
POCTA   IGOROVI  RUMANSKÉMU 

 

      Zasnežený deň , 6. december 2013  na Mikuláša v  Liptovskom Mikuláši, privítal početné množstvo 
filatelistov z viacerých klubov Slovenska na čele s jeho  predsedom Miroslavom Ňaršíkom a členmi 
Rady ZSF. Bol to výnimočný deň obohatený  o jednu významnú udalosť . Pri príležitosti Dňa poštovej 
známky  inaugurovali známku  venovanú  Igorovi Rumanskému  rodákovi z Demänovej,  dnes  časti 
mesta Liptovský Mikuláš. 
      Igor Rumanský bol  uznávaným umelcom, maliarom, grafikom, ilustrátorom, vysokoškolským 
profesorom , vedúcim katedry grafiky na VŠVU v Bratislave. 
Do spektra jeho tvorby sa radí aj známková grafika i keď nie rozsiahla / 13 známok/, ale zato vo veľmi 
významných realizáciách. Prvé známky vytvoril v roku 1976 a išlo o športové námety. Známka Mier 
a sloboda vydaná v roku 1995 bola ocenená Cenou ministra dopravy, pôšt a telekomunikáci SR. 
      Slovenská pošta   a.s., ktorá vydáva pravidelne v decembri poštovú známku venovanú  Dňu 
poštovej známky, v tomto roku dala poctu Igorovi Rumanskému. O návrh a spracovanie požiadala 
jeho blízkeho priateľa  a  spolupracovníka  akademického maliara Rudolfa Cigánika.  
      Dielo uviedli do života v umeleckom dome slovenského výtvarníka Rumanského Art Galery 
v Liptovskom Mikuláši, ktorá nesie jeho meno. /Krásne priestory galérie dal vybudovať  jeho mladší 
brat Michal/.Moderátorka programu pani Alida Hižnayová, pedagogička Galérie P.M.Bohúňa privítala 
hostí a ospravedlnila neúčasť akademického maliara Rudolfa Cigánika, ktorý zo zdravotných dôvodov 
sa nemôhol podujatia zúčastniť.  V úvode spomenula život a dielo Igora Rumanského . Mgr. Martin 
Vančo PhD., vedúci Pofisu vysoko hodnotil prínos Igora Rumanského do známkovej tvorby 
Československa a Slovenska. Spomenul aj  školy umelcov profesorov V. Hložníka, A.  Brunovského, 
Svolinského a ich vplyv na tvorbu Rumanského.  Vysoko hodnotil spoluprácu týchto dvoch grafikov.  
       Výstava grafických návrhov  poštových známok , FDC, pamätných a nálepných listov, sa stali 
predmetom záujmu hlavne tých návštevníkov, ktorí poznali iba kresby, grafické obrazy a ilustrácie 
kníh. Konečná verzia  návrhov v podobe poštových známok a filatelistických produktov bola 
vystavená zo zbierky členov KF. 
       Dr. Jozef Oško poďakoval  aktívnym členom výboru Klubu filatelistov v Liptovskom Mikuláši pod 
vedením jeho predsedu Jána Repčeka, ktorí boli iniciátormi inaugurácie známky v Lipt.Mikuláši a na 
mieste, ktoré sa stalo odkazom jeho celoživotného diela. Klub pripravil pre zberateľov a záujemcov 
obálku s prítlačou jeho 13 známok a  Carte maxima s portrétom Igora Rumanského doplnenú 
známkou a príležitostnou pečiatkou, ktorej autorom je Adrian Ferda z Bratislavy. Poďakoval 
Slovenskej pošte a.s. za sústavnú a nezištnú pomoc už pri siedmej inaugurácii v Liptovskom Mikuláši , 
Ing. Michalovi Rumanskému za poskytnuté  priestory rodinnej galérie, ktoré sa stali trvalým odkazom 
jeho celoživotného diela. Poďakovanie patrí aj Poštovému múzeu v Banskej Bystrici , Pošte 1 v Lipt. 
Mikuláši, Galérii P.M. Bohúňa, mestu Lipt.Mikuláš, za aktívnu pomoc pri realizácii inaugurácie známky 
,ale aj prípravy výstavy grafických prác spomenutých autorov. 
         Slávnostný akt uvedenia poštovej známky vykonali  PhDr. Janka Švecová z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálne rozvoja SR ,  Mgr. Martin Vančo PhD. , vedúci POFISU,  MUDr. Alexander 
Slafkovský, primátor mesta Lipt. Mikuláš a Ing. Michal Rumanský,  brat zosnulého Igora. Známku 
inaugurovali vetvičkou zo stromu z  jeho rodnej záhrady. 
        Na záver vystúpil Ing. Michal Rumanský, ktorý poďakoval všetkým tým čo sa podieľali na realzácii  
podujatia. Vysoko ocenil pomoc akademického maliara Rudolfa Cigánika pri realizácii výstavy, 
vytvoreniu poštovej známky, príležitostnej pečiatky. Hlboko bol dojatý veľkému záujmu filatelistov 
a  vedomostiam,  ktoré majú o jeho bratovi. 
         Moderátorka  programu A. Hižnajová poďakovala za kultúrny program hudobnému telesu ART 
COLLEGIUM  NICOLAUS  zo ZUŠ J.L. Bellu v Lipt.Mikuláši, všetkým prítomným za účasť a pozvala ich 
na prehliadku výstavy . 
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