzu. V priebehu roka 1998 sme do-
stali Jóbovu zvesť, že budovu na Šafári-

Obr. 4. Celistvosť z výstavy Košice ‘97 
s príležitostnou pečiatkou.
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kovom námestí, kde sídlil Zväz i výbor 
ZKF Bratislava, predal magistrát mesta 
súkromnej fi rme, ktorá okamžite zvýšila 
nájomné na úroveň, ktorú zväz žijúci len 
z členských príspevkov nemohol platiť. 
Zároveň nám bolo oznámené, že budova 
bude rekonštruovaná a dôsledku toho si 
máme v priebehu troch mesiacov nájsť 
náhradné priestory. Hľadali sme a našiel 
som. Zväz získal kancelárske priestory na 
Chemickotechnologickej fakulte SVŠT 
(teraz STU) za aktuálne nájomné. S vďa-
kou spomínam na prístup vtedajšieho 
dekana fakulty prof. Milana Hronca za 
porozumenie a priateľskú pomoc. Ten-
to prístup si osvojili aj jeho nástupcovia 
a s potešením konštatujem, že sekretariát 
sídli doteraz na tomto mieste. Priaznivé 
spoločenské ovzdušie pre prijatie zväzu 
bolo vytvorené tým, že na fakulte viac 
ako 20 rokov pôsobil Klub fi latelistov 
L. Novotného, ktorého členmi boli výz-
namní členovia pedagogického a vedec-
kovýskumného zboru /7/. I keď sme mali 
strechu nad hlavou, nastala veľmi vážna 
fi nančná situácia. Pokiaľ by sme museli 
pokryť zvýšené náklady na prevádzku 
zväzu len zvýšením členského, mohlo 
sa stať, že členská základňa to odmietne, 
čo by fakticky znamenalo rozpad zväzu. 
Bolo treba nájsť rýchle riešenie patovej si-
tuácie. Pomôcť mohli len sponzori. Vte-
dajší generálny riaditeľ Slovenskej pošty, 
š.p. (ďalej SP) RNDr. Jaroslav Dobrotka 
ma pozorne vypočul a spolu sme našli 
riešenie, ktoré sme zakotvili v Zmluve 
o spolupráci ZSF so SP. Vypočul ma i ge-
nerálny riaditeľ Poštovej banky Ing. Mi-
lan Lônčik a štedrý sponzorský dar tejto 
inštitúcie, v ktorej bola SP hlavným akci-
onárom, tiež pomohol prežitiu zväzu. 

Obchodná zľava na distribuované fi la-
telistické materiály od POFISu, obchodnej 

Obr. 5.  Prí-
ležitostná 
pečiatka 
k otvoreniu 
Poštovej ban-
ky, sponzora 
ZSF.  Boli sme 
pri jej otvo-
rení.

organizácie SP, š.p. umožnila podporovať 
činnosť klubov, platiť časť režijných ná-
kladov sekretariátu zväzu i fi nancovanie 
zväzových projektov. Zmluva sa zaoberala 
spoluprácou pri propagácii a rozvoji fi late-
lie, slovenského poštovníctva, slovenských 
poštových známok, celín a pečiatok. Umož-
ňovala obojstranný tok informácií z oblasti 
fi latelie a poštovej prevádzky, posilňovala 
spoluprácu pri navrhovaní a realizácii slo-
venských poštových známok, pri organizo-
vaní národných i medzinárodných fi late-
listických výstav /8/. Čo bolo na nej najdô-
ležitejšie? Vytvorila reálne predpoklady na 
pokrytie nákladov pre aktivity zväzu, ktoré 
sme neboli schopní pokryť z členských 
príspevkov. Adresné projekty /9/, anketa 
o najkrajšiu poštovú známku a príležitost-
nú pečiatku, slávnostné zhromaždenie ku 
Dňu slovenskej poštovej známky a fi latelie, 
členská prémia roka, rozvoj mládežníckej 
fi latelie, vydávanie časopisu Spravodajca 
ZSF, distribúcia slovenských poštových ce-
nín do klubov boli umožnené práve touto 
zmluvou. Jej nevýhodou bolo aj je, že má 
platnosť len na jeden rok a treba ju každý 
rok obnovovať a modifi kovať.

Sami sebe Sami sebe 
V roku 1999 sme na V. VZ ZSF v Tren-

číne ustanovili Cenu Zväzu slovenských 
fi latelistov za tvorivé činy pre ZSF a v pros-
pech rozvoja organizovanej fi latelie na Slo-
vensku. Každoročne je udeľovaná 18. de-
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cembra na slávnostnom zhromaždení ku 
Dňu slovenskej poštovej známky a fi latelie 
vždy za predchádzajúci rok /10/.

Prvým laureátom ceny bol MVDr. Pavol 
Hallon (1999) z KF 52-32 Malacky a rok po 
roku pribúdali JUDr. Severín Zrubec z KF 
51-19 v Bratislave (2000), MVDr. Alexan-
der Bárd z KF 54-01 v Košiciach (2001), 
JUDr. Otto Gáťa z KF 53-57 Martínia 
z Martina (2002), Štefan Plško z KF 53-
08 Poľana z Detvy (2003), Ján Nyéki z KF 
54-12 Kežmarok (2004), Doc. Ing. Jozef 
Tekeľ, DrSc., in memoriam, z KF 51-01 
v Bratislave (2005), Jozef Korený z KF 52-
19 v Trenčíne (2006) a Ing. Ján Maniaček 
st. z KF 52-51 v Nitre (2007) /11/. 

V roku 1999 vyšlo prvé samostatné číslo 
Spravodaja ZSF. Bulletin vznikol z aktuál-
nej potreby nezávislého prenosu informá-
cií z orgánov zväzu na členskú základňu 
a mal len osem strán. Vznikal „na kolene“ 
v počítači predsedu zväzu, jedného člena 
KF L. Novotného a za pomoci sekretariátu 
zväzu, ktorý ho rozmnožoval na kopírke. 
Keď sa podarilo zabezpečiť fi nančné záze-
mie na jeho vydávanie, zadali sme tvorbu 
jeho grafi ckej podoby profesionálom /12/. 
Časopis hľadal svoju tvár, prispievateľov 
i čitateľov, zvyšoval sa jeho rozsah i ná-
klad. Jeho hlavným poslaním bolo infor-
movať členov o dianí v zväze a ponúkal 
tiež priestor členom, ktorí sa chcú podeliť 
o svoje skúsenosti pri organizovaní klubo-
vého života. Vydávanie mal v pracovnej 
náplni tajomník zväzu, J. Moravčík (1998-
1999, 2002-2003) /13/, D. Valigura (2000-
2001) /14/, J. Jantoš (2004-2007) /15, 16/. 
Je to moje milované dieťa a od čísla k čís-
lu som cítil svoju zodpovednosť za jeho 
obsah, rast a dospievanie. V roku 2000 
dostalo štvrté číslo experimentálne fareb-
nú obálku, od roku 2004 už všetky čísla. 
Obálka bola využitá na reklamu nášho 

strategického partnera SP, a.s., a začali sme 
na jej vnútornej strane predstavovať štvrť-
ročný katalóg aktuálnych noviniek sloven-
skej známkovej tvorby a výrobkov POFI-
Su. Dospel do terajšej 36 až 52 stranovej 
podoby moderného zväzového časopisu 
so zaujímavým obsahom. Od roku 2005 
je časopis prístupný aj na webovej strán-
ke zväzu www.zsf.chtf.stuba.sk, ktorú za-
bezpečuje jej webový majster Ing. Martin 
Polovka, PhD. z KF 51-09 L. Novotného 
v Bratislave. Keď časopis dospel do teraj-
šej podoby, s dôverou som ho odovzdal do 
spoľahlivých rúk zodpovedného redaktora 
Ing. Zdeňka Baligu (2007-) /17/. Vychádza 
štvrťročne v náklade 500 kusov a každý 
člen zväzu ho dostane bezplatne, pokiaľ 
o to požiada. Slúži aj ako most medzi fi la-
telistami a občianskou spoločnosťou. Celé 
fi nancovanie je robené zo sponzorského 
zdroja SP, a.s.. Personálne zloženie redakč-
nej rady sa tiež menilo a po prvom predse-
dovi M. Bachratom (2003-2007) /18/ robí 
t. č. túto funkciu Ľ. Floch (2008-).

Na stránkach časopisu sme si kládli otáz-
ku, o čom vlastne fi latelia je, kam smeruje, 
aký bude jej budúci vývoj. Slogan „Filatelia, 
koníček aj investícia“ najlepšie vystihovala 
zberateľské ambície členov zväzu. Považo-
vali sme za zmysluplné tešiť sa z krásy našej 
záľuby a pritom výhodne zhodnocovať vy-
naložené fi nancie. Zhodli sme sa, že svojej 
záľube sa venujeme, pretože nám umožňuje 
zaujímavo vyplniť voľný čas, že nám robí ra-
dosť. Človek rád vytvára spoločenstvá, aby 
zmnožil svoju činnosť. Zmyslom snaženia 
organizovanej fi latelie sú činnosti prezentu-
júce snahu vymaniť sa z osobného rozmeru 
svojho koníčka a dať mu rozmer spolupat-
ričnosti k ľuďom zaujímajúcim sa o to isté 
/19/. Spojenie do väčšieho celku umožňuje 
vznik fi nančných prostriedkov, ktoré sú 
podmienkou na aktivity nedostupné jed-
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notlivcovi. Od roku 2004 darovali členovia 
zväzu a priaznivci fi latelie prostredníctvom 
2% z daní značné fi nancie, ktoré významne 
pomohli fi nancovať naše aktivity. Spoločne 
dokážeme viac, ako keď konáme jednotli-
vo, potrebujeme sa navzájom. To by malo 
byť mottom zväzovej činnosti. Do tejto 
kategórie nepochybne patrí výmena infor-
mácií, publikovanie poznatkov o predmete 
svojho záujmu, vytváranie podmienok, aby 
sa naša záľuba mohla predstaviť na výstave. 
„Komu odkážem svoju zbierku či expo-
nát?“ pýtajú sa tí skôr narodení fi latelisti. 
„Treba si vychovať nasledovníkov“, znie od-
poveď, a preto výchove mladých fi latelistov 
venuje zväz trvalú pozornosť. Toto všetko 
prechádzalo nielen mojou hlavou, keď sme 
dolaďovali znenie koncepcie činnosti zvä-
zu. V úvodníku „Hľadajme spolu“ som 
vyzval potenciálnych spolutvorcov kon-
cepcie k spolupráci. Pracovná verzia bola 
doplňovaná o pripomienky každého, kto sa 
chcel pripojiť, a jej defi nitívna podoba bola 
schválená na V. VZ v Trenčíne v roku 1999 
/20/. Na tomto VZ sme tiež deklarovali 
usporiadanie Medzinárodnej fi latelistickej 
výstavy Slovensko 2000 pod záštitou FEPA. 
Bola pripravovaná dlhšie, verili sme, že sa 
zväzu podarí akcia, aká ešte na Slovensku 
nebola. 150. výročie vydanie prvej rakúskej 
známky platnej i na území vtedajšieho hor-
ného Uhorska a terajšieho Slovenska bolo 
silným impulzom, aby sa výstava usku-
točnila v roku usporiadania FEPA výstavy 
rakúskych fi latelistov, Medzinárodnej fi la-
telistickej výstavy WIPA 2000, venovanej 
tomu istému jubileu. Neodhadli sme dobre 
svoje organizačné možnosti ani fi nančné 
potreby výstavy a museli sme výstavu od-
volať. Bolo to bolestivé poučenie, potrebné, 
aby sme mali na pamäti nielen to, čo by 
sme chceli dokázať, ale i to, aké materiálne 
a intelektuálne zázemie máme k dispozícii. 

Stále sme sa správali ako štyria spoločníci 
opísaní hore. Pochopil som, že môžeme do-
kázať veľa, ak členovia zväzu budú ťahať za 
jeden povraz. 

Výstavy sú soľou filatelie Výstavy sú soľou filatelie 
Vytváranie podmienok pre vznik ex-

ponátov je jednou z hlavných úloh zväzu. 
Filatelisti tvoria zbierky z rôznych dôvo-
dov. Mnohí pre svoje potešenie, ale väčšina 
z nich nikdy nevystavovala. Viacerí však 
zo zbierok vytvorili výstavné exponáty 
a pochválili sa nimi na verejnosti. Niektorí 
na nesúťažných propagačných výstavách, 
iní na súťažných výstavách rôznej úrovne. 
Vo zväze sú kluby, ktoré majú v tejto čin-
nosti dlhú tradíciu. Kluby v Trenčíne, Koši-
ciach či Bratislave organizovali výstavy dáv-
no pred založením zväzu. Je to dokumento-
vané príležitostnými pečiatkami a peknými 
celistvosťami z rôzneho obdobia. Od roku 
1993 sme usporiadali na domácej pôde 18 
súťažných a 11 nesúťažných výstav /21/. 
Podľa podkladov, ktoré mám, vlastnia naši 
členovia vo všetkých výstavných triedach 
161 exponátov, ktoré vystavili na domácich 
súťažných výstavách rôznej úrovne. Výsta-
vy I. stupňa Dunajfi la, Laugarício, Nitrafi la, 
Žilinfi la a Košice sa stali známou domácou 
i medzinárodnou značkou. 

Obr. 6. Medzinárodná filatelistická 
výstava Nitrafila ‘98. Balónový let. 
Pozdrav Prage ‘98.
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Tí, ktorí sa kvalifi kovali na domácej 
výstave, mohli sa zúčastniť na FEPA a FIP 

výstavách v zahraničí /22/. K žiadnej fi la-
telistickej výstave doteraz nevydal vyda-
vateľ slovenských poštových známok ori-
ginálnu poštovú známku. Konštatujem, 
že možno je to škoda.

Medzinárodná výstava poštových Medzinárodná výstava poštových 
známok Slovensko 2002 známok Slovensko 2002 

Pokus o organizovanie výstavy Sloven-
sko 2001 znova zlyhal. Za príčinu označil 
vtedajší zástupca SP, š.p., v organizačnom 
výbore „nekompaktibilnosť požiadavkov 
fi latelistov s predstavami hlavného spolu-
usporiadateľa, ktorý je viazaný predpismi 
štátneho podniku“. Krásne, guľato zašif-
rované pomenovanie pre neochotu ísť 
do akcie, ktorá na prvý pohľad sľubovala 
„mnoho práce a málo pláce“ /23/. Svoje 
isto zohrala aj pochybnosť nášho strate-
gického partnera, či zväz je schopný zor-
ganizovať takúto akciu. Bol to ale dôležitý 
signál, spoznali sme „našu reálnu cenu“. 
Pochopili sme, že pri veľkých akciách sa 
nesmieme viazať len na jedného partnera. 
„Spojme svoje sily a dokážeme toho veľa“ 
bolo heslo, s ktorým sme išli do prípravy 
výstavy Slovensko 2002 spolu so Sloven-
skou poštou, š.p., Slovenským národným 
múzeom, Medzinárodnou nadáciou Vi-
šegradskej štvorky a Magistrátom hlav-
ného mesta Slovenska Bratislavy. Získali 
sme záštitu ministra dopravy, pôšt a te-
lekomunikácií Jozefa Macejka, podporu 
ministra zahraničných vecí Eduarda Ku-
kana a Úradu Európskej únie v Bratisla-
ve, fi nančnú podporu Slovenskej pošty, 
š.p., Medzinárodnej nadácie Višegrádskej 
štvorky a mediálnu podporu Slovenského 
rozhlasu a Slovenskej televízie. Do tretice 
to vyšlo a vďaka organizačnému výboru 
vedeného Ing. Františkom Martinkom 
Bratislava po prvý raz videla Medziná-
rodnú výstavu poštových známok s pod-

Obr. 9. Známka s personalizovaným ku-
pónom s autogrammi. Vzácni hostia na 
Nitrafila 2003, zľava doprava Alexan-
der Iljušin, viceprezident ruského fil. 
zväzu a Viktor Vasilievič Gorbatko, 
letec kozmonaut, predseda RFZ.

Obr. 7. Chorvátsky filatelistický zväz 
pozdravuje Nitrafilu, celinový lístok 
chorvátskej pošty.

Obr. 8. Republiková filatelistická vý-
stava Žilinfila 2001, výstavná celina.
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porou FEPA /24-26/. Výstava sa stretla 
so širokou odozvou v zahraničí /27, 28/. 
Mala aj občiansko-spoločenský rozmer. 

Bola sprievodnou ak-
ciou Výstavy umenia 
Rady Európy „Stred 
Európy okolo roku 
1000“. Konala sa pri 
príležitosti 10. výročia 
Dňa ústavy Slovenskej 
republiky a výrazne 
podporovala integ-
račné snahy Slovenska 
do Európskej únie. 
Mottom výstavy bolo 
heslo „Smerom do 
zjednotenej Európy“. 
Boli sme jediná orga-
nizácia svojho dru-
hu, ktorá sa takýmto 
výrazným spôsobom 
angažovala za vstup 

Obr. 10. Otvorenie Medzinárodnej výstavy Slovensko 
2002, zľava doprava, Ľubomír Tencer, finančný riadi-
teľ SP š.p., Ľubomír Floch, predseda ZSF a Dušan Saktor, 
štátny taj. MDPT strihá pásku.

Obr. 11. Michael Adler, koordinátor 
FEPA pri otváracom prejave.

Slovenska do EÚ. S potešením som zistil, 
že po výstave si prestávali európski fi la-
telisti zamieňať Slovensko so Slovinskom 
a pochopili, že Slovensko a Slovinsko sú 
geografi cky dva rôzne štáty.

Na výstave sme domácej i zahraničnej 
verejnosti predstavili kvalitné exponáty 
z 13 štátov /29, 30/. Ukázali sme, že ZSF 
je integrálnou súčasťou európskej fi late-
listickej komunity, že úroveň exponátov 
slovenských fi latelistov znesie kritické 
porovnanie s najlepšími európskymi ex-
ponátmi. Počet slovenských exponátov, 
ktoré sme mohli nominovať na FEPA 
a FIP výstavy, vzrástol na 18. Ctižiados-
tivým cieľom výstavy bolo, aby sa s fi la-
teliou zoznámil čo najväčší počet detí, 
ktoré mali na ňu voľný vstup. Odborné 
články vo výstavných publikáciách pred-
stavili slovenskú fi lateliu v kontexte eu-
rópskej histórie a hlavné mesto Slovenska 
Bratislavu ako moderné európske veľko-
mesto s bohatou históriou /31/. Slovensko 
- anglická mutácia výstavného katalógu 
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bola na naše pomery výnimočná publi-
kácia a jej kvalitu ocenili na výstave Cyp-
rus - Europhilex´02 (FEPA) v Nikózii na 
Cypre postriebrenou medailou. Výstava 
Slovensko 2002 je veľkou skúsenosťou 
v ľudskej i spoločenskej rovine. Ukáza-
la, že spoločná činnosť pri organizovaní 
výstavy fi latelistov spája, vytvára silné 
osobné vzťahy a je nezastupiteľná pri in-
formovaní občianskej verejnosti „o čom 
vlastne tá fi latelia je“. Potvrdilo sa, že 
podujatia tohto typu potrebujú pevné fi -

nančné zázemie a garantovanú podporu 
orgánov štátnej správy. Úspech budúcich 
výstav bude závisieť od toho, do akej mie-
ry nájdeme sponzorov stotožňujúcich sa 
s našimi cieľmi a od dostatku nadšených 
fi latelistov pre ich realizáciu. Výstava 
iniciovala myšlienku potreby založenia 
Slovenskej nadácie pre rozvoj a podporu 
fi latelie, ktorá je zatiaľ nenaplnená. Sve-
tové (FIP) výstavy v Španielsku, Nemec-
ku i v USA sú periodicky organizované 
práve s pomocou takýchto nadácií. Vý-
stava jednoznačne ukázala, že podujatia 
tohto typu sú výbornou príležitosťou na 
propagáciu fi latelie ako záľuby so širo-
kým náučným rozsahom i na propagáciu 
dôležitých kultúrno-spoločenských cie-
ľov. Vytvárajú priestor pre ekonomické 
aktivity vydavateľa slovenských pošto-
vých známok a obchodníkov so znám-
kami. Na výstave mala premiéru známka 

Obr. 12. Výstavná medaila 
Slovensko 2002, averz a reverz.

Obr. 13. Predseda OV František Martin-
ka, muž bez ktorého by výstava nebola.
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s personalizovaným kupónom. Výstavy 
sú soľou fi latelie.

Publikačná činnosťPublikačná činnosť
Publikačná činnosť členov zväzu je 

bohatá a tematicky rôznorodá. Bolo vy-
daných niekoľko významných publiká-
cií knižného charakteru, rôzne kataló-
gy poštových známok, celín a pečiatok, 
výstavné katalógy, zborníky článkov 
a prednášok a iné významné publikácie. 
Od roku 2004 má zväz webovú stránku 
www.zsf.chtf.stuba.sk, ktorú do konca 
februára 2009 navštívilo viac ako 29 ti-
síc záujemcov. Jednoduché spočítanie 
strán v prílohe Publikačná činnosť ZSF 
a Katalógy výstav 1993 - 2008 uverejne-
nej na webovej stránke zväzu, bez strán 
v časopisoch, zahrňuje viac ako štyritisíc 
strán fi latelistických informácií /21, 32/. 
Sú to pozoruhodné a obdivuhodné čísla 
svedčiace o veľkom intelektuálnom a od-
bornom bohatstve členov zväzu. Vznik 
Spravodaja, od roku 2004 Spravodajcu 
ZSF a jeho detské rôčky už boli popísa-
né. Z bulletinu vznikol časopis, ktorý 
je kronikou činnosti zväzu. Informuje 
o bohatom zväzovom živote a je tokom 
informácií zo sekretariátu zväzu na čle-
nov v kluboch. Jeho ctižiadosťou je, aby 
sa stal i fórom odbornej činnosti, zatiaľ 
bez úspechu. Členovia zväzu uverejňujú 

najmä svoje odborné články v časopisoch 
Zberateľ (SR), Filatelie a Merkur revue 
(ČR), menej v zahraničných časopisoch 
ako je Briefmarke (Rak.) alebo v časopise 
FEPA News s celoeurópskou pôsobnos-
ťou. Bulletin Košice vo fi latelii od vyda-
vateľa ZKF Východné Slovensko má už 
za sebou 18 ročníkov. Bulletiny ostatných 
ZKF Bratislavská fi latelia (1995-1997), 
Martinia (1975-1999) a Nitrafi la (1993-
2001) už v súčasnosti nevychádzajú. 

Najvýznamnejšia publikácia vytvo-
rená a vydaná ZSF je Monografi a česko
-slovenských známok, 15. diel, Poštové 
pečiatky na území Slovenska 1752–1918. 
Obsahuje asi 10 tisíc údajov o pošto-
vej histórii a o pečiatkach používaných 
v poštovej prevádzke na území dnešné-
ho Slovenska do vzniku Českosloven-
skej republiky /33/. Viackrát získala na 
Svetových FIP fi latelistických výstavách 
vysoké ohodnotenie - pozlátenú medailu. 
Ďalšia významná a odborne vysoko hod-
notená publikácia Špecializovaný katalóg 
slovenských známok a celín 1939-1945, 
1993-2001 v plnofarebnej úprave sa stre-
tol pre svoje formálne i obsahové spraco-
vanie s mimoriadne pozitívnym ohlasom 
najmä v zahraničí /34/. V roku 2001 bol 
ocenený veľkou striebornou medailou na 
Svetovej fi latelistickej výstave Hafnia ‘01 
(FIP) v Kodani v Dánsku, v roku 2002 

Obr. 14. Prvá emisia známok SP, š.p. POFIS s personalizovaným kupónom. Všetci 
členovia OV dostali ako dar  vydavateľa upravený tlačový list so svojim por-
trétom. Na obr. generálny komisár výstavy Ľ. Floch. 



19

pozlátenou medailou na výstave Cyp-
rus - Europhilex ‘02 (FEPA) v Nicosii na 
Cypre a veľkou pozlátenou medailou na 
III. Medzinárodnej výstave CHORZÓW 
2001 v Poľsku. 

V roku 2007 vyšiel Špecializovaný kata-
lóg známok a celín. Slovensko 1939 – 1945 
od O. Földesa. Je to pozoruhodné dielo 
po odbornej i grafi ckej stránke /35/. Zís-
kal zlatú medailu na Filatelistickej výstave 
Chicagopex 2008. Vyslovujem uznanie 
nielen autorovi, ale aj RNDr. Michalovi 
Zikovi, majiteľovi fi latelistickej fi rmy Al-
bum a vydavateľovi katalógu, za jeho vý-
znamný vklad do rozvoja fi latelie na Slo-
vensku. S jeho podporou boli tiež vydané 
cenné fi latelistické knihy, ako sú Falošné 
Hradčany od S. Šablatúru /36/ a Malá en-
cyklopédia fi latelie od J. Čížeka /37/.

Zahraničná spoluprácaZahraničná spolupráca
Otázky o zmysle a cieľoch fi latelie, 

ktoré si kladieme my, si kladú fi latelisti 
všade na svete. Zaujíma ich rovnako ako 
nás, ako najefektívnejšie riadiť svoje or-
ganizácie, v akej výške majú byť členské 
príspevky a ako majú byť použité, ako 
optimalizovať vzťah národného fi latelis-
tického zväzu k národnej poštovej sprá-
ve. Ich odpovede sú niekedy rovnaké ako 
naše, ale mnohokrát iné ako u nás. A cíti-
me potrebu vedieť, aké sú. Medzinárodná 
spolupráca práve v tejto potrebe dostáva 
konkrétny zmysel. Všetky okolité zväzy 
existujú dlhšie ako ten náš a dá sa oča-
kávať, že majú i viac skúseností. Pozna-
nie ich skúseností nás ušetrí objavovať 
to, čo už bolo objavené. Členstvo zväzu 
vo FEPA a FIP je nevyhnutné, aby sme 
mohli vystavovať v zahraničí, aby sme sa 
mohli podieľať na obrovských skúsenos-
tiach a veľkom intelektuálnom bohatstve 
združenom v národných zväzoch. Zväz 

nominoval slovenské exponáty na všetky 
FIP a FEPA výstavy, ktoré boli v našich 
fi nančných možnostiach. Účasť na týchto 
výstavách je fi nančne a organizačne ná-
ročná a s potešením môžem konštatovať, 
že máme štyroch nositeľov FIP zlatých 
medailí a viacerých v kategórii striebor-
ných a pozlátených medailí. Zväz má 
štyroch akreditovaných FIP/FEPA ná-
rodných komisárov. Žiaľ, zatiaľ nemáme 
zástupcu v rozhodcovskom zbore FEPA 
a FIP. Po skončení činnosti P. Hallona, Š. 
Plšku a S. Zrubca vo FIP porote a J. Te-
keľa vo FEPA porote nám citeľne chýba 
zastúpenie v týchto odborných a repre-
zentačných orgánoch svetovej a európ-
skej fi latelie. 

V minulosti sa úroveň zahraničných 
vzťahov nášho Zväzu odvodzovala najmä 
od toho, koľko mal zmlúv o spolupráci 
a s kým boli uzavreté. Máme platné zmlu-
vy so zväzmi Ruska, Poľska, Česka, Chor-
vátska a Maďarska a všetky boli uzavreté 
pred rokom 1997. Faktická spolupráca 
existuje tam, kde je dostatok obojstranné-
ho záujmu o ich naplnenie činom. Inšti-
tucionálna spolupráca je závislá najmä od 
fi nancií a je zrejmé, že Zväz ich nemá. Or-
ganizovanie spoločných výstav vyplývajú-
ce zo zmlúv sa plní len s poľským zväzom 

Obr. 15. II. Slovensko-poľská výstava 
Bratislava ‘99, príležitostný celinový 
lístok.
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/38/. Dve mená sa tiahnu históriou tejto 
spolupráce, Mgr. Jan Malik z Krakowa 
a Ing. Miroslav Bachratý z Bratislavy. Šesť 
spoločných výstav je toho dokladom. Pat-
rí im za to naša vďaka a uznanie. Sľubná 
spolupráca s chorvátskym zväzom skon-
čila v roku 1999 v Detve, kde bola tretia 
a doteraz posledná spoločná medzinárod-
ná výstava Slovensko - Chorvátsko.

Naši kolegovia v Chorvátsku prešli po-
dobnou fi nančnou anabázou ako my a do-
hodli sme sa, že nebudeme pokračovať 
v bilaterálnych výstavách. Veľký záujem 
o československú známku pretrvávajúci 
z čias československej federácie a jazyko-
vá príbuznosť je motorom spolupráce fi la-
telistov Slovenska a Česka. Spája nás spo-
ločná história a máme na čom budovať. 
Som presvedčený, že k tejto spolupráci by 
nebola potrebná žiadna zmluva. Spolu-
práca s maďarským zväzom je živá a má 
faktickú podporu v kluboch fi latelistov 
regiónov susediacich s Maďarskom. Vy-
mieňali sme si exponáty na významných 
výstavách organizovaných národnými 
zväzmi. Výstavy Dunajfi la ‘95, Hunfi lex 
2000, Praga ‘98, Praga ‘08, Nitrafi la 2003, 
Nitrafi la 2008 a Slovensko 2002 sú dob-
re známe fi latelistom všetkých zmluv-
ných strán. Predseda maďarského zväzu 
Sandor Kurdics bol za rozvoj spolupráce 
s naším zväzom vyznamenaný Zlatým 
čestným odznakom ZSF. To isté ocenenie 
dostal i predseda českého zväzu Ing. Lu-
mír Brendl a Mgr. Jan Malik, predseda 
Regionálneho združenia PFZ z Krakowa. 

Osobitnú pozornosť sme venovali 
rozvoju spolupráce s Rakúskym zväzom 
fi latelistov (VÖPh). Začala sa pri prípra-

Obr. 16. Jan Malik, predseda OV V. Poľ-
sko-slovenskej výstavy Krakow 2005 
pri zahájení.

Obr. 17. 3. Podpoľanie ‘99. Celinový 
lístok Slovenskej pošty, a.s. s príleži-
tostnou pečiatkou.

Obr. 18. Podpoľanie ‘99. Celinový lís-
tok chorvátskej pošty s príležitost-
nou pečiatkou.
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ve FEPA výstav WIPA 2000 a Slovensko 
2000. Od tohto času boli predstavitelia 
VÖPh hosťami našich zväzových podu-
jatí i Medzinárodnej výstavy Slovensko 
2002. Predstavitelia Zväzu sa zúčastňo-
vali zase akcií VÖPh. Mnoho sme sa od 
nich naučili a patrí im naša vďaka. Ak-
tívna účasť ZSF na Dňoch otvorených 
dverí VÖPh v roku 2003 bola úspešným 
prienikom slovenskej fi latelie do ne-
mecky hovoriaceho fi latelistického re-
giónu /39/. 

A toto všetko sa udialo 
bez akejkoľvek písomnej 
zmluvy o spolupráci. Je to 
návod, ako to môžeme ro-
biť aj v budúcnosti.

Zo života Zo života 
klubov a regiónovklubov a regiónov
V mestách, kde pôsobia 

kluby fi latelistov je fi latelia 
súčasťou miestneho kul-
túrneho spektra a kluby 
spolupracujú s orgánmi 
štátnej správy, miestnej 
i cirkevnej samosprávy 
a obohacujú občiansky ži-
vot o rozmer tejto krásnej 
záľuby. Môžem vymeno-

Obr. 19. Slovenskí účastníci na Dňoch otvorených 
dverí VÖPh  s účasťou ZSF a SFZ. Zľava doprava: 
M. Bachratý (ZSF), F. Horniak (SP), Ján Klimko, veľ-
vyslanec SR v Rakúsku, Ľ. Floch (ZSF).

vať len tie najaktívnejšie. Od východu na 
západ, v Košiciach cez Kežmarok a Po-
prad do Ružomberka, Martina. Žiliny, 
Bytče, Trenčína, Levíc, Galanty, Močen-
ku, Trnavy až do Bratislavy. A hneď vedľa 
sú Malacky, Skalica a Holíč. V roku 1969 
by som ich musel spomenúť 175 v roku 
2009 87. Čestné uznania za činnosť uro-
benú v prospech zväzu boli odovzdané 
predstaviteľom vymenovaných klubov na 
ostatnom VIII. VZ v Bratislave (2007). 

Zoznam publikačnej a výstavnej čin-
nosti ukazuje, že najaktívnejší sú v Nitre, 
Trenčíne, Košiciach a Bratislave vďa-
ka viacerým vodcovským osobnostiam 
v tamojších kluboch. O odbornej anga-
žovanosti členov klubov dáva svedec-
tvo zoznam publikácií a výstav, kde je 
menovitý zoznam autorov, ktorí prispeli 
do nich svojimi článkami /21, 32/. Lauga-
ricio a Nitrafi la sa stali medzinárodným 
pojmom. Nie je náhodou, že z týchto 
klubov sú i laureáti Ceny ZSF - Jozef Ko-
rený, neúnavný publicista a organizátor 
fi latelistických podujatí, spomeniem len 

Obr. 20. Dni otvorených dverí VÖPh 
(2005). Obálka ZSF  s prítlačou a s odtlač-
kom pečiatky výplatného stroja VÖPh.
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organizovanie unikátnej leteckej prepra-
vy pre potreby fi latelistov. Ján Maniaček, 
st., ten patrí rovnako Nitre ako Košiciam 
a jeho všestranná činnosť a najmä práca 
s mládežou je príkladom obetavej celoži-
votnej práce v prospech zväzu. Otto Gáťa 
sa predstavil v samostatnom článku v tej-
to publikácii a ťažko by som mohol niečo 
zmysluplné dodať. Na východe sú osob-
nostnými pojmami ďalší dva laureáti Ján 
Nyéki a Alexander Bárd a sme hrdí na 
ich všestrannú činnosť. Niektoré histo-
ricky mladšie kluby v Trnave a Močenku 
vyvíjajú tiež obdivuhodnú činnosť. Pre-
páčte, nespomínam ďalšie mená, mal by 
som, ale všetkých vymenovať nemôžem. 
Nazývam ich mienkotvorní fi latelisti. Ak 
by som menoval len niektorých, mohli by 
sa cítiť dotknutí tí, ktorých by som ne-
spomenul. Kliknite si na ikonu webo-
vej stránky ZSF, sú tam menovite všetci 
o ktorých píšem. Sú autormi publikácií, 
výstavných katalógov, organizátormi vý-
stav. Faktom je, že bez niektorých mien 
by kluby neboli tým čím sú. A pre budúc-
nosť zväzu je dôležité, aby svojim príkla-
dom vychovali svojich následníkov. Čas 
nezastavíme, opustilo nás mnoho vyni-
kajúcich fi latelistov, majiteľov vynikajú-
cich exponátov a zbierok, organizátorov 
klubového života a mnohým nám veľmi 
chýbajú. Ich osobnostný vklad do našej 
histórie je trvalo zapísaný v našich pamä-
tiach a klubových kronikách. Nenapísal 
by som tieto riadky, keby som nebol stre-
tol v mojom klube Laca Chodáka, Edgara 
Vysloužila, Róberta Vlacha či Ladislava 
Novotného. V každom klube sú a boli 
osobnosti, ktoré by mali byť predstave-
né v kronike zväzu, len ich musí niekto 
zviditeľniť. Tam kde majú klubové kroni-
ky je to jednoduchšie, stačí to z nich vy-
brať. Ľudia činu sú často veľmi skromní 

a mnohokrát až pri čítaní ich nekrológov 
sa dozvieme, čo všetko vykonali. 

Filatelisti ponúkajú možnosť potešenia 
z fi latelie aj nefi latelistom. Pozývajú ich 
medzi seba a viacerí toto pozvanie prijí-
majú. Členovia klubov sa okrem organi-
zovania výstav podieľajú na inaugurácii 
nových slovenských poštových známok. 
Otvárajú poštovej známke, poslovi na-
šej kultúry a dejín, dvere do sveta. Tieto 
veľmi dôležité akcie poskytujú príležitosť 
k vytvoreniu celistvostí s originálnou 
príležitostnou pečiatkou, ktorá oznamuje 
svetu zrodenie novej slovenskej poštovej 
známky. Spoločensky ladené fi latelistic-
ké podujatia približujú minulosť osob-
ností Slovenska a významných podujatí. 
A pokojne môžem napísať, že pri všet-
kom dôležitom čo sa na Slovensku deje sú 
i členovia fi latelistických klubov. Stačí sa 
pozrieť na stovky pečiatok, vznik ktorých 
fi latelisti iniciovali alebo dali zhotoviť 
a musíme obdivovať mieru ich osobného 
angažovania a široký záber poznania /40/. 
Kluby, kde vedia získať nových členov, 
alebo udržať doterajších, aktívne žijú, kde 
to nedokážu, zanikajú. Popísanie činnosti 
klubov by potrebovalo veľa strán. Množ-
stvo krásnych fi latelistických materiálov, 
ktoré v kluboch vznikli, si zaslúži katalo-
gizovanie. Mnohé z nich sú podľa mojej 
mienky mnoho ráz myšlienkovo hlbšie 
a grafi cky krajšie ako ofi ciálne materiály. 
Sú svedkom tvorivosti členov klubov, je 
to naše bohatstvo. Práve v kluboch a re-
giónoch vznikol veľký počet zaujímavých 
položiek pre exponáty otvorenej triedy. 
Viaceré kluby mali okrúhle jubileá, ktoré 
sú tiež dokumentované príležitostnými 
celinami a pečiatkami.

Čo môže byť mierou pre posúdenie, 
kto a ako sa podieľal na klubovej či zvä-
zovej činnosti? Pohľad na zoznam členov, 
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ktorí sú členmi zväzu od jeho založe-
nia a ich doterajšie ocenenie činnosti by 
mohol iniciovať naše zamyslenie na túto 
tému /41/. Myslím, že získanie Čestné-
ho odznaku ZSF by mohol byť jedným 
z kritérií posúdenia vkladu jednotlivca 
do spoločnej pokladnice /42/. Použil som 
slovo „mohol“ a tým som naznačil, že „ne-
musí byť“, pretože vo viacerých kluboch 
návrhy nemá kto písať a mnohí zaslúžilí 
fi latelisti považujú za nedôstojné, aby ini-
ciovali udelenie vyznamenania sami sebe. 
To by malo zísť na um ich kolegom. 

Zväzová štatistika ponúka údaje, ktoré 
nie sú potešujúce. V roku 1995 mal zväz 
7 314 členov (pracujúci / dôchodcovia / 
mládež), 4 288 (58,6%) / 2 628 (36,0%) / 398 
(5,4%) v 175 kluboch, v roku 2009 máme 
1 634 členov (794 (48,6%) / 715 (43,8%), / 
125 (7,6%)) v 87 kluboch. Z členov zväzu, 
ktorí boli 17. 5. 1969 členmi vtedajšieho 
Zväzu československých fi latelistov, je 
v ZSF v jubilejnom roku 40. výročia jeho 
založenia viac než 60 členov. Čas nezasta-
víme, opustilo nás mnoho vynikajúcich 
fi latelistov, majiteľov vynikajúcich expo-
nátov a zbierok, organizátorov klubové-
ho života a mnohým nám veľmi chýbajú. 
Nespomínam žiadne mená, každý by si 
zaslúžil aspoň pár riadkov. Žiaľ, nemáme 

na týchto stránkach na to miesto. Spolu 
však môžeme pripraviť rozsiahlejší mate-
riál, ktorý môže byť uverejnený na webo-
vej stránke zväzu, aby bol ich osobnostný 
vklad trvalo zapísaný do našej histórie. 

PerspektívyPerspektívy
Hodnotiaca správa z posledného VZ je 

dobrým základom pre hlbšie úvahy nad 
budúcnosťou zväzu. Treba sa nad týmito 
údajmi zamyslieť a správne ich pochopiť. 
Sú kľúčom k budúcnosti našej organizá-
cie /43/. Ak chceme ako organizácia pre-
žiť, musíme vedieť osloviť predovšetkým 
ekonomicky činných občanov. Investícia 
do mládeže je investícia do vzdialenej 
budúcnosti, ale prežitie klubov je otáz-
kou najbližších rokov. V minulosti sme 
si kládli otázku, aké problémy treba rie-
šiť v blízkej budúcnosti. Defi novali sme 
pojem „vitálne funkcie zväzu“ /44/, ktoré 
by mali byť pokryté členskými príspev-
kami, aby zväz mohol jednať nezávisle od 
externých zdrojov fi nancií. Táto otázka je 
aktuálna stále. Strategickou otázkou však 
je, aký zväz skutočne chceme /45/, aký 
veľký materiálny a intelektuálny vklad 
sme ochotní vložiť do svojej organizácie 
pre jej činnosť. Dni otvorených dverí ZSF, 
ktoré začal organizovať zväz na regionál-

Obr. 21. Oživenie tradície dopravy 
poš ty peším poslom Stojslavom na Svä-
tojurskej púti 2002. 

Obr. 22. Oživenie tradície dopravy 
poš ty na koni počas Dobrofestu ‘97 
v Trnave.
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Obr. 23. Rada a revízna komisia (RK) ZSF zvolená na VIII. VZ ZSF v Bratislave 
(2007). Zľava doprava: Ladislav Hölc, RK, Miroslav Naršík, predseda ZSF, Iveta 
Valašková, taj., Dušan Evinic, podpredseda, Alžbeta Köglerová, sekr.,  Ľubomír 
Barančok, Ján Mička, Zdeněk Baliga, Jozef Rančák, predseda RK, Ján Fratrič, 
RK, Ľubomír Floch, podpredseda, Jozef Vangel.

nej úrovni prostredníctvom ZKF Brati-
slava na III. Bratislavských zberateľských 
dňoch v roku 2006 by mohli byť návo-
dom pre Dni otvorených dverí všetkých 
klubov, ktoré majú záujem prežiť /46/. Je 
málo pravdepodobné, že noví členovia 
prídu za nami sami. Je potrebné vyjsť 
z ulity stereotypného myslenia terajšieho 
klubového života. Filatelia je viac ako ku-
povanie noviniek slovenských poštových 
známok, je to všestranná aktívna činnosť 
s rozličnými fi latelistickým materiálmi, 
ktorú vykonávame pre vlastné poteše-
nie. A každé potešenie stojí čas a peniaze. 
Túto myšlienku si musíme osvojiť predo-
všetkým my, členovia zväzu, a musíme ju 

vedieť ponúknuť aj mimo nás. Končím 
vetou, ktorou som začal svoje pôsobenie 
ako predseda zväzu v Košiciach, ktorú 
som opakoval na každom valnom zhro-
maždení. 

„Zväz bude takým, akým si ho urobí-
me sami“.

EpilógEpilóg
Nielen dnešná, ale najmä dnešná doba 

ukázala, že treba veľmi pozorne čítať 
a starostlivo posudzovať to, čo je napísa-
né. A to by malo byť aj v prípade tohto 
článku. Pamätníci nie sú schopní napísať 
objektívne dejiny obdobia, v ktorom žili. 
Každý z nich tam chce mať niečo svoje, 
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prenáša do nich, i nechtiac, svoj subjektív-
ny pohľad. Nevyhol som sa tomu možno 
ani ja, i keď na dokladovanie opisovaných 
udalostí citujem dobové písomnosti. K ob-
jektívnemu hodnoteniu posudzovaného 
obdobia môžeme dospieť len na základe 
faktov posúdených z viacerých pohľadov. 
Veľmi ma teší, že ste si môj článok prečí-
tali. A ak podnieti diskusiu a tá prinesie 
nové poznatky a stanoviská, bude mať 
moja snaha aj praktický zmysel. Dostal 
som omnoho viac podkladov, ako môže 
môj článok prijať. Ďakujem všetkým, čo 
mi ich poslali, a pokúsim sa o ich zarade-
nie do rozšírenej verzie, ktorá bude uve-
rejnená na webovej stránke zväzu.
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Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. (*1945), predseda 
ZSF (1997-2007), podpredseda Rady ZSF pre zahrani-
čie (2007), člen Rady ZSF od roku 1995 doteraz, člen KF 
51-09 L. Novotného v Bratislave (1968), od roku 1991 
jeho predseda. Založil zväzový časopis Spravodajca 
ZSF, je aktívny publicista doma i v zahraničí. Od roku 
1998 pôsobí ako člen Námetovej komisie známkovej 
tvorby Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 
SR, ako akreditovaný národný komisár ZSF na FEPA 
a FIP výstavách a delegát Zväzu na väčšine FEPA a FIP 
kongresov v tomto období. Je dlhoročný zberateľ slo-
venských, československých a nemeckých známok, tematicky zbiera fi latelis-
tické materiály viažuce sa k Svetovej poštovej únii (UPU) a osobnosti pápeža 
Jána Pavla II.. Za jednorámový exponát „Slovenské poštové známky 1993“ 
získal na FIP výstavách ESPANA 2004 (Špan.), WASHINGTON 2006 (USA) 
a EFIRO 2008 (Rum.) strieborné medaily. Je nositeľom Zlatého čestného od-
znaku ZSF (2002) a zlatých čestných odznakov európskych fi latelistických 
zväzov Poľska (2000), Rumunska (2000), Rakúska (2004) a Maďarska (2007).

V civilnom živote bol univerzitný pedagóg a vedecko-výskumný pracov-
ník. V súčasnosti žije na dôchodku v Bratislave.
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Dni fi latelie Slovenska, fi latelistické 
podujatie kultúrno-spoločenského 

charakteru bolo založené v roku 1984 
v Martine ako Dni fi latelie stredosloven-
ského kraja. Podujatie, ktoré bolo otvo-
rené pre každého fi latelistu a jeho rodin-
ných príslušníkov alebo bežných náv-
števníkov. Dni fi latelie mali byť miestom, 
na ktorom sa aspoň raz ročne stretnú už 
známi priatelia, porozprávajú sa o novos-
tiach vo svojej záujmovej sfére, vymenia 
si poznatky, nadviažu sa nové priateľstvá, 
zúčastnia sa prednášok a navštívia výsta-
vu na oživenie aj vlastnej zbierky. Burza 
poskytne niečo na prikúpenie alebo pre-
daj a popri tom sa spozná nové prostredie, 
nová lokalita, región, pamätihodnosti. 
V súhrne viac fi latelistických i nefi latelis-
tických prvkov sústredených na jednom 
mieste – cieľ poznania a informovania. 
Aspoň raz ročne. Martin, ktorý bol od 
roku 1976 sídlom Stredoslovenského 
krajského výboru Zväzu slovenských fi -
latelistov po pár rokoch od zriadenia KV 
ZSF začínal ako prvý. 

Z podnetu predsedu Stredoslovenské-
ho krajského výboru ZSF (ďalej KV ZSF) 
Dr. Otta Gáťu sa 9. júna v roku 1984 usku-
točnil pri príležitosti Celoštátnej fi latelis-
tickej výstavy MARTINIA ´84 v Martine 
I. Deň fi latelie stredoslovenského kraja 
(ďalej Deň alebo Dni). Kluby sa vyzvali 
k návšteve tohto podujatia, v rámci ktoré-
ho bolo možné zdarma navštíviť výstavu, 
burzu, podľa záujmu prednášky. Podu-
jatiu priala blízkosť všetkých akcií. Pri 
vyhodnotení podujatia sa konštatovala 
prospešnosť sústredenia viacerých akcií, 

možnosť výberu nielen videného, ale aj 
počutého odborného slova. II. ročník sa 
konal v Kremnici 18. mája 1985 pri príle-
žitosti deväťdesiateho výročia organizo-
vanej fi latelie na Slovensku. Boli zabezpe-
čené prednášky Júliusa Tatára zo Žiliny, 
Jozefa Oberta z Novák, JUDr. Pavla Diču 
z Veľkého Krtíša, burza, návšteva múzea 
medailí a mincí, mestského hradu a iných 
pamätihodnosti. Pri posudzovaní kladov 
a záporov Dňa fi latelie KV ZSF konštato-
val, že jeden deň na absolvovanie podu-
jatí je časovo nepostačujúci, preto sa roz-
hodlo, že III. ročník sa uskutoční počas 
dvoch dní. Tie organizačne zabezpečil 
MUDr. Anton Chrenko, riaditeľ OÚNZ 
v Prievidzi. 

V dňoch 11. a 12. októbra 1986 sa ko-
nali III. Dni fi latelie stredoslovenského 
kraja v Prievidzi. Stali sa skutočnou osla-
vou fi latelie. Veľké plátnové transparenty 
propagovali podujatie po meste. Prítom-
ných bolo do dvesto fi latelistov z celého 
Slovenska. Pozvanie prijala delegácia 
zo Stredočeského KV SČF. V kinosále 
sa nonstop premietali fi lmy s fi latelis-
tickou tematikou, krajská komisia mlá-
deže pripravila audiovizuálny program 
s názvom Krásy Liptova na známkach 
a ďalšie akcie. Rodinní príslušníci mali 
zabezpečenú prepravu do blízkych Boj-
níc na prehliadku zámku alebo do ZOO. 
Prednášali: arch. Edgar Vysloužil z Bra-
tislavy, Miroslav Forman z Kutnej Hory, 
Ing. Lumír Brendl z Plzne, Michal Kišši-
mon z Harmanca a ďalší. Aktív vedúcich 
KMF riadil Dr. Jozef Oško z Liptovské-
ho Mikuláša. Organizátori všetky akcie 
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uskutočnili bez fi nančného prispenia od 
KV ZSF a ZSF. Bola inštalovaná výstava 
oblastnej kategórie, žiaľ Predsedníctvo 
ZSF neustanovila výstavnú porotu na 
ohodnotenie exponátov. 

IV. Dni fi latelie Stredoslovenského 
kraja sa konali 6. a  7. júna 1987 v Považ-
skej Bystrici. Pred Domom kultúry hra-
la dychová hudba Považských strojární, 
n.p. a na stožiari vedľa vlajky Slovenskej 
pošty, š. p. po prvý raz viala fi latelistická 
zástava: biela so znakom ZSF vo fareb-
nom prevedení. Organizátori inštalovali 
oblastnú výstavu poštových známok s 90 
exponátmi. Vedenie zväzu potvrdilo svoj 
záporný postoj k Dňom fi latelie a opä-
tovne nemenovalo porotcov na ohodno-
tenie exponátov, čo spôsobilo sklama-
nie desiatkam fi latelistov. Uskutočnila 
sa Filatelistická olympiáda mládeže, na 
ktorej ceny víťazom venoval organizačný 
výbor. Ani organizátori IV. Dní nepo-
žadovali od krajského výboru ZSF nija-
ké fi nančné prostriedky, všetky náklady 
hradili Považské strojárne, n. p., vrátane 
obedov, večerí, nocľahov, zájazdov auto-
busom a večerného posedenia v hoteli 
Váh, čo zabezpečil predseda OV Ján To-
deriška. Prednášali: Jozef Korený z Tren-
čína, Ing. Lumír Brendl, Dr. Jozef Oško, 
František Maxa z Prahy a ďalší. Účasťou 
vyše dvesto návštevníkov aj z Moravy 
a Čiech sa tieto Dni zapísali ako inšpi-
rujúce, pretože v dňoch 27. a  28. 6.1987 
sa uskutočnili v Sokolove aj prvé Dni fi -
latelie v Čechách. Informácie o podujatí 
priniesol časopis Filatelie. 

Nie je predmetom tohto príspevku 
vymenúvať priebeh a akcie na všetkých 
Dňoch fi latelie, prednášateľov, výstavné 
materiály vydané organizátormi. Jeho 
cieľom je odpovedať na otázky, či Dni 
mali ako podujatie opodstatnenie, čo 

mohli fi latelistom dať a čo im dali. Pre-
to sú podrobnejšie uvedené aspoň prvé 
štyri ročníky, z ktorých vyplýva, že ra-
dový fi latelista prejavil záujem stretávať 
sa, spoznávať nových kolegov, rozprávať 
sa s tvorcami exponátov, s návrhármi 
známok, poradiť sa, dozvedieť sa novoty, 
poučiť sa, pochváliť alebo kritizovať, čo 
je ľudskou samozrejmosťou. Dni fi latelie 
umožňovali vyjadrovať sa k odborným 
otázkam i otázkam Zväzu slovenských 
fi latelistov bez obáv. Dni fi latelie priná-
šali novoty. Na V. Dňoch v roku 1988 
v Detve Ing. Ján Urda prednášal o tvorbe 
jednorámových exponátov, ktoré boli aj 
vystavené. Ich tvorba sa začala na Dňoch 
praktizovať skôr, ako bol trend v Európe. 
Záujem našla výzva na fotografi e s té-
mou fi latelie, súťaž Filafoto, čím o rok 
predbehla výzvu v Čechách. Na Dňoch 
odznela aj kritika, napríklad voči uzne-
seniu ÚV ZSF, že každý klub musí mať 
krúžok mladých fi latelistov, či má alebo 
nemá podmienky. Slovo „musí“ v dob-
rovoľnej organizácii kluby považovali 
za porušenie Stanov ZSF. To spustilo ne-
vôľu v členskej základni. Na VI. Dňoch 
fi latelie v roku 1989 v Dolnom Kubíne sa 
hovorilo napr. o tom, čo ZSF mieni robiť 
v budúcnosti, sekretariát neodpovedal na 
niektoré priame otázky, napríklad, pre-
čo sú kluby zaťažované prebyrokratizo-
vanými hláseniami. Takto Dni pôsobili 
„ventilovo“ pre členov, pre kluby, ktoré 
si chceli povedať svoj názor. Koniec roka 
1989 ukázal, že to, o čom sa na Dňoch fi -
latelie hovorilo len okrajovo, vo väčšom 
rozsahu priniesli Zvesti ZSF v decembri 
1989, v januári a februári 1990. Publiko-
vané stanoviská klubov preukázali, že na 
Dňoch nešlo o zneváženie práce sekreta-
riátu ZSF, ale o hľadanie východísk, o po-
chopenie aj členov a klubov. 
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V marci 1991 sa v Ružomberku usta-
novil Spolok stredoslovenských námeto-
vých fi latelistov, ktorý riadil pokračova-
nie Dní fi latelie a rozhodol o usporiadaní 
VIII. Dní v tomto roku v Ružomberku. 
K vystavovateľom na Dňoch pribudlo 
aj Filatelisticko-poštové múzeum (súk-
romné), ktoré prezentovalo trojrozmerné 
exponáty poštovej histórie. Pravidelne sa 
na Dňoch stretávali redaktori klubových 
spravodajcov, ktorých postupne bolo 13. 
O Dňoch pravidelne prinášal informácie 
aj časopis Filatelie /1/.

V roku 1992 sa Dni fi latelie premeno-
vali z Dní fi latelie stredoslovenského kraja 
na Dni fi latelie stredného Slovenska. Po 
Martine, kde sa IX. Dni uskutočnili v roku 
1992, na ktorých sa nadviazala spolupráca 
s novovzniknutým Spoločenstvom sv. Ga-
briela, ďalšie, X. Dni v roku 1993 boli opäť 
v Ružomberku, pretože Bratislava uspo-
riadanie na poslednú chvíľu odhlásila. KF 
v Ružomberku bol spoľahlivou zálohou 
a X. Dni organizoval dôstojne k jeho ju-
bileu. Predseda organizačného výboru 
Ľubomír Adamčiak a autor obsahovej 
stránky Mgr. Viliam Weiss si zaslúžili ab-
solutórium. Podobne predseda organizač-
ného výboru XI. Dní v roku 1994 v Brezne 
Vladimír Čížik /2/, či v roku 1995 na XII. 
Dňoch v Bytči predseda organizačného 
výboru Stanislav Helmeš /3/. Na týchto 
Dňoch došlo k niekoľkým zmenám. Pred-
sedníctvo ZSF 8. 4. 1995 v Nitre pod ve-
dením nového predsedu ZSF JUDr. Jozefa 
Olaha vyhovelo opakovaným žiadostiam 
Otta Gáťu, aby Dni fi latelie, ktoré „de fac-
to“ už boli celoslovenským podujatím, ta-
kým sa stali aj v označení. Predsedníctvo 
rozhodlo, že XII. Dni už budú s názvom 
Dni fi latelie Slovenska. Boli venované sto-
ročnici organizovanej fi latelie na Sloven-
sku a v katalógu bol uverejnený slávnostný 

prejav Dr. Otta Gáťu, ktorý predniesol pri 
oslavách storočnice v Mirbachovom palá-
ci v Bratislave. Organizačný výbor vydal 
publikáciu Tradícia Dní fi latelie stredného 
Slovenska /4/. Od XII. Dní fi latelie, ktorých 
sa zúčastnil JUDr. Jozef Olah ako vôbec 
prvý predseda ZSF, sa začala písať kapitola 
spolupráce s vedením zväzu. Ďalšie XIII. 
Dni uskutočnené v roku 1996 v Žiline boli 
za účasti predstaviteľov ZSF a Stredoslo-
venského riaditeľstva pôšt v Banskej Bys-
trici. XIV. Dni sa po prvý raz uskutočnili 
mimo stredného Slovenska - v Trenčíne. 
Mali dôstojný priebeh v Dome armády /5/. 
Kladom bola výstavka a vydanie vkusné-
ho katalógu /6/. V poradí XV. Dni sa ko-
nali 20. a  21. 6. 1998 v Martine pri príleži-
tosti Svetového roka Slovákov. Prednášky 
na týchto dňoch boli v réžii Slovenského 
fi latelistického vedeckého spoločenstva. 
Konali sa v slávnostnej sále Matice sloven-
skej – Zlatá niť, kde primátor mesta udelil 
Dr. Ottovi Gáťovi Zlatú medailu mesta 
Martin za rozvoj kultúry v meste. XVI. 
Dni konané v dňoch 28. a 29. 8. 1999 v Po-
važskej Bystrici a XVII. Dni uskutočnené 
v dňoch 26. a  27. 8. 2000 v Nitrianskom 
Pravne mali okrem odbornej časti svo-
je špecifi ká v poznaní okolia, napríklad 
kaštieľa v Orlovom pri Považskej Bystrici 
s expozíciou kočov, Kalvárie v Nitrian-
skom Pravne obnovenej z prostriedkov 
zahraničných Slovákov.

Dni fi latelie Slovenska sa stali každo-
ročnou samozrejmosťou, akciou zväzu 
prinášajúcou vždy niečo nové, nepoznané. 
Významné čo do obsahu boli XVIII. Dni 
konané v dňoch 12. a 13. 5. 2001 v Žiline 
/7/. Už 1.10. 2000 sa k Dňom uskutočnila 
letecká pošta príležitostným letom Tren-
čín – Žilina a späť /Obr. 1/. Dňa 1. 1. 2001, 
teda v prvý deň nového storočia, bol na 
kluby expedovaný bulletin k XVIII. Dňom 
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fi latelie Slovenska. Predsedníčka organi-
začného výboru JUDr. Táňa Rapčanová 
rozhodla o vydaní Zborníka prednášok 
od popredných slovenských fi latelistov /8/. 
Nasledujúce XIX. Dni v Bytči obsahom 
prednášok a prvou výstavou jednorámo-
vých exponátov na Slovensku presvedčili, 
že aj menší klub má čo poskytnúť fi late-
listickému Slovensku /9/. Jubilejné XX. 
Dni fi latelie Slovenska pripravili v dňoch 
10. a 11. mája 2003 fi latelisti v Košiciach. 
Úroveň Dní bola vysoká, reprezentačná. 
Pomerne veľký kolektív organizačného 
výboru pod vedením Prof. MVDr. Imri-
cha Maračeka, DrSc., vytvoril dôstojné 
prostredie s kvalitatívne novou obsahovou 
náplňou. Na realizácii Dní sa zúčastnili 
viacerí organizátori vrátane vedeckých 
inštitúcií. Ako do katalógu napísal pred-
seda ZSF Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD., 
„Dni fi latelie sú darom, ktorý si dávame 
sami sebe, sú darom, ktorý dávame svoj-
mu okoliu.“/10/. 

XXI. Dni fi latelie Slovenska z rozhod-
nutia Rady ZSF organizovalo v dňoch 23. 
a  24. 10. 2004 Združenie klubov fi late-
listov po prvý raz v Bratislave. Obsah sa 
sústredil na súčasnú slovenskú poštovú 
známku.  Bola predstavená téza, že po-

četne silný a dobre organizovaný zväz je 
dobrou základňou pre úspešnú komerčnú 
činnosť SP, a preto je v jej záujme podpo-
rovať jeho činnosť a rozvoj. Obojstranne 
bolo deklarované „Zväz a pošta sa potre-
bujú navzájom“/11/. Po prvý raz na nej 
aktívne predniesli prednášky predstavite-
lia SP POFIS /12/, po prvý raz vydala SP 
POFIS prítlač na poštový lístok /Obr. 2/. 
Z organizačného hľadiska tieto Dni pri-
niesli novotu v tom, že záujemca o účasť 
na Dňoch sa mal vopred prihlásiť a zložiť 
účastnícky poplatok. Filatelisti, ktorí sa 
zúčastňovali predchádzajúcich Dní, nepo-
važovali prihlasovanie účasti na Dňoch za 
šťastné riešenie. Zrejme aj tento poznatok 
bol potrebný, nakoľko preukázal, že pod-
mieňovanie účasti na Dňoch predchá-
dzajúcim prihlásením sa alebo zložením 
fi nančnej sumy neobstojí. Takýto trend 
by viedol k zániku Dní. Nasledujúci XXII. 
Deň fi latelie Slovenska v Trnave bol orga-
nizačne zodpovedne pripravený KF 52-53 
Tirnavia a obsahovo nadviazal na témy 
nastolené v Bratislave /13/ /Obr. 3/. XXIII. 
Deň v Tepličke nad Váhom organizovaný 
Spoločenstvom sv. Gabriela potvrdil, že 
podujatie nemôže byť vopred viazané nija-
kými podmienkami, inak by stratilo svo-

Obr. 1. Aerogram poštovo prepravený 
príležitostným letom uskutočneným 
len pre potreby OV XVII.DFS v Žiline.

Obr. 2. Príležitostný poštový lís-
tok  XXI. DFS s príležitostnou pečiat-
kou (106 CDV/04).
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ju zmyslovú podstatu. XXIV. Dni v Bytči 
usporiadané pri príležitosti 150. výročia 
zriadenia pošty potvrdili, že hoci ten istý 
klub Dni organizuje po tretí raz, vždy pri-
nesú niečo nové nielen čo do obsahového 
zloženia programu. Jubilejné XXV. Dni 
fi latelie Slovenska sa uskutočnili v Ban-
skej Bystrici za súčinnosti Poštového mú-
zea. Organizačný výbor Dni pripravil na 
reprezentatívnej úrovni, berúc do úvahy 
najmä svoje jubileum a reprezentáciu, čo 
čiastočne ubralo vzácny čas na inak kva-

litne pripravenú prednáškovú časť /14/. Je 
to ďalšie ponaučenie pre budúcich orga-
nizátorov. Na objednávku organizačného 
výboru bola po prvý raz vydaná POFIS-
om pamätná prítlač na kupón upraveného 
tlačového listu /Obr. 4/.

Dvadsaťpäť ročníkov Dní fi latelie Slo-
venska overilo skúsenosť /Tab. 1/, že ak sa 
Zväz slovenských fi latelistov môže na nie-
čo spoľahnúť, sú to Dni fi latelie Slovenska 
a ich každoročná periodicita. Zaručujú 
ich základné zložky nášho zväzu – kluby 

Obr. 3. Účastníci XXI. DFS v Trnave, zľava doprava 
Prvý rad: František Mikle, Ján Mička, Milan  Móric, Ľubomír Floch, Irena Kyri-
novičová, Peter Osuský
Druhý rad: Stanislav Helmeš, Eva Lechnerová, Ivan Tvrdý, Michal Kiššimon, Jo-
zef Korený, Alexander Urminský, Ján Maniaček, st., Emil Dvorský, Július Jantoš, 
Igor Banás, Vladimír Priputen, Štefan Kollár
Tretí rad: Július Píša, Ladislav Vačko, František Buda, Jozef Gál, Ján Vallo, Mi-
roslav Ňaršík, Peter Božík, Vladimír Mrva, Norbert Feiner, Miroslav Bachratý, 
Alexander Kuchta, Radvan Váca.
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P. č. Miesto Dátum Predseda OV Skratky
I. Martin 9.6. 1984 JUDr. Otto Gáťa - V -

II. Kremnica 18.5. 1985 JUDr. Otto Gáťa - V -
III. Prievidza 11. - 12.10. 1986 MUDr. Anton Chrenko P V -
IV. Považská Bystrica 6. - 7.6. 1987 Ján Toderiška P V K
V. Detva 28. - 29.5. 1988 Michal Čaban P V -

VI. Dolný Kubín 21. - 22.10. 1989 Jozef Tisoň P V-
VII. Rimavská Sobota 8. - 9.9. 1990 Jozef Mag - V -

VIII. Ružomberok 18. - 19.9.  1991 Ľubomír Adamčiak P V -
IX. Martin 8. - 9.8. 1992 Milan Móric - V -
X. Ružomberok 18. – 19.9. 1993 Ľubomír Adamčiak P V -

XI. Brezno 16. - 17.7. 1994 Vladimír Čížik P V -
XII. Bytča 12. - 13.8. 1995 Stanislav Helmeš P V K

XIII. Žilina 14. - 15.9. 1996 Ing. Jozef Vangel, CSc. P V K
XIV. Trenčín 13. - 14.9. 1997 Ing. Milan Kulich P V K
XV. Martin 20. - 21.6. 1998 Ing. Dušan Machník P V K

XVI. Považská Bystrica 28. - 29.8. 1999 Milan Peterka P V K
XVII. Nitrianske Pravno 26. - 27.8. 2000 Jozef Soľava P V K

XVIII. Žilina 7. - 8.7. 2001 JUDr. Táňa Rapčanová P V  K Z
XIX. Bytča 22. -  23.6. 2002 Ing. Dušan Urban P V K
XX. Košice 10. - 11.5. 2003 Prof. Dr. I. Maraček, DrSc. P V  K Z

XXI. Bratislava 23. - 24.10. 2004 Doc. Ing. J. Tekeľ, DrSc. P - K   Z
XXII. Trnava 22.10. 2005 Mgr. Ján Mička P - K   Z

XXIII. Teplička 
nad Váhom

7.10. 2006 Mons. Ján Vallo P -V - Z

XXIV. Bytča 1. - 2.9. 2007 Ing. Ján Haščák P V K Z
XXV. Banská Bystrica 18. - 19.10. 2008 PhDr. Štefan Kollár, PhD. P V K  -
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Skratky v tabuľke 1: Skratky v tabuľke 1: 
P - používanie príležitostnej pečiatky
V - usporiadanie výstavy alebo výstavky 
K - vydanie katalógu
Z - vydanie zborníka prednášok
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fi latelistov ako organizátori, za súčinnos-
ti ďalších inštitúcií, organizácií a orgánov 
takmer od začiatku. Dni od prvých roční-
kov prekonávali ťažkosti neporozumenia 
u tých, od ktorých očakávali pomoc. Mož-
no aj takéto stanoviská ich zosilnili a udr-
žali ako jediné podujatie, ktoré vo Zväze 
slovenských fi latelistov prežilo rok 1989, 
federáciu a žije naďalej. Dnes už možno 
zodpovedne povedať, že okrem Dňa znám-
ky, Dni fi latelie Slovenska sú fenoménom, 
aký v Európe iné zväzy, čo do dĺžky trva-
nia a každoročnej pravidelnosti, nemajú. 
Dni spájajú, organizátorom dodávajú pocit 
schopnosti byť prospešní pre fi lateliu, ži-
via jej záľubu vo verejnosti, propagujú ju. 
Tým, že sú v rôznych regiónoch, sú cestou 
hľadania a nachádzania nových možností, 
spojivom s inými združeniami a organizá-
ciami. Doteraz každé Dni priniesli niečo 
svojské, jedinečné nielen pre fi latelistov, 
a ak boli s nimi, aj ich rodinných príslušní-
kov. V dnešnej dobe, keď je viac vzdychov 
ako plesania, keď sa nedá hovoriť o rozvoji 
fi latelie, sú to Dni fi latelie Slovenska, ktoré 
stretávaním sa členov i nečlenov zväzu po-
máhajú  udržať stav členskej základne. 

Zo zhodnotenia doterajších ročníkov 
je jednoznačné, že každý jeden ročník 
Dní fi latelie priniesol pre organizátorov 
a účastníkov vždy niečo originálne v od-
bornej, spoločenskej a kultúrnej oblasti. 
Priniesol dôležitý poznatok, že zabezpe-
čenie ich budúcnosti môže byť len v spo-
lupráci s ďalšími inštitúciami, s miestny-

mi, regionálnymi a štátnymi orgánmi, 
so združeniami spoločensko-kultúrneho 
zamerania, s inklinujúcimi podnikateľ-
mi, s ďalším klubom, či klubmi fi latelie. Je 
to fi latelistické „viribus unitis – spojenie 
síl“. Ich organizovanie si vyžaduje schop-
né osobnosti, ktoré dokážu organizovať 
a koordinovať. Preto aj touto cestou, ako 
zakladateľ Dní fi latelie, chcem poďakovať 
všetkým doterajším predsedom organi-
začných výborov Dní a ich kolektívom. 
Vykonali pre dobro slovenskej fi latelie 
výz namný kus svedomitej a poctivej prá-
ce. Ďakujem Rade Zväzu slovenských 
fi latelistov za podporu podujatí od roku 
1995, ďakujem Slovenskému fi latelistic-
kému vedeckému spoločenstvu za značný 
prínos odbornými prednáškami, ďakujem 
za spoluprácu Spoločenstvu sv. Gabriela 
a ďalším združeniam. Budem rád ak to, čo 
je v nich životaschopné, bude žiť naďalej. 

LL II T EEE RR ATT ÚÚÚ RR AA
 /1/ Gáťa, O.: Filatelie, Roč. 1984–1991. 

8 článkov o Dňoch fi latelie I-VIII.
 /2/ Gáťa, O.: XI. Dni fi latelie stredného Slo-

venska. Martinia 6/1994
 /3/ Gáťa, O.: XII. Dni fi latelie v Bytči, Marti-

nia 5/1995, 15 - 16.
 /4/ Gáťa, O.: Tradícia Dní fi latelie stredného 

Slovenska, 39 str. Zodpovedný redaktor 
a zostavovateľ: Gáťa, O. Vydavateľ : Or-
ganizačný výbor XII. Dní fi latelie Slo-
venska, Bytča 1995.

 /5/ Gáťa, O.: XIV. Dni fi latelie Slovenska 
v Trenčíne, Martinia 4/1997, 97.

 /6/ Katalóg XIV. Dní fi latelie Slovenska 
v Trenčíne. Zborník článkov. Autori: 
Morišová, V., Mička, J., Gáťa, O., Gál, J., 
Plško, Š., Krampl, B., Nikl, R., Korený J., 
Vacek, J., 63 str. Zodpovedný redaktor: 
Korený, J., Kulich, M. Vydavateľ: Organi-
začný výbor XIV. Dní fi latelie Slovenska, 
Trenčín 1997. 

Obr. 4. Známka s personalizovaným ku-
pónom k XXV. DFS v B. Bystrici, 2008.
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 /7/ Rapčanová, T.: XVIII. Dni fi latelie Slo-
venska v Žiline alebo Ako sa všetko 
začína a končí, Martinia 1/2001, 11-/8/ 
Zborník prednášok XVIII. Dní fi latelie 
Slovenska. Autori: Gáťa, O., Kiššimon, 
M., Tvrdý, I., Korený, J., Jankovič, V., 
Mrva, V., Máj, J., Bachratý, M. 130 str. 
Zostavovateľka a redaktorka: Rapča-
nová, T. Vydavateľ: Organizačný výbor 
XVIII. Dní fi latelie Slovenska, Žilina 
2001.

 /9/ Gáťa, O.: Výstava jednorámových ex-
ponátov - Bytča 2002. Spravodaj ZSF 
2004/2, 15-16.

 /10/ Zborník prednášok XX. Dní fi latelie 
Slovenska. Autori: Kollár, Š., Gerec, M., 
Kuběnka, J., Kiššimon, M., Maniaček, J. 
st., Pálka, J., Molnár, J., Dobál, H., 65 str. 
Zostavovatelia: Marenčík J., Dobál H., 
Bárd A,. Reiff ers M. Vydavateľ: Organi-

začný výbor XX. Dní fi latelie Slovenska, 
Košice 2003.

 /11/ Floch, Ľ.: Čo sa stalo. Spravodaj ZSF 
2004/4, 3.

 /12/ Zborník prednášok XXI. Dní fi latelie Slo-
venska. Autori: Floch, Ľ., Kyrinovičová, I., 
Kaducová, M., Tekeľ, J., Gerec, M., Földes, 
O., Osuský, P., 103 str. Zostavovateľ: Tekeľ, 
J. Zodpovední redaktori: Tekeľ, J., Floch, Ľ. 
Vydavateľ: Organizačný výbor XXI. Dní 
fi latelie Slovenska, Bratislava 2004.

 /13/ XXII. Dni fi latelie Slovenska - zborník 
prednášok. Autori: Floch, Ľ., Kyrino-
vičová, I., Korený, J. Spravodajca ZSF 
2005/4, 20-33.

 /14/ Kiššimon, M., Dobál, H., Maniaček, J. st., 
Kollár, Š. Katalóg XXV. Dní fi latelie Slo-
venska, 100 str. Vydavateľ: Organizačný 
výbor XXV. Dní fi latelie Slovenska, Ban-
ská Bystrica 2008.

JUDr. Otto Gáťa (*1935),  významný vystavo-
vateľ, dlhoročný funkcionár, publicista, redaktor 
a vydavateľ, člen KF Bytča. Člen Zväzu slovenských 
fi latelistov v rokoch 1956-1958, nepretržite od roku 
1969. Nositeľ Zlatého čestného odznaku ZSF (1985), 
titulu Zaslúžilý pracovník vo fi latelii, laureát Ceny 
ZSF (2002). Člen Rady ZSF (1991-1997). Šéfredaktor 
a vydavateľ buletinu Martinia (1976-2002), naposledy 
periodika ZKF stredoslovenského regiónu s celoslo-
venskou pôsobnosťou, buletinu Martinský pos tilión 
(1995-2002), buletinu Archy (1982-1993), časopisu komisie poštovej histórie 
pri KV ZSF. Ako prvý Slovák – fi latelista získal na medzinárodnej výstave 
Veľkú Cenu výstavy (Grand Prix), Velike Tarnovo, Bulharsko (1982), v roku 
1996 zlatú medailu na Svetovej fi latelistickej výstave v Istanbule (FIP). 
Okrem výstavnej triedy aerofi latelie vystavoval exponáty vo všetkých vý-
stavných triedach, kde dosiahol stupne pozlátených a zlatých medailí. Vydal 
deväť publikácií s témou poštovej histórie a fi latelie. Je majiteľom Filatelis-
ticko-poštového múzea (súkromného) v Plevníku – Drienovom. 

V civilnom živote bol sudcom, teraz je v dôchodku a žije v Žiline.

KK R ÁTT KOO  O  AUU TT OOO ROVVV I
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Pohľad do minulostiPohľad do minulosti

Slovenská organizovaná fi latelia preží-
vala koncom 80-ych rokov minulého 

storočia veľký rozmach. Začlenenie ZSF 
medzi organizácie Národného frontu 
ČSSR sa prejavovalo na jednej strane 
podporou činnosti zväzu a fi nančné do-
tovanie, ktoré mali priaznivý dopad pri 
usporiadaní výstav, pri zakladaní klubov 
fi latelistov. Prejavilo sa to rastom člen-
skej základne a veľkým odberom vydáva-
ných československých známok členmi. 
Na druhej strane to však malo následok 
v povinnej ideologizácii činnosti záujmo-
vej organizácie. Uznesenia vtedajšieho 
Ústredného výboru ZSF, aby každý KF 
mal založený svoj krúžok mladých fi late-
listov, sa prejavil v praxi tak, že uznesenie 
sa naplnilo v mnohých kluboch formálne, 
pretože ho niektorí funkcionári nižších 
článkov štruktúry orgánov zväzu napriek 
jeho pozitívnemu zámeru chápali ako di-
rektívne rozhodnutie. 

V každej krajskej organizácii tak na 
Slovensku (mnohokrát iba na papieri, 
evidenčne) pracovalo okolo 50–55 KMF, 
aktívne pracovali krajské komisie mláde-
že, založené následne už po vzniku prvej 
komisie mládeže na ustanovujúcom zjaz-
de ZSF ešte v r. 1969 na Sliači.

Spoločenský aj fi nančný úspech Sveto-
vej výstavy PRAGA 1988 sa prejavil v jej 
aktívnom fi nančnom zostatku, ktorý bol 
po jej skončení rozdelený v pomere 2:1 
na plánovanú 10 ročnú činnosť mládež-
níckej  fi latelie v Čechách a na Slovensku. 
ZSF (resp. Komisia mládeže) tak vtedy 
získala 1 milión Kčs, z ktorých sa vo zvä-

MMLLÁDDEEŽŽ – NNAAŠA BBUUUDÚÚCCNNOOSSŤ 

Ján Mička

ze každoročne na činnosť mládeže spot-
rebovávala primeraná čiastka.

Okrem základnej činnosti v krúžkoch sa 
konali každoročne niekoľkodňové národné  
kongresy mladých fi latelistov na rôznych 
miestach Slovenska a v 5 ročnom cykle aj 
kongresy celoštátne. Vždy mali bohatý fi -
latelistický program, neraz umelecky veľmi 
hodnotný, ktorého sa zúčastňovali a mo-
derovali známi umelci, napr. konferencie-
ri Anton Baláž, Oldo Hlaváček, speváčka 
Beáta Dubasová, Pavol Hammel, hviezda 
televízneho seriálu „Arabela“ medzi deť-
mi zvlášť populárna herečka Jana Nagyová 
a iní. Kongresov sa zúčastňovali delegáti 
z krúžkov so svojimi vedúcimi a postupujú-
ci z prvých miest v krajských kolách súťaže 
fi latelistickej olympiády. V celoslovenskom 
fi nále súťaže obsadzovali jednotlivé kraje 
spočiatku všetky vekové kategórie, neskôr 
sa začal prejavovať úbytok súťažiacich naj-
mä vo vyšších vekových skupinách alebo 
v niektorých kategóriách. Vo viacerých 
ročníkoch fi latelistickej olympiády úplne 
absentovali súťažiaci z Bratislavy. 

Kongresy mladých fi latelistov bývali 
najskôr organizované ako trojdňové podu-
jatia, neskôr, po oklieštení fi nančných 
prostriedkov iba jednodňové (redukoval 
sa ich obsah iba na fi nálovú časť súťaže 
olympiády). Takto, v takmer komornom 
zúžení iba na súťažiacich, ktorí postúpili 
z krajských kôl fi latelistickej olympiády, 
nemali ani propagačný ani spoločenský 
význam a tak sa v posledných rokoch  
organizácia podujatia vtesnala aspoň do 
2 dní, a to spravidla pri niektorej výz-
namnej fi latelistickej akcii, ako bola napr. 
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výstava poštových známok, konanie zbe-
rateľského veľtrhu a pod..

Počas kongresov sa konala pravidelne 
okrem fi nálovej časti (národného kola) 
fi latelistickej olympiády aj súťaž mladých 
fi latelistov medzi jednotlivými krajmi       
/Obr. 1/. Témy fi latelistickej olympiády 
boli určované spravidla federálnou komi-
siou mládeže ZČSF v Prahe, a ako to bolo 
obvyklé, zvyčajne odrážali aktuálne kul-
túrne, spoločenské výročia Českosloven-
ska, neraz politicky motivované, menej 
bolo športových tém. Medzikrajová súťaž 
bola orientovaná na inú významnú spo-
ločensky orientovanú tému, napr. Medzi-
národný rok mieru, ochrana životného 
prostredia a pod.. V posledných rokoch 
komisia mládeže od organizovania me-
dzikrajovej súťaže upustila najmä z orga-
nizačných dôvodov a časovej tiesne.

Aj napriek centrálne určenej náplni 
mali kongresy MF medzi krúžkami mla-
dých fi latelistov a ich vedúcimi priazni-
vú odozvu, pretože sa na nich stretávali 
mladí fi latelisti z celého Slovenska a ve-
dúci si vymieňali vzájomné skúsenosti. 
Mladí fi latelisti spoznávali rôzne oblasti 
Slovenska, lebo súčasťou boli aj výlety 
do okolia. Navštívili napr. Vysoké Tatry, 

Demänovskú jaskyňu, skanzen vo Vl-
kolínci, Bratislavský Slavín, Trenčiansky 
hrad, Nitriansky hrad, kostolík v Kosto-
ľanoch pod Tribečom, Mohylu gen. M. R. 
Štefánika na Bradle, Technické múzeum 
v Košiciach a iné. Niekoľko razy sa počas 
kongresov zúčastnili vyhodnotenia An-
kety o najkrajšiu poštovú známku. 

Ku každému ročníku FO bola k vyhlá-
senej téme spracovaná publikácia alebo 
viacstranový leták s pokynmi k súťa-
ži. V súčasnosti pokyny k fi latelistickej 
olympiáde uverejňuje časopis Spravodajca 
ZSF, mládežnícky JUNIFIL a záujemcovia 
ho nájdu aj na internetových portáloch 
www.zsf.chtf.stuba.sk, www.fi latelia.sk 
a www.infofi la.cz. Napriek nesporným 
kladom fi latelistickej olympiády, ktorú 
pokladáme za školu mládežníckej fi latelie, 
v ktorej mladí získavajú základné odborné 
poznatky z fi latelie a poštovníctva, učia sa 
základom tvorby fi latelistického exponátu 
a kde prezentujú svoje odborné znalos-
ti a vedomosti získané návštevou KMF, 
niektorí vedúci krúžkov jej trvalo nevenu-
jú takú pozornosť, ktorú by si zaslúžila. 

Z prehľadov členov voľakedajších KMF, 
účastníkov kongresov a víťazov národných 
kôl fi latelistickej olympiády minulých ro-
kov získame desiatky mien najúspešnejších 
mladých fi latelistov zo všetkých regiónov 
Slovenska. Z nich sa viacerí vyprofi lovali 
ako vynikajúci fi latelisti, ktorí dnes patria 
k popredným organizátorom fi latelistické-
ho života na Slovensku. Zásluhou mládež-
níckej fi latelie boli medzi úspešnými fi la-
telistami na Slovensku takí odborníci, ako 
nedávno zomrelí Ing. Otto Bartoň alebo 
Doc. Ing. Jozef Tekeľ, DrSc. a súčasní funk-
cionári ZSF Ing. M. Bachratý, Ing. A. Tekeľ, 
Mgr. Ján Vallo, Ing. M. Gerec aj ďalší.

Niektoré kongresy mali medzinárod-
nú účasť. V Nitre sa v r. 1995 zúčastnila 

Obr. 1. Súčasťou odbornej časti súťa-
že filatelistickej olympiády je úprava 
albumových listov v miniexponáte.
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20 členná delegácia mladých fi latelistov 
z Čiech a v roku 1999 bola do Liptovského 
Mikuláša pozvaná delegácia  maďarskej 
Komisie mládeže MABEOSZ. Viacerých 
kongresov MF sa zúčastnila užšia delegá-
cia mladých fi latelistov a vedúcich krúžkov 
KM SČF. Niekoľko razy boli naši mládež-
níci pozvaní na české kongresy MF v Pra-
he a na Kladne. Zúčastnili sa ich predseda 
KM ZSF J. Mička a tajomník M. Šnirc. 

Stretnutí európskych mladých fi late-
listov, na ktoré sme boli pozývaní ces-
tou komisie mládeže pri FIP, sme sa pre 
vysoké fi nančné nároky nezúčastňovali. 
Predseda KM ZSF sa zúčastnil jeden deň 
na podobnom podujatí, organizovanom 
KM SČF vo Svitavách. Medzinárodné 
aktivity našich mladých fi latelistov rea-
lizovala najčastejšie krajská organizácia 
zväzu účasťou mladých fi latelistov zápa-
doslovenského regiónu v letnom tábore 
v turistickej základni v nemeckom baníc-
kom mestečku Mansfeld a na oplátku sa 
mladí fi latelisti z Halle zúčastnili našich 
letných táborov v Horši, ktorý zabezpe-
čoval Norbert Feiner, v Škole v prírode na 
Dobrej Vode a v Novom Meste nad Vá-
hom s vedúcim J. Mičkom /Tab. 1/.

Najčastejšími hostiteľmi mladých fi la-
telistov na kongresoch a výstavách bola 
Bratislava a najmä Nitra bola miestom, 
kde mladí fi latelisti vždy našli príjem-
né prostredie na svoje rokovanie. Konali 
sa národné výstavy poštových známok 
mladých fi latelistov v Liptovskom Miku-
láši, v Nitre, Leviciach, vo Svite. Zahra-
ničných výstav sa zúčastňovali vystavo-
vatelia  KMF z Levíc, z Košíc, Kežmarku, 
z Dolného Kubína, z Liptovského Miku-
láša, z Nitry,  Trnavy aj iných krúžkov. 
Tieto a ďalšie krúžky obsadzovali svojimi 
exponátmi výstavy národné, regionálne 
a premiérové /1/. Na zahraničných a me-

dzinárodných výstavách boli účastníkmi 
a úspešnými vystavovateľmi menovite 
Zuzana Bačová, Jana Maniačková a Mar-
tin Špendla z Nitry, Petra Bárdová a Ivana 
Kovalčíková z Košíc, Norbert Mészáros 
a Filip Mestek z Levíc, Dominika Nevrlová 
z Trnavy, Daniel Rančák z Popradu, Dean 
Reš z Dolného Kubína, David Galuš a Ma-
túš Benko z Kežmarku a ďalší.

Najväčší úspech na medzinárodnej 
súťaži v roku 1987 v Moskve, dosiahlo sú-
ťažné družstvo Československa v zložení 
Zuzana Maračeková z Košíc a Marcela 
Reslová z Kladna, ktoré obsadilo pekné 
druhé miesto. V súťaži jednotlivcov Zuz-
ka Maračeková získala druhé miesto. Ve-
dúcim delegácie bol Dr. Oško, ktorý bol 
poverený ÚV ZČSF prípravou súťažiacich. 
Súťaže sa zúčastnilo osem socialistických 
štátov Európy,  Kuba a Vietnamská de-
mokratická republika. Medzinárodnej sú-
ťaže mladých fi latelistov v Düsseldorfe sa 
zúčastnila v delegácii našich mladých fi la-
telistov Milena Mičková z Trnavy s Janou 
Malečkovou z Roudnice n/Labem, vedú-
cim delegácie bol Dr. Miloslav Fromer.

Personálne zloženie Komisie mláde-
že ZSF sa od roku 1985 výrazne menilo. 
Na konci osemdesiatych rokov bol pred-
sedom komisie p. Jozef Čížek a tajomní-
kom p. Róbert Vlach. Samotná komisia 
mládeže mala vtedy okolo 15 členov. 
Ak si dobre spomínam, boli v nej pred-
sedovia krajských komisií Ing. Július 
Jantoš, Anton Kulhánek, PaedDr. Jozef 
Oško, MVDr. Imrich Maraček, Ing. Er-
vín Drobný, Ján Toderiška, Ján Mička, 
Ing. V. Sládek, Ing. Emil Bukera, M. Vel-
čovský, P. Černák, Milan Vrabec. Pra-
vidlom na rokovaní komisie bola účasť 
zástupcu federálnej komisie, neskôr ko-
misie mládeže SČF, ktorým bol zvyčajne 
p. František Dvořáček z Brna.
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A  T É MYYY  F I L ATT E LL I S T I CCC KK E J  O LYYMM PPP I Á DDYY  19933-22000088 :

Roč-
ník

Miesto konania Rok Ročník FO a téma 
olympiády

Poznámka

16 Svit 1993 XX. Kultúra nášho 
národa

Národná výstava poštových 
známok mladých fi latelistov

17 Trnava/Dobrá 
Voda

1994 XXI. Mestá Bratislava 
– B. Bystrica - Košice

Výlet na Bradlo k Mohyle

M. R. Štefánika
18 Nitra 1995 XXII. Filatelia a škola Medzinárodný kongres, vý-

stava Medactafi la
19 Bratislava 1996 XXIII. Od Atén po 

Atlantu
Beseda so slovenskými olym-
pionikmi, Výstava SLOV-
OLYMPFILA

20 Košice 1997 XXIV. Mládež a tech-
nika

Technické múzeum Košice

21 Nitra 1998 XXV. Poľnohospo-
dárstvo

Kostoľany pod Tribečom

22 Liptovský 
Mikuláš

1999 XXVI. Na snehu a na 
ľade

Výlet do Vysokých Tatier

Výstava EYODFILA
23 Belušské Slatiny 2000 XXVII. 150 rokov 

pošty na Slovensku
Doškoľovacie stredisko Slo-
venskej pošty, a. s.

24 Žilina 2001 XXVIII. Milénium + 1 Výstava SLOVENSKO
25 Bratislava 2002 XXIX. Hl. mesto SR Výstava DUNAJFILA
26 Nitra 2003 XXX. 10 rokov SR Nitrafi la
27 Košice 2004 XXXI. Šport a olym-

pizmus
28 Ivánka 

p. Bratislave
2005 XXXII. Slovensko 

v EÚ
Prehliadka parlamentu, vy-
chádzka k miestu tragickej 
smrti gen. M.R. Štefánika

29 Nitra 2006 XXXIII. Symboly 
Slovenska

Nitrafi la

30 Ružomberok 2007 XXXIV. Zvieratá na 
poštových známkach

Skanzen - Vlkolínec

31 Bratislava 2008 XXXV. Športom 
ku zdraviu

SLOVOLYMPFILA, Zberateľ
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Po „Nežnej revolúcii“, ktorá  mala za 
následok aj zmeny v štruktúre a organi-
začnom členení zväzu, komisia mládeže 
v takomto silnom početnom členení pre-
stala pracovať a tvorili ju v podstate iba 
predsedovia krajských komisií mládeže. 
Mnohí jej bývalí členovia opustili rady 
vedúcich KMF, ktorých počet sa od roku 
1989 poriadne zdecimoval, pretože čin-
nosť mládeže už v kluboch nebola „povin-
ná“ ale dobrovoľná a s deťmi ostali praco-
vať iba tí, ktorí chceli túto prácu vykonávať 
a nie tí, ktorí ju museli robiť. Ospravedlňo-
vaním zániku krúžkov bolo aj to, že novo 
vydávané poštové známky boli drahé, čo 
neprispievalo k ich popularite medzi deť-
mi (alebo ich rodičmi). Treba však pove-
dať aj to, že k zániku mnohých KMF a to 
úspešných, došlo najmä vtedy, keď zomrel 
vedúci KMF a klub fi latelistov ho nemohol 
a často ani nemal záujem nahradiť. 

Vo funkcii predsedu KM ZSF po odcho-
de Jozefa Čížeka, ktorého činnosť vo vedení 
komisie spoločne s tajomníkom Róbertom 
Vlachom sa dá hodnotiť ako mimoriadne 
úspešné obdobie. Pán R. Vlach rozvinul 
činnosť „Klubu chalupárov“ ktorým spo-
pularizoval medzi mladými fi latelistami 
špecializované zbieranie známych vý-
platných známok Československa, a jeho 
ďalším nápadom bolo zbieranie bežných, 
lacných výplatných známok niektorých 
štátov, čím mladých fi latelistov priťahoval 
k záujmu o teritoriálnu fi lateliu. 

Vo funkcii predsedu komisie mládeže 
sa neskôr po krátkodobejšom pôsobení 
postupne vystriedali Anton Kulhánek 
a Ing. Július Jantoš do času, kým meno-
vaní neodišli na podnikanie. V súčas-
nosti vykonáva funkciu predsedu KM 
ZSF Mgr. Ján Mička, členmi komisie sú 
zástupcovia regionálnych ZKF, poverení 
pracovať s mládežou: PaedDr. Jozef Oško 

(Liptovský Mikuláš), Ing. Josef Rančák 
(Poprad) a Daniela Schmidtová (Brati-
slava). Zmeny nastali aj v krajských (resp. 
regionálnych) komisiách mládeže. Zá-
padoslovenskú regionálnu komisiu mlá-
deže zastupuje t. č. predseda slovenskej 
komisie, nakoľko po úmrtí Mgr. Milana 
Šnirca sa situáciu v mládežníckej komisii 
regiónu nepodarilo zatiaľ vyriešiť inak. 

SúčasnosťSúčasnosť
Komisia mládeže organizuje mládež-

nícku fi lateliu na Slovensku prostred-
níctvom regionálnych komisií a násled-
ným riadením činnosti KMF. Využíva 
sa pritom osobný styk s vedúcimi KMF 
pri konaní kongresov a pri krajských ko-
lách fi latelistickej olympiády. Vzájomný 
kontakt počas roka sa udržuje písomnou 
formou prostredníctvom spravodajcu 
JUNIFIL a ďalších publikácií /2, 3/. Ne-
dostatkom je, že na jeho obsahovej náplni 
spolupracuje málo prispievateľov. Najviac 
sa podieľa predseda KM ZSF Ján Mička, 
menšiu časť príspevkov zaslali Mgr. Milan 
Šnirc, Norbert Feiner, PaedDr. Jozef Oško 
a Ing. Ján Maniaček a MVDr. A. Bárd, 
CSc. Významnú pomoc v informovanosti 
vedúcich KMF a predsedov klubov o situ-
ácii v mládežníckej fi latelii predstavovali 
články v zväzovom časopise /4, 5/ a v jeho 
mládežníckej prílohe /6, 7, 8/. Predseda 
KM ZSF vypracoval brožúrku o pedago-
gických a didaktických zásadách práce ve-
dúceho KMF, vystavenej v triede literatúry 
na výstave FEPA BRNO 2005 /3/. Nemož-
no povedať, že sa v práci KMF aj v praxi 
vedúcich krúžkov v dostatočnej miere 
využívajú počítače /8/, internet a mládež-
nícke okienka na portáloch www.zsf.chtf.
stuba.sk, www.Infofi la.cz a www.fi latelia.
sk, ktoré pravidelne a včas zverejňujú zá-
sadné materiály KM ZSF.
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Aký je stav krúžkov mladých fi latelis-
tov v  jednotlivých regiónoch? /9/

V Bratislave bol dlhoročným predse-
dom komisie mládeže Ing. Július Jantoš, 
po ňom prevzal funkciu p. Zelman a po 
jeho úmrtí Maroš Szalay, ktorý viedol KF 
Znak v Bratislave – Petržalke. Teraz pra-
cujú v Bratislave tri KMF, vedúcou dvoch 
krúžkov je p. Daniela Schmidtová a jeden 
KMF vedie Otto Vandlík. Možno pozna-
menať, že situácia v hlavnom meste sa dl-
hodobo udržuje na nízkej početnej úrovni, 
v krúžkoch sa realizuje najmä zberateľská 
činnosť, fi latelistické kvízy, najlepší členo-
via sa zúčastňujú fi latelistických olympiád. 
Nedostatkom však je, že úplne absentuje 
tvorba exponátov a tým vystavovateľská 
činnosť mladých fi latelistov.

V západoslovenskom regióne vykonával 
v osemdesiatych rokoch funkciu predsedu 
komisie mládeže Ing. Ervín Drobný, tajom-
níkom komisie bol Mgr. J. Mička. Po skon-
čení činnosti p. Drobného prevzal funkciu 
predsedu krajskej komisie Mgr. Ján Mička. 
V kraji ho vystriedal Mgr. Milan Šnirc, 
a po jeho nečakanom úmrtí bola vo funkcii 
predsedníčky komisie krátkodobo Mgr. M. 
Nevrlová. Vzdala sa funkcie v súvislosti s jej 
zahraničným pôsobením v školskej komi-
sii EÚ v Bruseli a tak v súčasnosti, kým sa 
situácia v mládežníckej oblasti v regióne 
nestabilizuje, zastupuje predsedu komisie 
v ZKF Mgr. J. Mička.

Počet krúžkov v kraji sa stabilizoval na 
7–8. Najaktívnejšie pracovali KMF v Nitre 
(ved. Ing. Ján Maniaček, st.) v Leviciach 
(ved. Norbert Feiner), v Trnave (2 KMF, 
ich vedúci Mgr. Ján Mička a Mgr. Mi-
lan Šnirc, po jeho úmrtí Mgr. M. Nevr-
lová , teraz M. Dobrovodská), v Senici 
(Mgr. Viktor Šteff ek, po jeho úmrtí ozná-
mil klub, že má snahu pracovať K. Nemeč-
kay). V Melčiciach mali niekoľkoročnú 

prestávku, pretože ich mládežníkov vedú-
ci KMF takmer pravidelne neregistroval 
na KM ZSF. V Malackách založil KMF 
pred výstavou Záhorie 2004 Ing. Maximi-
lián Freund, a po jeho úmrtí vedie tento 
krúžok F. Gelinger. V súčasnosti obnovuje 
činnosť KMF v Piešťanoch s vedúcim Mi-
lanom Vančom. V hodnotenom období 
zanikol agilný KMF v Cíferi po úmrtí jeho 
vedúceho Ing. Otta Hradského.

V stredoslovenskom regióne patrí 
predsednícka stolička Dr. Jozefovi Oško-
vi, ktorý vykonáva funkciu od založenia 
krajských výborov t.j. od roku 1976 do-
teraz s výnimkou dvoch rokov, kedy vy-
konával funkciu predsedu KM ZČSF. Za 
ten čas funkciu predsedu vykonával Ján 
Toderiška (keď zomrel, zanikol aj KMF 
v Považskej Bystrici). V regióne vyvíjajú 
najbohatšiu činnosť KMF v Liptovskom 
Mikuláši a v Dolnom Kubíne, odkiaľ sa 
najviac grupujú víťazi národných kôl FO 
a mladí vystavovatelia. Aktívne pracujú 
krúžky v Čadci a striedavo v uplynulom 
období pracovali KMF v Rajci, v Ružom-
berku, Martine, Brezne, Vyhniach a inde. 
Nepriaznivé vekové zloženie vedúcich, 
pokročilý vek, nemoc a úmrtia pánov 
Gondžára, Farbakyho, Čížika, Steinhub-
la, Watzka, Štánera, spôsobili stratu celej 
desiatky aktívnych vedúcich KMF. Pre 
nezáujem detí ukončil činnosť KMF vo 
Veľkom Rovnom a v Nitrianskom Pravne. 
Za obdobie, odkedy sa vyhodnocuje sú-
ťaž aktivity jednotlivých krúžkov v stre-
doslovenskom regióne vždy prvé miesto 
získava KMF v Dolnom Kubíne pod ve-
dením pani Luptákovej, ktorá vedie krú-
žok nepretržite od roku 1974. Posledných 
desať rokov prichádza raz mesačne do 
Dolného Kubína z  Brna, aby sa mohla 
venovať svojim zverencom. S mládež-
níkmi dosahuje úspechy hlavne vo fi la-
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telistickej olympiáde a na fi latelistických 
výstavách. Podobné úspechy dosahuje aj 
KMF v Liptovskom Mikuláši. Dva krúž-
ky pracujú bez previazanosti na komisiu 
mládeže v B. Bystrici a v B. Štiavnici.

Vo východoslovenskom regióne vyko-
nával dlhšiu dobu funkciu predsedu ko-
misie mládeže MVDr. Imrich Maraček, 
z pracovnej zaneprázdnenosti sa nemohol 
venovať práci s mládežou dlhšie, teraz je 
predsedom KM Ing. Josef Rančák. Dl-
hodobo úspešnú činnosť vyvíjali KMF 
v Košiciach s vedúcimi MVDr. A. Bár-
dom, CSc. a Ing. Jánom Maniačekom, st., 
ktorý po odchode z Košíc oživil po rokoch 
stagnácie činnosť mládežníkov v Nitre. 
Ďalší činný krúžok na východe Slovenska, 
zápasiaci s nedostatkom členstva v inak 
aktívnom KF je v Poprade. Po úmrtí veľ-
mi aktívne pracujúceho vedúceho KMF 
p. Štefana Harviščáka, ktorý dokázal pri-
viesť k fi latelii desiatky mladých fi latelis-
tov v Rožňave, tento krúžok zanikol, po-
dobne ako v Prešove a na iných miestach, 
kde síce mládežníkov v kluboch evidujú, 
ale pritom nevyvíjajú žiadnu organizova-
nú činnosť na škodu nielen mládežníckej 
fi latelie ale aj vlastného klubu. 

Komisie mládeže každoročne vyhod-
nocujú pracujúce krúžky v súťaži aktivity, 
v ktorých sa hodnotí organizátorská práca 
krúžkov pri organizovaní vlastných podu-
jatí s deťmi, pri propagačných alebo súťaž-
ných výstavách. Hodnotí sa aj to, či KMF 
napr. vedie svoju kroniku, či vedúci pri-
spieva odbornými článkami do časopisov, 
či sa zúčastňuje fi latelistickej olympiády 
a s akými výsledkami. Hodnotenie v sú-
ťaži aktivity dáva klubom reálny pohľad 
na to, kde sú aktívne krúžky a ich vedúci, 
a kde treba pridať v práci s mládežou. 

Práca s mládežou je časovo nároč-
ná, organizačne zložitá a ťažká. Ale je 

potrebná, pretože perspektíva činnosti 
Zväzu je v mladej generácii. Personálna 
oblasť, výchova nových organizátorov 
fi latelistického života v kluboch a v krúž-
koch mladých fi latelistov preto musí stáť 
na poprednom mieste medzi úlohami 
všetkých, ktorým záleží na rozvoji slo-
venskej organizovanej fi latelie ako celku.

Táto práca sa nedá realizovať bez 
ochoty desiatok obetavých fi latelistov 
ako vedúcich krúžkov. Treba poďakovať 
všetkým, ktorí im pri tejto záslužnej čin-
nosti pomáhajú, v prvom rade zväzovým 
orgánom, ktorí  ich prácu po zásluhe oce-
ňujú. Nie je náhodou, že medzi laureátmi 
Ceny ZSF boli v minulých rokoch úspeš-
ní činovníci, ktorí vyšli z radov mládež-
níkov ako napr. MVDr. Alexander Bárd, 
CSc., Ján Nyéki z Kežmarku a Ing. Ján 
Maniaček st. z Nitry.

Nemožno však nespomenúť pomoc, 
najmä materiálnu, ktorú slovenskej mlá-
dežníckej fi latelii poskytuje dlhodobo 
v rozličnej podobe Slovenská pošta, a.s. 
alebo jej organizačná zložka POFIS. Táto 
spolupráca sa prejavila v minulosti napr. 
poskytnutím priestorov Školiaceho stre-
diska SP v Belušských Slatinách na konanie 
kongresu MF, ktorý bol tematicky veno-
vaný histórii pošty na našom území. Ako 
hostia sa aktívne kongresov zúčastňovali 
bývalí vedúci POFIS, ako napr. p. Ladi-
slav Adamovič, p. Janka Horváthová alebo 
Ing. Mária Kadúcová a PhDr. Irena Kyri-
novičová, ktorí vždy v programe kongre-
sov dostávali priestor na besedu s deťmi. 

Najvýraznejšia pomoc mládežníc-
kej fi latelii na Slovensku prišla v posled-
ných rokoch, v súlade so zmluvou, ktorú 
uzatvorila Slovenská pošta, a.s. so ZSF. 
Okrem fi nančnej dotácie určenej výlučne 
na činnosť v oblasti mládežníckej fi latelie 
je v jej článkoch zakotvená aj materiálna 
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pomoc registrovaným pracujúcim krúž-
kom v podobe skartu slovenských zná-
mok, pečiatkovaných poštových známok 
a FDC a udeľovaním vecných cien víťa-
zom fi latelistickej olympiády. Pošta svoju 
v zmluve deklarovanú pomoc mládeži plní 
aj nad jej rámec pri uskutočňovaní ďalších 
podujatí komisie mládeže alebo krúžkov, 
napr. pri oslavách Dňa slovenskej poštovej 
známky, fi latelisticko-poštových kvízoch 
s deťmi a pod. kedy účastníci získajú su-
veníry Slovenskej pošty, a. s., nálepné listy, 
príležitostné celiny a pod.. Za túto pomoc, 
poskytovanú v posledných rokoch ďaku-
jeme vedúcemu odboru POFIS Slovenskej 
pošty, a. s. Mgr. Martinovi Vančovi, PhD. 
a vedúcej odd. obchodu a marketingu 
Ing. Ruženke Gilányiovej, ktorí nevyne-
chajú žiadnu príležitosť, kedy sa môžu s fi -
latelistickou mládežou stretnúť.  

Na záver hodnotenia činnosti mládeže 
a hodnotenia jej podielu na činnosti ZSF 
možno povedať, že v tejto práci boli ako 
úspechy, tak aj problémové miesta. Čin-
nosť krúžkov mladých fi latelistov a ich 
vedúcich s deťmi je potrebné vnímať 
v kontexte záujmovej činnosti na školach 
a v spoločnosti, ktorej priority sú neraz 
v inej oblasti pôsobenia, a žiaľ musíme 
povedať, že nie všetky rozvíjajú pozitívne 
črty osobnosti mladého človeka. Konku-
renciu počítačov a internetu fi latelia ne-
musí prekonávať ani jej mimoriadne čeliť, 
ak tieto moderné atribúty doby dokážeme 
využiť a skĺbiť s fi lateliou. Ako čierna niť 
sa ťahali v tomto príspevku spomienky na 
viacerých organizátorov mládežníckych 
podujatí a vedúcich krúžkov mladých fi la-
telistov, ktorí nás po rokoch úspešnej čin-
nosti navždy opustili a otvorene hovorím, 

Obr. 2. Mladí filatelisti so svojimi vedúcimi počas Kongresu MF v Ružomberku 
v septembri r. 2007 navštívili skanzen Vlkolínec.
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že sme ich nedokázali zatiaľ nahradiť. Je to 
vecou všetkých funkcionárov klubov, aby 
sa nad tým zamysleli, lebo ich často kla-
dená otázka: Čo bude s našimi zbierkami? 
zostane bez odpovede. Je však v našich si-
lách spoločne zmeniť to. 

Článok bol spracovaný z osobných spo-
mienok Dr. Jozefa Oška, Norberta Feinera, 
Jána Nyékiho, Mgr. Jána Mičku s využitím 
zápisníc KM ZSF, článkov o mládežníckej 
fi latelii v bulletinoch Laugaricio, Nitrafi la, 
Junifi l, Spravodajca ZSF.

POO ĎAAAA KKOOVVVAA NNN II E

Ďakujem spolupracovníkom J. Oškovi, 
N. Feinerovi, J. Nyékimu za spoluprácu 
pri písaní tohto článku a Slovenskej pošte, 
a.s. a odboru POFIS za podporu sloven-
skej mládežníckej fi latelie.
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Mgr. Ján Mička (*1943), organizátor mládež-
níckej fi latelie, významný publicista a dlhoročný 
funkcionár, predseda KF Tirnavia v Trnave, vedúci 
KMF v Trnave od r. 1984. Člen Zväzu slovenských 
fi latelistov od roku 1979, nositeľ Zlatého čestného od-
znaku ZSF (2005), je členom Rady ZSF od  r. 1989. 
Ako predseda Komisie mládeže ZSF vydáva pre 
vnútornú potrebu vedúcich krúžkov Spravodajcu 
JUNIFIL. Publikuje najmä z oblasti mládežníckej 
fi latelie, je dlhoročným prispievateľom do časopi-
sov Filatelie, Slovenská fi latelia, Zberateľ, Nitrafi la, Laugarício, Martínia, 
Mladý fi latelista. 

V civilnom živote bol učiteľom základnej školy, školským inšpektorom, 
teraz je v dôchodku a žije v Trnave.

KK R ÁTT KOO  O  AUU TT OOO ROVVV I
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PEEETER OOOSUUUSSKK Ý – MMEDDDAAILOVVÉ CUURRRRICUULUUUMMM VITAAAE 
NNAA SSVVEETOOOVV ÝÝCH VV ÝÝÝSTAAAVVÁÁCCHH

1 Stamp World London 90 (MPZ), 2 Philanippon 91 Tokio (VS), 3 Polska 93 Poznaň 
(VS),  4 Italia 98 Milano (MPZ), 5 Philakorea 94 Seoul (VPZ), 6 Olymphilex 2004 
Atény (Z), 7 Bangkok 2003 (Z), 8 Philexfrance 99 Paríž (VPZ)
Skratky označenia medailí: VS – veľká strieborná, MPZ - malá pozlátená, VPZ 
- veľká pozlátená, Z - zlatá

1 2

3

4

5

6 7 8
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Vstupom ZSF do FIP (Medzinárod-
ná federácia fi latelie) a neskôr FEPA 

(Európska federácia fi latelistických asoci-
ácií) sa začala písať kronika účasti našich 
vystavovateľov na vrcholných prehliad-
kach svetovej fi latelie „pod slovenskou 
zástavou“. Nuž, bývala to účasť zväčša 
skromná, i keď nie neúspešná, hoci občas, 
napríklad u „bývalých“ bratov v St. Peter-
burgu, ani tú slovenskú zástavu organi-
zátori nezohnali. I keď tí, čo ma poznajú, 
vedia, že i keď nepatrím k „Hejslovákom“, 
na svoj štátny symbol si celkom prirodze-
ne „vlastenecky“ potrpím. A tak som na 
jej absenciu zodpovedných (bez výsled-
ku) upozornil. Okrem zástavy mám vždy 
radosť aj z úspechu „našich farieb“. Hoci 
som olympijský fi latelista, predsa mám 
práve z vlasteneckých dôvodov  problém 
s okrídleným Coubertinovým výrokom 
o dôležitosti účasti, nech už sú výsledky 
akékoľvek. Či už ide o atlétov, či alpských 
lyžiarov v reprezentačnom drese na olym-
piádach, či o mládežníckych vystavo-
vateľov na FIP výstavách. A keďže som 
v mapovanom období, ktorému sa venuje 
táto pamätnica, často slúžil svojmu Zväzu 
a vystavovateľom ako národný komisár 
na FIP a FEPA výstavách, pripadla mi po-
vinnosť bilancovať vystúpenia slovenskej 
fi latelie na svetovom a európskom kolbiš-
ti. Okrem svojej slabnúcej pamäti som sa 
opieral o výstavné katalógy a palmares. 
Ako komisár som vždy odovzdal sadu vý-
stavných tlačovín na sekretariát ZSF. Ak 
tak robili i iní, existuje zdroj, z ktorého 
môžu budúci zväzoví historici a štatistici 
čerpať. Nasledujúce riadky však nemožno 

SLLOOVVENNNSKKKÍ VV YSTAAAVVVOVVAATTELIA 
NNNA SVVVVETTOVVV ÝCCHH FILLAATTELISSTTICCCK ÝÝÝCHH VV ÝÝSSTAAAVVÁÁCHHH

Peter  Osuský

považovať za účtovnú závierku, či ako sa 
tá vec volá, ide skôr o prelet nad hniezdom 
slovenských fi latelistov – vystavovateľov, 
ktorý si nerobí nárok na úplnosť.

 Po páde komunistickej totality sa nám 
ako občanom i vystavovateľom „otvoril 
svet“. Ideológia prestala byť kritériom, dôle-
žitou sa stala kvalifi kácia v podobe dosiah-
nutého medailového ocenenia na národnej 
výstave – a vôľa, no i možnosti vystavova-
teľov uhrádzať poplatky za výstavné rámy. 
Iných výdavkov vystavovatelia nemali, pre-
tože národný komisár chodil (resp. lietal) 
do dejiska výstav za „svoje“. Aj tak to však 
znamenalo čiastočné obmedzenie – i keď 
úhrada rámových poplatkov bola a je zväč-
ša len zlomkom nákladov na vybudovanie 
ozaj kvalitného exponátu, ktorý sa mohol 
„prebiť“ na svetové kolbištia. Pád predstáv, 
že vrcholná fi latelia sa dá pestovať „za bab-
ku“, ktoré (hlavne v námetovej fi latelii) ší-
rili komunistickí fi latelistickí ideológovia 
SČSF, priniesol náhle vytriezvenie. 

Poštová história - pýcha nášho Poštová história - pýcha nášho 
vystavovateľstvavystavovateľstva

Celkom logickým dôsledkom bolo, že sa 
úzka vystavovateľská elita slovenskej fi late-
lie regrutovala predovšetkým z triedy, ktorá 
mala „z podstaty veci“ zdravý základ, a tou 
bola trieda poštovej histórie. Samozrejme, 
i tu sa dalo zbierať to veľmi vzácne i to do-
stupnejšie – ale históriu „nášho“ Uhorska 
presadzovali i najjagavejšie hviezdy sveto-
vej fi latelie – spomeniem aspoň dve: Gary 
Ryan (Veľká Británia) a Paul H. Jensen 
(Nórsko), takže ich slovenskí spolupútni-
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ci to mali predsa ľahšie. Ľahšie napríklad 
v porovnaní so statočným bojovníkom 
Dr. Ondrejom Földesom, ktorý uvádza na 
dosky znamenajúce fi latelistický svet slo-
venské známky z obdobia 1939-1945. Sám 
som začínal s „vývozom“ poštovo-historic-
kých exponátov bardov tohto žánru v slo-
venskej fi latelii, Teodora Buriana (Pošto-
vá história slovenského územia Uhorska 
- VPZ Istanbul 1996) či JUDr. Otta Gáťu 
(Predznámkové obdobie Slovenska 1700-
1850, prvá FIP zlatá medaila slovenského 
fi latelistu v ére samostatného štátu – Istan-
bul 1996), /Obr. 1./ ktorí tvorili úzky, no 
so svetom merateľný vrcholok neveľkého 
ľadovca našich medzinárodných vystavo-
vateľov. Svojimi FIP medailami prispievali 
i MVDr. Pavol Hallon a predčasne zosnu-
lý Doc. Ing. Jozef Tekeľ, DrSc.. S poštovou 
históriou súvisí i najvýznamnejší edičný 
počin v histórii ZSF. Som dodnes vďačný 
všetkým tým členom vtedajšieho pred-
sedníctva ZSF, ktorí podporili rozhodnu-
tie vydať v r. 1994 XV. diel Monografi e čs. 
známok. Hlasovaniu predchádzala dlhá 
a dramatická diskusia. Dielo autorského 
kolektívu Jozef Obert – Jozef Tekeľ – Ale-
xander Varga – Štefan Bartalský:  Poštové 

pečiatky na území Slovenska od r. 1752 do 
roku 1918  bolo na Svetovej fi latelistickej 
výstave Pacifi c 97 v San Franciscu v triede 
fi latelistickej literatúry ohodnotené veľkou 
pozlátenou medailou /Obr. 2./.  Mala, má 
a bude mať slovenská fi latelia na viac?

Treba si naliať čistého vína a povedať, 
že široká „členská základňa“ ZSF, tvore-
ná tetkami a svokrami fi latelistov – záu-
jemcov o „strihaného Svobodu“ z konca 
totality, bola čistá fi kcia, hoci bolo nemá-
lo zväzových funkcionárov, ktorí sa k fi k-
tívnemu číslu upínali ako k modle a po-
meriavali ním všetko, čo prišlo potom. 
Tak, ako sme s Českou republikou neboli 
(okrem počtu obyvateľov) „2:1“ vo futba-
le ani hokeji, neboli sme ani vo fi latelii. 
Naša elita bola vždy úzka, no v oblasti 
poštovej histórie, chvalabohu, korene ne-
odumreli a exponáty MUDr. Juraja Pálku 
a Ing. Petra Csicsaya prevzali pochodeň 
našej donedávna historicky najúspeš-
nejšej výstavnej triedy. Výsledok, ktorý 
dosiahol so svojím Uhorskom Pálka na 
EFIRE 2008 v Bukurešti je vôbec naj-
vyšším bodovým ohodnotením, akého sa 
v dejinách slovenskému exponátu na FIP 
výstave podarilo získať /Obr. 3./.

Obr. 1. Zlatá medaila O. Gáťu - 
averz.
O Z á O Gáť Obr. 1. Zlatá medaila O. Gáťu - 

reverz.
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Samozrejme, ani bodové hodnotenie 
nie je „trvalé“ a „nafurt“. Rastú noví súpe-
ri, mení sa zloženie a „postoj“ poroty a vy-
stavovateľ musí počítať so systému posu-
dzovania inherentným subjektivizmom. 
Ako dlhoročný vystavovateľ som si dovolil 
„testovať“ porotu nezmeneným exponá-
tom a hľa – rozdiel medzi dvoma FIP vý-
stavami bol 5 bodov a medailový stupeň. 
Nerobím to bežne  a svoje exponáty pre-
pracúvam, je to len signál, že i pri pocite 
krivdy netreba hádzať fl intu do žita. Svoje 
medaily si, akokoľvek to znie odzbrojujú-
co, treba veru občas aj „vychodiť“, či vlast-
ne „vyvystavovať“. Jedným z vytrvalých 
omylov niektorých vystavovateľov je to, že 
komisár je ten, ktorý to má na medziná-
rodnej výstave s porotcami akosi „vyba-
viť“. Pravidlá pre komisárov (i porotcov) 
nič také samozrejme nepripúšťajú. Nepri-
púšťa to ani elementárny zmysel pre fair 
- play, čím nechcem tvrdiť, že sa také veci 
nemôžu diať. Osobne som presvedčený, že 
netreba mať „svojho“ porotcu. Moje prvé 
veľké úspechy som dosiahol na výstavách, 
kde v porote „naši“ absentovali. Hádam 
len – a to hovorím ako žart – Dr. Földes by 
ho mal „nárok“ mať, lebo neznámu, malú 

krajinu treba aspoň v kritériu „význam“ 
uviesť do pozornosti svetovej „teritori-
álnej“ poroty. Robí to teda sám, zatiaľ 
o.i. aj vynikajúcim katalógom, ktorý už 
získal vavríny i v zámorí. Ale kvôli spra-
vodlivosti treba konštatovať, že i o niečo 
staršia československá známka sa presadi-
la len postupne, a to za ňou stáli svetoví 
zberatelia, ako Mahr, Hefer, Fischmeister 
či Klein, ale aj Dvořáček ako prezident FIP 
či Karásek ako znalec a predovšetkým päť 
veľkých FIP výstav, ktorých dejiskom bola 
pohostinná Praha. Hradčany boli nepre-
hliadnuteľné a hoci tie Muchove boli opro-
ti mladej kráľovnej Viktórii, ktorémukoľ-
vek K.u.K. novinovému Merkuru či „Dop-
pelgenfu“ nehanebne mladé, postupne ich 
vzali na milosť. Až potom prišiel Pytlíček 
a majstrovská trieda FIP. To všetko slo-
venská známka nemala, nemá a nebude 
mať. To však neznamená, že boj o „našu“, 
hoci i mladú národnú triedu treba vopred 
vzdať, i keď cesta to bude tŕnistá... Apropo 
porota. ZSF už roky nemá aktívneho po-
rotcu pre nijakú z výstavných tried výstav 
FIP či FEPA. Zdá sa však, že aspoň v te-
matickej triede sa blýska na lepšie časy. 
FEPA umožnila autorovi týchto riadkov 

Obr. 2. Veľká pozlátená J. Oberta 
a kol. – averz.

Obr. 3. Zlatá medaila J. Pálku – 
reverz.
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pôsobiť ako pozorovateľovi poroty na vý-
stave Bulgaria 2009. K riadnemu členstvu 
vo výstavnej porote však novica čaká ešte 
neľahká cesta.

Bieda  na pokračovanieBieda  na pokračovanie
Ak pokračujeme prechádzkou výstav-

nými triedami, musím, žiaľ, konštatovať, 
že ani teritoriálna „klasická“ fi latelia na 
úrovni vyšších poschodí vystavovateľ-
stva na Slovensku neexistuje. Je reálne 
„najdrahšou“, hoci i odborne nie vždy 
úplne najnáročnejšou, lebo „napísané-
ho a dokumentovaného už bolo mnoho“, 
ide o to „nazbierať to“. Smutný je i stav 
vystavovania čs. známky, teda bývalej 
národnej triedy, kde sme však od čias 
aktivít JUDr. Svätopluka Šablatúru ne-
mali exponát skutočne medzinárodnej 
úrovne, za ktorú bilaterálne výstavy, pri 
všetkej úcte, možno len ťažko považovať. 
Pohľad na hodnotenia z nich zreálni prí-
padná skutočne medzinárodná konfron-
tácia a veľké sklamania nebývajú vzácne. 
Svetlou (a vzácnou) výnimkou je už zmie-
ňovaný „osamelý bežec“ Dr. Földes. Ani 
trieda celín, ktoré sú, podľa mňa, esenciou 
„poctivej fi latelie“ – špekulatívna celina je 
priam „contradictio in adjecto“, na rozdiel 
od celých špekulatívnych a pritom popu-
lárnych a porotcami vysoko hodnotených  
emisií (u nás „Pošta Československá 1919“ 
e tutti quanti po celom svete) – nemala 
a nemá slovenskú FIP reprezentáciu. Ver-
me, že dlhý zápas o „celinársku“ kvalifi -
káciu zvádzaný ďalším osamelým bežcom 
JUDr. Jozefom Sobihardom, (nástupcom 
priekopníka Tibora Jašša, pri stole ktorého 
sme v bratislavskej kaviarni Olympia začí-
nali s celinami viacerí), bude snáď čosko-
ro korunovaný zaslúženým úspechom. 
Slovenská aerofi latelia bola a je ohrozená 
vystavovateľským vymretím, medziča-

som (podľa mňa dosť pochybne ako samo-
statná FIP trieda) etablovaná astrofi latelia 
u nás reálne neexistuje. O svetové kolbištia 
sa neuchádzajú nepochybne existujúci slo-
venskí zberatelia kolkov, ktoré už roky tiež 
majú (zásluhou už zmieneného pána Rya-
na) „svoju“ FIP triedu. Rovnako ako pred-
chádzajúce triedy som nemal možnosť 
niesť (komisár nosí, resp. zväčša vláči) do 
sveta ani exponát triedy maximafílie, hoci 
o tom, že ten MVDr. Júliusa Molnára by 
sa na FIP výstave „nestratil“, som, čo i len 
ako okrajovo zainteresovaný, presvedčený. 
Proti faktu, že starobný dôchodok zväčša 
neumožňuje „investíciu“ do rámových po-
platkov, je však ťažká dišputa...

Čitateľ týchto riadkov môže mať pocit, 
že sa prechádzame po vystavovateľskej púš-
ti.  Pravdou je, že slovenská fi latelia nemá 
v mnohých FIP výstavných triedach ani 
len uchádzačov o účasť. Zvlášť smutný je 
obraz mládežníckej fi latelie. Porovnávanie 
so svetom vyznieva tragicky, i keď odhliad-
neme od pribúdajúcich FIP exponátov, za 
ktorými stojí zrejme bohatý papá (resp. 
celkom konkrétny siamský dedo) a pod 
ktorými stojí meno hĺbavej sedemnástky, 
ktorá sa rozhodla peľ svojej mladosti strá-
cať pri štúdiu známok ruských zemstiev. 
To, ako stojí mládežnícka fi latelia, sa ako 
stykom s lúčavkou kráľovskou ukáže v mo-
mente, keď exponát stráca (prekročením 
vekového limitu mládežníckeho vystavo-
vateľa a následne vstupom do fi latelistickej 
dospelosti) „ochranu“. Ktorý z existujúcich 
mládežníckych exponátov má aspoň mini-
málnu nádej na kvalifi káciu na FIP výstavu 
v akejkoľvek triede „dospelákov“? Zrejme 
žiadny a sotvaktorý čo i len na „dospelý“ 
bronz či postriebrenú medailu na národ-
nej výstave. Problémom týchto exponátov 
je, že zatiaľ čo vystavovateľ starne, exponát 
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zostáva „večne mladý“ – a nedá sa pustiť na 
mínové pole skutočnej konkurencie... A to 
platí i pre najvyššie ocenený mládežnícky 
exponát venovaný „novému Slovensku“ 
košickej vystavovateľky Ivany Kovalčíko-
vej. Ak však vytrvá a zvolí si iné, náročnej-
šie pole teritoriálnej fi latelie, nemusí to mať 
koniec „do stratena“.

Nádejou pre našu fi lateliu môžu byť 
dve ďalšie „nastupujúce“ triedy. Po rokoch 
„overovania“ sa stala trieda jednorámo-
vých exponátov ofi ciálnou FIP triedou. 
Aby sa nádej nestala v konkrétnom vysta-
vovateľskom prípade mŕtvo narodeným 
dieťaťom, musia si všetci, ktorí o účasti 
v nej uvažujú uvedomiť, že nie je cestou 
„slabšieho“ odporu. Že pre ňu neprichá-
dzajú do úvahy „Slovensko 1939-1945“ ani 
„1993-2009“, „Dejiny futbalu“ (ani sloven-
ského) ani „Významné osobnosti literatú-
ry“ (ani slovenskej). Že nemôže ísť o „stlče-
nie“ búdy zo 16 listov kde dám to, čo život 
priniesol a dúfam, že porota si to nevšim-
ne. Že je to vlastne taký „detský exponát“ 
starého fi latelistického capa. Vhodné sú 
(možno) „Slovenské doručné známky a ich 
použitie“, či „Slovenské poštové príkazné 
hárky a výberky a ich použitie“, prípadne 
„Ján Popluhár, legenda slovenského futba-
lu“ (a už pri Bimbovi nie som presvedčený, 
že „nemá na viac“ ako na 16 listov). Sa-
mozrejme i „Mauritius - post offi  ce“ alebo 
„žltý, ružový a cinóbrový Merkúr“, ak sa 
niekomu nezdali predchádzajúce námety 
dosť „inštruktívne“. I v otvorenej triede 
treba dbať na dodržiavanie pravidiel hry, 
hoci tento krok v ústrety verejnosti (i zbe-
rateľskej a vystavovateľskej) nepovažujem 
za nespochybniteľný.

Námetárske nádejeNámetárske nádeje
A ak nádejou „môžu byť“ predchá-

dzajúce triedy, nádejou je, hoci opäť nie 

valcujúcou všetko naokolo, námetová 
trieda. I preto som ju zaradil ako svetlo 
na konci pomerne temného tunela tak, 
ako som zaradil triedu poštovej histórie 
na začiatok cesty. 

Námetárska vystavovateľská základňa 
je, ak za východisko vezmeme Dr. Vojte-
chom Jankovičom vypracovaný zoznam 
námetových exponátov, ktoré v r. 1990 
– 2004 zberatelia vystavili na domácej či 
zahraničnej výstave, zdanlivo široká. Ide 
o 116 vystavovateľov, ktorí sa osmelili (as-
poň raz) ísť „s kožou na trh“. Menej opti-
mistický je fakt, že 58, teda presná polovica 
z nich, si trúfl a len raz a potom „fajka zhas-
la“. Len 36 môžeme považovať za kontinu-
álnych vystavovateľov, teda takých, ktorí 
vystavili viackrát v rozmedzí dlhšom ako 
3-5 rokov. Počet tých, ktorí sa vypravili 
aj na  zahraničné kolbištia, je však len 22 
a ak odrátame jednorazové účasti zväčša 
na bilaterálnych výstavách predovšetkým 
nižšieho než národného rangu, na ktoré 
sa reálne nevyžadovala „prísna“ kvalifi ká-
cia, zostane nám jedenástka takých, ktorí 
to skúsili viackrát. Zoznam, z ktorého čer-
pám, si zrejme nerobí nárok na úplnosť, 
ale v zásade platí: „inak to nebude, inak to 
nevidím“. A  z neho vyplýva, že na výsta-
vu skutočne medzinárodného rangu by sa 
do námetovej triedy prebil sotva ak poltu-
cet exponátov slovenských zberateľov. Len 
na vysvetlenie: medzi štandardné súťažné 
triedy na výstavách FIP či FEPA nepatrí 
tzv. promotion class, u nás nazvaná pod-
netnou triedou. Ide o „začiatočnícku“ 
triedu pre exponáty,  ktoré zatiaľ nezískali 
skutočnú FIP či FEPA kvalifi káciu a ktorá 
býva súčasťou špecializovaných medziná-
rodných tematických výstav, napr. typu 
OLYMPHILEX, kde slúži na „rozšírenie“ 
a ďalšie „zmedzinárodnenie“ tematicky  
obmedzenej vystavovateľskej základne. 
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A to už nie je tak optimistické, ako bol 
úvod štatistiky. A ani pohľad na vývojo-
vé trendy väčšiny námetových exponátov 
nie je príliš radostný. Typickým úkazom 
je stagnácia, viditeľná na hodnotení mno-
hých viackrát vystavených exponátov. Ich 
hodnotenie sa „nehýbe“ a keďže sú ich au-
tori nedvižní, občas rokmi i klesá. To, že 
nemeniaci sa exponát nemôže medailovo 
rásť, je logické. Legendárne „Dnes sa to-
čia rotačky“ nestora slovenskej námetovej 
fi latelie JUDr. Severína Zrubca, ku kto-
rým sme kedysi vzhliadali ako ku kánonu 
a ktoré v šesťdesiatych rokoch získavali 
vavríny najvyššie, sú dnes muzeálnym do-
kumentom dokladujúcim to, ako vyzerala 
vrcholná námetová fi latelia pred takmer 
polstoročím. V súčasnosti by takýto ex-
ponát získal na FIP výstave bronz, resp. 
v najlepšom prípade postriebrenú medai-
lu. Na „predrevolučnej“ PRAGE pomerne 
úspešná Nyékiho „Ekológia a morfológia 
cicavcov“ by v porovnaní s „Fascináciou 
perím“ Damina Lägeho či Mary-Ann 
Owenovej „Slonom“ asi dopadla podob-
ne. Je zrejmé, že mnohých slovenských 
námetárov limituje kritérium vzácnosti, 
pretože poznatky o zvolenej téme nemu-
sia byť neúnosne drahé. I pestrosť použi-
tého fi latelistického materiálu sa dá zvýšiť 
s neveľkými obeťami, veď vhodný znám-
kový zošitok, odtlačok výplatného stroja, 
celina či dokonca ozdobný formulár tele-
gramu nemusia byť veľmi drahé. Ale, a tu 
je háčik: treba o nich vedieť! V bežnom 
„známkovom“ katalógu ich nenájdeš. 
A tak sú dve možnosti: čistá empíria ob-
nášajúca, ak má k niečomu viesť, ostraži-
tú prehliadku stoviek a tísícov albumov 
či škatúľ s celistvosťami na burzách (dá 
sa stihnúť za krátkych desať - dvadsať ro-
kov, vyskúšal som!) alebo vstup do fi late-
listického združenia podobne trafených 

(nám olympionikom je hej, máme ich na 
výber – sám som v štyroch a uvažujem 
o piatom), ktoré zväčša vydáva „tlačené 
slovo“ k veci. Znalosť cudzích jazykov (tá 
je fakt limitujúca, čo tak začať s portugal-
činou - v mojom veku) sa veľmi hodí. Tá 
sa zíde i pri vítanom spestrení života lovca 
tematických i fi latelistických poznatkov, 
ktorým je návšteva fi latelistických výstav 
(samozrejme s poznámkovým blokom 
a nedajbože s fotoaparátom, ak vás ne-
nachytajú). Na poriadnej výstave (len toť 
sme tu mali dve svetové naozaj blízko) sa, 
ak len nezbierate niečo vysoko špecializo-
vané, inšpirácia vždy nájde. A hlavne: ná-
dejný vrcholný vystavovateľ uvidí, čo robí 
budúca konkurencia. V čom bol teda úvo-
dom naznačený mierny optimizmus? Nuž 
v tom, že na Slovensku existujú okrem 
poštovo-historických i tematické expo-
náty, ktoré nestagnujú, „na ktorých sa 
pracuje“, ktoré pred očami rastú odborne 
i materiálovo. 

Niet medailí „na počkanie“, Niet medailí „na počkanie“, 
treba si ich „vychodiť“treba si ich „vychodiť“

Na ceste „Cyklistiky“ Dr. Jankoviča, 
nech už sa volala akokoľvek, vidieť (a to 
nielen na jej medailovom „vývoji“), že ani 
Rím nepostavili za 7 dní, ale že každá poc-
tivá aj fi latelistická  práca, keď už nie ruže, 
tak aspoň body prináša. Na cestu od česko-
brodského „Olympsportu“ v r. 1991 do Bu-
kurešti na EFIRO v r. 2008 spotreboval 17 
rokov a získal na nej zdanlivo „len“ okolo 20 
bodov. Ale len ten, kto siaha po najvyšších 
métach, vie, ako ťažko pribúdajú FIP body, 
ak ich je už 80 „doma“. Tých ostatných de-
sať bodov medzi Stamp Show v Londýne 
a zmieneným „prvým zlatým“ EFIROM 
pre „Štyri svety pedálov“ „trvalo“ 9 rokov. 
Toľko trvá cesta zo slušnej medzinárod-
nej úrovne do svetovej špičky. Jeho „zlatý“ 



55

MUDr. Peter Osuský, PhD. (*1953), v r. 1991-1995 
predseda ZSF, zberateľ a vystavovateľ v tematickej 
(šport a olympijské hry) a tradičnej (Československo 
po r. 1945) fi latelii. Exponát venovaný olympijskej 
histórii  vystavil po prvý raz v r. 1971. Za exponáty 
„Pre slávu športu: „Coubertinove roky“ a  „Couber-
tinovi dedičia“ získal zlaté medaily FIP a tiež Grand 
Prix výstavy Slovolympfi la 2004. Je jediný z rodiny 
svetových olympijských fi latelistov, ktorý sa zúčast-
nil všetkých ôsmich výstav OLYMPHILEX v rokoch 
1985-2004 a tiež jediným v ich histórii, ktorý získal na jednej z nich – v Até-
nach v r. 2004 – dve zlaté medaily. Je spoluzakladateľom a od r.1994 pred-
sedom Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej fi latelie a držiteľom 
Bronzových (2003) a Strieborných (2007) kruhov Slovenského olympijské-
ho výboru. V rokoch 1990-92 člen Komisie známkovej tvorby Ministerstva 
pôšt a telekomunikácií ČSFR, od r. 1993 je člen námetovej (doteraz) a rea-
lizačnej (do r. 2003) Komisie známkovej tvorby Ministerstva dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR. Povolaním je univerzitný pedagóg, lekár - dermato-
venerológ. Druhé funkčné obdobie zastáva funkciu prorektora pre medzi-
národné vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave.

KK R ÁTT KOO  O  AUU TT OOO ROVVV I

predchodca, autor týchto riadkov, na ces-
tu od „malej pozlátenej“ na Stamp World 
London 1990 k prvej FIP zlatej zo Seoulu 
(Philakorea 2002) spotreboval dokonca 12 
rokov. Pravdou však je, že sa exponát „Pre 
slávu športu“, dokumentujúci dejiny olym-
pizmu a olympijského hnutia od antických 
počiatkov do r. 1944, medzičasom priečne 
rozdelil a jeho druhá polovica následne 
získala prvé FIP zlato na Espaňa 2004 vo 
Valencii. Slovensko má teda v kartotéke 
FIP tri „živé“ zlaté tematické exponáty, čo 
je viac, ako ich má ktorákoľvek zo sused-
ných, väčších a fi latelisticky neporovnateľ-
ne významnejších krajín. Za nimi je však 
priepasť. K optimizmu ma však vedie to, 
že na Slovensku existujú minimálne 2-3 
exponáty, ktoré urobili prvé kroky dobrým 

smerom a teraz musia „udržať tempo“. Ex-
ponáty pánov Banása, Trančíka a Lužáka 
sa musia pripraviť na „beh na dlhé trate“, 
i na to, že nejde, horolezecky povedané, 
o cestu na Lomničák „hokejkou“. Hokejka 
je v horolezeckom žargóne jedna z nároč-
ných horolezeckých trás na Lomnický štít, 
pomenovaný podľa tvaru výstupovej cesty. 
Ide o cestu so vzostupmi i pádmi a okrem 
umenia i o výdrž. Métou ďalších vystavu-
júcich námetárov nech je dosiahnutie kva-
lifi kácie na FIP či FEPA výstavy. Želám im 
prísnu (inak by nasledovalo kruté „medzi-
národné“ precitnutie) a spravodlivú porotu 
na výstave, ktorá splní (i formálne) kritériá 
národnej. To ale môžeme želať všetkým vy-
stavovateľom, aby mal tento príbeh úspeš-
né pokračovanie.
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Už od nepamäti ľudia s radosťou vní-
majú príchod niečoho nového. Sved-

čia o tom prastaré zvyky vítania jari, ví-
tania narodenia nových hospodárskych 
zvierat, či dokončenia nových stavieb. 
V poslednom období sa do popredia do-
stávajú aj rôzne slávnostné uvítania no-
vých umeleckých diel a teda aj poštových 
známok. Slovenská známková tvorba po 
rozpade Československa plne nadviazala 
na veľké úspechy československej znám-
kovej tvorby. Technika tlače, najmä tlač 
známok ocelotlačou z plochých platní, 
vytvára známky, ktoré evokujú v divákovi 
dojem malého umeleckého diela. Známka 
sa stáva v očiach širokej verejnosti nielen 
dokladom o zaplatení poštových služieb, 
ale aj malým umeleckým dielom.

Filatelisti iniciovali inauguráciu väč-
šiny slovenských poštových známok ale-
bo ich prezentáciu slovenskej verejnosti. 
Známky súvisiace s významnými osob-
nosťami nášho umenia, politiky či his-
tórie, s jubileami miest a obcí boli vždy 
v strede záujmu miestnych fi latelistických 
klubov nášho zväzu. Ďalšími organizá-
tormi boli väčšinou mesto, obec alebo 
organizácia, ku ktorej sa námet známky 
viaže. Športové a olympijské známky boli 
doménou záujmu Slovenskej spoločnosti 
športovej a olympijskej fi latelie s neza-
stupiteľnou účasťou jej tajomníka Ervína 
Smažáka. Prezentácie známok umelec-
kých diel a ich tvorcov sa ujala v krátkom 
období umelecká galéria Vanda Dr. Ľubo-
slava Mozu v Modre. A isto ostanú v na-
šej pamäti príťažlivé inaugurácie známok 

prezidentov republiky, výročí štátnych 
sviatkov a štátnikov, pri ktorým sme boli 
ako pozvaní hostia pozornými divákmi. 
Samozrejme, najdôležitejším spoluorga-
nizátorom pri uvádzaní nových známok 
bol ich vydavateľ, najprv Ministerstvo 
dopravy pôšt a telekomunikácií a potom 
Slovenská pošta, a. s. či už prostredníc-
tvom svojej obchodnej organizácie Poš-
tovej fi latelistickej služby (Pofi s) alebo 
prostredníctvom regionálnych pošto-
vých centier, či samotných miestnych 
pôšt. Všetci sme spolu tvorili tím, ktorý 
prezentuje pred občianskou verejnosťou 
„show“ nazývanú inaugurácia poštovej 
známky. Slovenská známka zviditeľňuje 
náš štát vo svete, ona zviditeľňuje mesto 
či obec v našom štáte, ona má tú nezastu-
piteľnú úlohu informačného média o tom 
čo sa u nás stalo a čo sa deje. Forma jej 
slávnostného uvedenia môže byť rôzna. 
Jednou z nich je inaugurácia v deň vyda-
nia známky, či prezentácia známky pri je 
uvedení alebo pri inej udalosti vzťahu-
júcej sa k miestu vydania alebo námetu 
známky. Poštové známky s náboženskou 
tematikou sú niekedy slávnostne uvádza-
né do poštovej prevádzky aj ich posväte-
ním, vykonaným formou slávnostného 
cirkevného obradu.

Inaugurácie slovenských známok vy-
užili slovenskí fi latelisti na prezentovanie 
svojej záľuby pred širokou verejnosťou. 
Nejeden účastník takejto akcie – nefi la-
telista, sa po nej vážnejšie zamyslel nad 
zbieraním poštových známok a nad fi la-
teliou, a tiež sa stalo, že rozšíril rady fi -

UVVVEDDENNIEEE NOOOVVV ÝCHH SSLLLOVVENNSKKK ÝCCCH 
POŠŠTOOVV ÝÝCH ZZNNÁÁ MMMOKK

Zdeněk Baliga
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latelistov vstupom do klubu. Treba však 
povedať, že význam prezentácie známko-
vej tvorby nie je len vo zviditeľnení fi late-
lie pred širokou verejnosťou. 

Na slávnostnom uvedení známky zís-
kavajú fi latelisti možnosť vytvorenia pek-
ných celistvostí, ktoré môžu byť okrasou 
zbierky či exponátu /Obr. 1./. Príležitostná 
poštová pečiatka, prítlač na obálke, či ná-
lepný list s podpisom umelca získaný na 
autogramiáde to sú tiež predmety nášho 
záujmu vytvorené na inaugurácii /1/.

Nedá mi, ako častému návštevníkovi, 
ale aj niekoľkonásobnému organizátoro-
vi inaugurácii, nepripomenúť niektoré 
z týchto akcii aspoň pár vetami, a aspoň 
tak vyjadriť svoje poďakovanie všetkým, 
ktorí prispeli k zorganizovaniu týchto 
krásnych podujatí. Chcem priblížiť naj-
mä podujatia, ktorých iniciátormi a aj or-
ganizátormi boli kluby fi latelistov. Veľmi 
dobrým zdrojom o inauguráciách našich 
známok je aj periodikum Spravodajca 
ZSF /2/.

Medzi prvé lastovičky inaugurácií 
poštových známok s veľmi aktívnou 
organizátorskou činnosťou fi latelistov 
patril Klub fi latelistov Martinia v Mar-
tine. Inaugurácia poštovej známky „Deň 
poštovej známky – Martin Benka“, ktorú 

spolu s klubom zorganizovali Matica slo-
venská, Múzeum Andreja Kmeťa, Mú-
zeum Martina Benku v Martine a Stre-
doslovenské riaditeľstvo pôšt v Banskej 
Bystrici sa uskutočnila 18. decembra 
1996 a bola zároveň aj „Dňom sloven-
skej poštovej známky a fi latelie v Mar-
tine“. Inaugurácie sa okrem význam-
ných predstaviteľov Slovenskej pošty š.p. 
a miestnej samosprávy zúčastnili čle-
novia Rady ZSF a jej vtedajší predseda. 
Okrem zaujímavých materiálov a prí-
tlače na poštovom lístku boli pri tejto 
príležitosti v činnosti aj dve príležitost-
né poštové priehradky. Akciu spestrilo 
okrem vystavených originálov obrazov 
Martina Benku aj vystavenie exponátu 
JUDr. O.  Gáťu na tému Martin Benka 
a Matica Slovenská.

Veľkolepou fi latelistickou akciou na 
severe Slovenska bola inaugurácia zná-
mok spoločného vydania Slovenskej 
a Poľskej pošty „Pltníci na Dunajci“. 
Obe poštové správy sa na túto akciu 
veľmi dobre pripravili. Úzkou a dô-
slednou spoluprácou oboch poštových 
správ s našimi a poľskými fi latelistami sa 
podarilo do organizácie podujatia zapo-
jiť aj miestne samosprávy obcí na oboch 
brehoch Dunajca. Samotná inaugurá-
cia sa uskutočnila 3. septembra 2004 
a predchádzala jej fi latelistická výstava 
v Novom Saczi. Inaugurácie sa okrem 
čelných predstaviteľov oboch pôšt a mi-
nisterstiev zúčastnili aj veľvyslanci a ge-
nerálni konzuli oboch štátov. A keďže 
účastníkom bolo priaznivo naklonené aj 
počasie, akcia trvala od rána až do ve-
čera po celom spoločnom toku Dunajca. 
Filatelistov veľmi potešila preprava zá-
sielok medzinárodnou pltníckou poštou, 
prvou a snáď jedinou v Európe a možno 
aj vo svete /Obr. 2./. 

Obr. 1. Celistvosť z inaugurácie znám-
ky úvraťová železnica Vychylovka.
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Slovenská pošta používala k tejto pre-
prave príležitostnú poštovú pečiatku 
s námetom pltníka s domicilom Červený 
Kláštor s dátumom 3. 9. 2004. Zásielky 
podané v príležitostnej poštovej prie-
hradke v Červenom Kláštore mali dennú 
pečiatku s prepravným kašetom v čiernej 
farbe s textom v rámčeku „Prepravené pl-
ťou na Dunajci / 3. 9. 2004 / Raft ed down 
the Dunajec River“. Tá istá príležitostná 
poštová pečiatka sa používala aj ako prí-
chodisková pečiatka pre zásielky pltníckej 
pošty z Poľska /Obr. 3./. Veľkým prínosom 
akcie bolo aj stretnutie poľských a sloven-
ských fi latelistov a neformálne stretnutie 
fi latelistov oboch štátov s čelnými predsta-
viteľmi oboch poštových správ /3/.

Ďalšou z foriem sláv-
nostného uvedenia pošto-
vej známky do života môže 
byť jej posvätenie. Týka sa 
to známok s náboženskou 
tematikou, ale nie je pra-
vidlom, že každá takáto 
známka musí byť posväte-
ná, niekedy je len inaugu-
rovaná. Príkladom môže 
byť emisia „Krásy našej 
vlasti – Renesančné zvo-
nice“, kde jej prvá známka 
„Renesančná zvonica Kež-

Obr. 2. Pohľad na poštársku plť z Červeného Kláš-
tora (SR) do Szczawnice (PR) s účasťou poštárov.

Obr. 3. Celistvosť z pltníckej pošty.

marok“ bola v dopoludňajších hodinách 
19. mája 2006 „občiansky“ inaugurovaná 
na Kežmarskom hrade, a v ten istý deň po-
poludní bola vo farskom kostole Nanebo-
vzatia Panny Márie v Podolínci „posväte-
ná“ spišským diecéznym biskupom Mons. 
Prof. Th Dr. Františkom Tondrom druhá 
známka emisie „Renesančná zvonica Po-
dolínec“ /Obr. 4./. Obrad posvätenia je 
slávnostným cirkevným obradom, ktorý 
podlieha pravidlám liturgie danej cirkvi, 
v ktorej sa obrad vykonáva. 

Osobne som sa zúčastnil troch takých-
to obradov uvedenia známok, a to „Krásy 
našej vlasti – Spišská Kapitula“ v Kated-
rále sv. Martina v Spišskom Podhradí 
15. novembra 2002, emisie „Umenie: Maj-
ster Ján - Zvestovanie Panne Márii“ v kos-
tole sv. Juraja v Spišskej Sobote (miestna 
časť Popradu) 28. novembra 2003 a v už 
spomínanom Podolínci. Osobne môžem 
potvrdiť, že všade vládla slávnostná at-
mosféra, ktorá prenikla všetkých účastní-
kov obradu posvätení /4/. 

Veľmi peknú inauguráciu známky 
Kláštor Jasov z emisie „Krásy našej vlasti“ 
iniciovali košickí fi latelisti. Uskutočnila 
sa v deň jej vydania 6. júna 2007 priamo 
v objektoch Jasovského kláštora vo veľmi 
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slávnostnej atmosfére, a to nielen z dôvo-
du vydania známky, ale aj preto, že 6. jún 
je zasvätený sv. Norbertovi, patrónovi 
premonštrátorskeho rádu, ktorému patrí 
aj kláštor v Jasove. Slávnosť začala svätou 
omšou za účasti najvyšších diecéznych 
a rádových predstaviteľov, generálneho 
riaditeľa Slovenskej pošty a.s., predstavi-

Emisie známok „Ume-
nie“ priamo evokujú na 
ich slávnostné uvádzanie. 
Túto chuť pocítili aj fi la-
telisti z Malaciek a Brati-
slavy pri emisii „Umenie: 
Ján Želibský - Kytica chry-
zantém“ od jablonovského 
rodáka Jána Želibského, 
ktorí iniciovali jej pre-
zentáciu  /Obr. 6./. Pri 
tejto príležitosti bola pre-
zentovaná aj druhá znám-
ka z tejto emisie „Umenie: 
František X. Palka: Svätá 
Alžbeta Uhorská“. Akcia sa 
uskutočnila 17. novembra 
2007 v Kultúrnom dome 
v Jablonovom. Samotný Obr. 4. Posvätenie známky biskupom F. Tondrom.

akt vykonali starosta obce Ing. Ondrej 
Jurčák, Dr. Martin Vančo za Slovenskú 
poštu, a.s. Pofi s a rytec František Hor-
niak. Vynikajúca spolupráca všetkých 
organizátorov, klubov fi latelistov, obecné-
ho zastupiteľstva a Slovenskej pošty, a. s. 
priniesla okrem nádherných zážitkov pre 
fi latelistov aj krásne a hodnotné fi late-

Obr. 5. Inaugurácia známky Kláštor Jasov.

teľov ministerstva dopra-
vy pôšt a telekomunikácii, 
najvyšších predstaviteľov 
miestnej samosprávy a veľ-
kej účasti fi latelistov. Sa-
motný akt inaugurácie sa 
uskutočnil po svätej omši 
pred kláštorom. Vykonali 
ho generálny riaditeľ Slo-
venskej pošty, a.s. Ing. Libor 
Chrást, riaditeľka odboru 
pošty MDPT Ing. Jarmila 
Brichtová a opát kláštora 
Tomáš Karol Bartal vetvič-
kou sekvoje z klástorného 
parku /Obr. 5./ /5/.
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listické materiály opečiatkované príleži-
tostnou poštovou pečiatkou vytvorenou 
akad. maliarom Ivanom Schurmannom 
a s jeho podpisom /6/. O tom, že emisia 
„Umenie“ je „top“ emisiou slovenskej 
známkovej tvorby svedčia jej úspechy vo 
svete. Známka „Umenie: Ladislav Med-
ňanský: Potok za humnami, Na brehu“ 
sa stala najkrajšou známkou sveta za rok 
2003 /Obr. 7./. Táto udalosť iniciovala 
kežmarských fi latelistov, aby sa spojili 
s vedením Galérie Ladislava Medňanské-
ho v Strážkach, kde sa potom uskutočnila 
oslava úspechu tejto známky. Prezentácia 
tentoraz už „najkrajšej známky sveta“ sa 

pripravila k tejto akcii Slovenská pošta, 
a. s., Klub fi latelistov Kežmarok a aj au-
tor známky František Horniak, ktorý po 
otvorení výstavy urobil autogramiádu. 

Niekoľkými príkladmi zo slávnost-
ných uvádzaní známok do poštovej pre-
vádzky som sa pokúsil priblížiť atmosfé-
ru, aká vládne na inauguráciách pošto-
vých známok. Je z nich cítiť prepojenie 
fi latelie zo spoločenským životom a na-
opak, obohatenie „fi latelizovania“ spolo-
čenským životom. Neformálne stretnutia 
predstaviteľov pošty, fi latelistov a umel-
cov umožňujú vytvorenie spätnej väzby 
medzi zainteresovanými stranami a tým 
priaznivo ovplyvňujú našu známkovú 
tvorbu. 

Vytvoriť kompletnú informáciu o tých-
to akciách je veľmi náročné. Na webovej 
stránke nášho zväzu www.zsf.chtf.stuba.
sk je v tabuľkovej forme spracovaný pre-
hľad o inauguráciách a prezentáciách 
slovenských poštových známok. Vieme, 
že tento zoznam nie je úplný a verím, že 
s pomocou aktívnych účastníkov poduja-
tí vytvoríme kompletný prehľad o tomto 
druhu našej činnosti.

Obr. 6. Celina so súkromnou prítlačou 
a príležitostnou pečiatkou.

uskutočnila tiež v tejto galérii 
10. júna 2005. Jej organizátori, 
Slovenská pošta, a. s., NG - Ga-
léria Ladislava Medňanského, 
Mestský úrad Spišská Belá 
a KF 54-12 Kežmarok pripra-
vili pre návštevníkov hodnotný 
program ukončený otvorením 
výstavy z tvorby autora znám-
ky Františka Horniaka. Výstava 
mala veľký úspech a do kon-
ca roka 2005 si ju prezrelo asi 
40 000 návštevníkov. Filatelisti 
si tiež prišli na svoje. Obohatili 
svoje zbierky zaujímavým fi la-
telistickým materiálom, ktorý Obr. 7. F. Horniak pred obrazom L. Medňanského.
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Ing. Zdeněk Baliga (*1958), člen Rady ZSF od 
roku 2003, prvý podpredseda ZKF východosloven-
ského regiónu, člen KF 54-12 v Kežmarku (1974), od 
roku 2001 predseda klubu. Je nositeľom Zlatého čest-
ného odznaku ZSF (2001).

Od roku 2005 je vedúci redaktor zväzového časo-
pisu Spravodajca ZSF a predseda Publikačnej komi-
sie ZSF (2008). 

Jeho zberateľskými oblasťami sú Československo, 
Slovensko, poštová história Kežmarku a okolia. Pub-
likuje v časopisoch Spravodajca ZSF, Zberateľ, Filatelie a v iných fi latelistic-
kých periodikách.

V civilnom živote pracuje ako programátor a správca databáz, žije v Kež-
marku.
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