Komisia slovenských známok a celín ZSF
Hodnotiaca správa, november 2012
1.

Vedenie komisie pracuje v nasledujúcom zložení:
Ing. Miroslav Gerec – predseda komisie, oblasť ČSR II., známky a celiny SR od r. 1993,
Dr. Ondrej Földes – oblasť Slovensko 1939 – 1945,
Ing. Peter Malík, PhD. – oblasť ČSR II.
JUDr. Jozef Sobihard, PhD. – oblasť celiny ČSR a Slovenska,
Ing. Andrej Tekeľ – oblasť ČSR I.

2.

Vzhľadom na úsporu nákladov ZSF naša komisia nemá pravidelné stretnutia, ale jednotliví členovia sa stretávajú pri
rôznych filatelistických podujatiach (Bratislavské zberateľské dni, veľtrh Sběratel, filatelistické výstavy, Dni filatelie
Slovenska, Deň poštovej známky a filatelie a pod.). Členovia vedenia komisie udržiavajú korešpondečný styk
prostredníctvom e-mailov jednak medzi sebou, a tiež aj s ďalšími aktívnymi záujemcami o špecializované zbieranie.

3.

Hlavnou oblasťou činnosti komisie zostáva publikačná činnosť. Odborné články boli zverejňované v českých
časopisoch Filatelie (napr. článok o čs. doplatných známkach) a Merkur – Revue, v spravodajcoch Celiny a Zpravodaj
Společnosti sběratelů čs. známek SČF. Na Slovensku zostalo jediné printové filatelistické periodikum – Spravodajca
ZSF s nevýhodnou štvrťročnou periodicitou a v súčasnosti navyše s výrazne obmedzenými možnosťami, preto radšej
publikujeme na webových stránkach ZSF www.slovenskafilatelia.sk, na blogu POFIS-u www.pofis.sk a webe p.
Jankoviča www.postoveznamky.sk (napr. články o výplatných známkach). Pre firmu Zberateľ (ročne) a pre
Spravodajcu ZSF (štvrťročne) sú pripravované podklady na katalogizáciu najnovších vydaní známok, celín
a ostatných oficiálnych filatelistických materiálov. Aktuálne sa pripravuje nové vydanie špecializovaného katalógu
slovenských poštových známok vydaných v rokoch 1993 – 2012 pre firmu Zberateľ. Zúčastňujeme sa aj diskusií na
českom internetovom servri www.infofila.cz a vo fóre a blogu webu www.pofis.sk.

4.

Bohužiaľ, o odborné prednášky kluby filatelistov nemajú záujem, hoci naša komisia by bola schopná prispieť
k vzdelávaniu zberateľov aj touto formou. V tomto smere prakticky zostala len spolupráca pri klubovom vzdelávaní
košických filatelistov (prednášky usporiadané v Štátnej vedeckej knižnici) a na každoročných oslavách Dňa poštovej
známky a filatelie v Slovenskom technickom múzeu.

5.

Treťou oblasťou činnosti a v danej chvíli vzhľadom na možnosti a prednosti internetu najperspektívnejšou je
konzultačná a poradenská činnosť. Spočíva v šírení poznatkov o nových emisiách známok, dátumoch tlače dotlačí
výplatných známok, posudzovaní doskových chýb a pod. Samozrejme, aj naďalej poskytujeme konzultácie v osobnom
styku so zberateľmi na burzách. Spomedzi aktívnych prispievateľov a spolupracovníkov si dovolím vyzdvihnúť p.
Behila z Bratislavy, p. Šuleja z Bratislavy, p. Dobrovolského z Michaloviec, p. Maga z Rimavskej Soboty, p. Szala
z Trnavy a p. Flocha z Bratislavy.

6.

Podklady pre katalogizáciu známok a ďalšiu publikačnú činnosť získavame aj pri návštevách Poštového múzea
Slovenskej pošty v Banskej Bystrici. Problematické otázky riešime s pracovníkmi Slovenskej pošty, odboru POFIS,
menovite s vedúcim p. Vančom a s p. Podolskou, prípadne aj priamo s pracovníkmi pražskej Poštovní tiskárny cenin, s
p. Štefekom a p. Vavřinom.
Ing. Miroslav Gerec, predseda KSZaC ZSF

