
Zhodnotenie činnosti členov komisie Komisia poštovej histórie, 
celín a aerofilatelie ZSF  

 
Výstavná činnosť: 
35 vystavovateľov PH na 10-ich výstavách za posledné obdobie vystavilo 53 exponátov 
a získalo 5 zlatých medailí, 5 VPZ, 14 – PZ, 13 – VS, 19 – S, 21 – PS, a 1 B medailu. Viem, 
že nie všetky exponáty a vystavovateľov s hodnotením sa mi podarilo podchytiť, ale i napriek 
tomu, že niektoré exponáty sa opakovali  aj na viacerých výstavách, je to dobrý výsledok. 
Spomeniem len  náhodne niektorých. MUDr.Pálka  držiteľ zlatých a pozlátených medailí, 
zahraničný vystavovateľ na výstavách FIP a FEPA, Taktiež JUDr.Gáťa, Píša, Sulo, Halon, 
Dr.Kuča, MUDr.Máj, MVDr.Molnár, Mrva, Fekete, Csicsay, Divok, Tvrdý, Korený, 
Ing.Vangel a ďalší nemenovaní, ktorým patrí vďaka a pochvala za ich mravenčiu prácu. 
 
Publikačná činnosť: 
Dopisovatelia do Spravodajca ZSF, Evinic, Bachratý, Korený, Gáťa, Molnár, Tekeľ, 
Píša,Mrva a ďalší, Do Zberateľa prispievali Hallon, Pistoň, Pálka a aj tí, začiatkom menovaní, 
ktorí patria medzi najčastejšie prispievajúcich, Samostatné publikácie spracovali Tvrdý, 
Marenčík, Tekeľ, Bachratý, Mrva, Korený, Molnár a ďalší. Viacerí členovia komisie PH sa 
podieľali na vydaní výstavných katalógov uskutočnených výstav. Prispievatelia do 
zahraničných časopisov Postovní nálepky, Merkúr a Szemle bélyek sa tiež nezaobídu bez 
našich dopisovateľov. Samostatné spomenutie si zaslúži Spravodaj košických filatelistov, 
ktorý bol vydaný viac ako dvadsať krát a podielajú sa na jeho vydaní už spomenutí Košický 
filatelisti Evinic, Bárd, Marenčík, ďalej Adamčiak, Gáll, Tvrdý, Kotek a ďalší. Vychádza 
približne v náklade 100 až 120 ks, je veľmi žiadaný a filatelisticky a zberateľsky veľmi 
odborný a zaujímavý. .Neúnavná práca  perfinarov v časopise Perfiny, ktorý vychádza  4x 
ročne a podieľajú sa na ňom česká a 
slovenská redakcia, bez Ing.Marenčíka, Koteka a Kuběnku by určite zanikla. Svoje články tu 
veľmi úspešne zaraďuje vystavovateľ Píša. 
 
Spolupráca s organizáciami a záujmovými útvarmi: 
Na rôznych úrovniach práca našich členov sa prejavuje s mestskými a obecnými 
zastupiteľstvami pri spolupráci organizovaných podujatí. Spomeniem v Košiciach, Nitre, 
Žiline, Bratislave, B.Bystrici, Čadci, Martine, Poprade, Galante, Malackách, Trnave a na 
iných miestach tu nespomenutých. Dobrej obľube sa teší spolupráca so Slovenským 
filatelistickým spoločenstvom (SFVS), teraz Slovenskou filatelistickou akadémiou.(SFA). 
Zároveň sa vzájomná spolupráca prejavuje aj medzi záujemcami o PH v Maďarsku, Rakúsku, 
Poľsku, Česku. 
 
Rozhodcovská činnosť: 
V rozhodcovskej komisii pracovali ako jurymani, kandidáti či ašpiranti viacerí. Žiaľ už mnohí 
nie sú medzi nami. J.Tekeľ, MVDr.Hallon, Obert, Martinka. Teraz pracujú Tekeľ A, Evinic, 
Korený, Tvrdý, Mrva, boli odsúhlasené návrhy na nových ašpirantov pre oblasť fiškálnej 
filatélie Dušan Evinic a pre PH Ing.Bachratý a František Divok.  Bol daný návrh na 
skúsených zberateľov a odborníkov vo svojej oblasti pre p.Molnára – karte maxima, perfiny 
Píša, a Pistoň. 
 



Spolupráca s mládežou: 
Bol vypracovaný Ing.Mrvom okruh otázok o PH pre komisiu mládeže na zvýšenie záujmu 
o PH. Členovia  a komisie PH sú nápomocní pri zostavovaní exponátov mládeže a tiež 
niektorí sami spolupracujú s komisiou mládeže. Objavili sa už aj exponáty PH v triede 
mládeže. Je to malá lastovička, ale záujem o tento obor určite vzrastie. 
 
Účasť na podujatiach: 
Dni filatélie, vyhodnotenie najkrajšej známky a pečiatok každým rokom sa nezaobídu bez  
poštových historikov, našich členov komisie PH. Sú nápomocní pri organizovaní 
zberateľských dňoch, pri prenose a doprave pošty ako plavba po Váhu (Hlohovec Šaľa) 
a Dunaji (Bratislava-Devín, Dunajfila), leteckej (Jelka-Galanta, Šoporňa-Galanta,v Bratislave, 
Trenčíne, Trnave), balónovej (Nitra), parašutistom (Trnava)  a vrtuľníkovej preprave pošty v 
Sládkovičove,Trenčíne či Kuchyni), prenos pošty pešo(Jurko-Ducové, Kriváň, Malacky), 
bicyklom či na koni jazdcom(Trnava). Rastie záujem o poštové zásielky a prepravy vojskami 
mierových síl o ich útvarové poštové pečiatky. 
 
Uvedenie známok: 
Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú uvedenia poštových známok do poštovej prepravy pri 
ich inaugurácii. Viacerí sú nápomocní pri ich zorganizovaní. Skoro v každej zberateľskej 
lokalite a väčšom klube filatelistov sa nájdu záujemci a aj pomocníci, ktorí navrhnú pečiatku, 
či prítlač na korešpondenčný lístok alebo obálke. Spolupráca s poštou tu je nezastupiteľná. Je 
nápomocná pri každých filatelistických podujatiach.. Spomeniem len posledné : Drážovský 
kostolík v Nitre – Drážovciach, krstiteľnica v Boldogu – Réci, alebo Kostol narodenia panny 
Márie v Hedi – Čiernom Brode. 
 
Perspektívy komisie PH,CaA: 
Dôraz pri práci komisie PH je treba dať na vystavovateľskú činnosť, čo nesie so sebou 
možnosť reprezentácie mesta, kraja či Slovenska, možnosť reprezentácie v zahraničí. Treba 
zvýšiť záujem o tvorbu nových exponátov v regiónoch južnej časti Slovenska, Dunajská 
Streda, Štúrovo, Rimavská Sobota, Nové Zámky, kde pauzujú nové exponáty a aj výskum  
poštovej prevádzky a pečiatok v regiónoch. Treba zvýšiť záujem o PH medzi mládežou 
a pomôcť vytvoriť nové exponáty. Pokúsiť sa o vytvorenie nových exponátov v triede 
aerofilatélii, či v kozmickej pošte.     
 
Opatrenia: 
Je potrebné v členskej základni zvýšiť záujem v bádaní v oblasti prvého použitia poštovej 
pečiatky na území Slovenska. Prvé použitie československej poštovej známky na území 
Slovenska. Prvé použitie poštových známok a tým aj pečiatok použitých na okupovanom 
území v roku 1938. Ďalej zdokumentovať poštovú prepravu v období záboru územia 
Slovenska Zvýšiť záujem o dokumenty poštovej prepravy a podchytenie pečiatok a poštových 
známok v prechodnom období na Euro. 
 
Netreba sa uspokojiť s tým, čo je dosiahnuté a objavené. Treba viac publikovať vlastné 
a osobné skúsenosti pri zbieraní poštových obtlačkov a poštových známkach. Viac rozvinúť 
osobné stretnutia a výmeny materiálov a skúseností. Čím viac je potrebné vynaložiť viac 
prostriedkov na odbornú literatúru a využívať možnosť diskusie na internete. Zvýšiť záujem 



o filateliu a zbieranie medzi mládežou, tým sa postarať aj o budúcnosť tohto ušľachtilého 
a zaujímavého zberateľského odboru. 
Pripravené pre komisiu PH,CaA Košice. 
Apríl 2009  
 
 
 

Vyhodnotenie práce členov komisie PHaC ZSF za rok 2011 a 2012 
 
Vroku 2012 sa uskutočnili stretnutia zberateľov  PH, CaA na spoločných stretnutiach 
v Banskej Bystrici pri príležitosti 15 výročia založenia Slovenskej filatelistickej akadémie a  
na XXIX.Dňoch filatelie Slovenska v Nitre. 
 
Samotné stretnutie členov komisie nebolo zorganizované. Práca spočívala v bádateľskej, 
publikačnej, zberateľskej a vystavovateľskej činnosti, či už v nižších, či vyšších rangoch 
filatelistických výstav. 
 
V porotcovskej (jurymanskej) komisii pracujú :  
                             Ivan Tvrdý, Ing.Vladimír Mrva, Jozef Korený, 
Na uchádzačov porotcov (jurymanov) v PH boli navrhnutí :  
                             František Divok, Ing. Mirko Bachratý,  
      Uchádzač porotca celín : MVDr. Jozef Máj 
      Uchádzač porotca fiškálnej filatélie : Dušan Evinic 
      Uchádzač porotca odbor perfiny (zatiaľ nie je ustanovený) : Július Píša 
      Uchádzač porotca pre odbor Carte-maxima : MVDr. Július Molnár 
 
Na príprave  vydania Pamätnice, 
ktorú redakčne zostavil a upravil Ivan Tvrdý spolupracoval JUDr.Gáťa Otto, prispeli Ľubomír 
Adamčiak, MUDr. Juraj Pálka, MVDr.Jozef Máj, Mgr. Viliam Weis, Ondrej Sulo, Ing. Otto 
Piszton, Jozef Korený, Michal Kissimon, Dušan Evinic, Hubert Dobál, Ing.Vladimír Mrva, 
František Divok, Ing. Péter  Csicsay, Ing. Ladislav Fekete, Ing. Ján Marenčík, Július Píša, 
MVDr. Július Molnár, Ing. Jozef Vangel, MUDr. Anton Chrenko, Ľubomír Hrozen. Títo 
záujemci o poštovú históriu sa podielali na zbieraní, študovaní a odovzdávaní vzájomných 
informácií ďalším zberateľom.  
 
Obzvlášť treba vyzdvihnúť v publikačnej činnosti: autorov a ich vydané publikácie: 
      Dr. Juraj Pálka – Stredoveké posolské zariadenie, in.Košice vo filatélii, Košice 2011, 
                         -  Eddig ismeretlen postai bélygzések a bélyeg elótti idószakból, Budapešť, 
                         -  Doteraz neznáme predznámkové poštové pečiatky Uhorska – SFA 2012 
      Ivan Tvrdý – Otlačky slov.výplatných strojov  1.zväzok 1993-2008, vl.n. Hlohovec 2012 
                         -  Otlačky slov.výplatných strojov  2.zväzok 1993-2008, vl.n. Hlohovec 2011 
       
Vo vystavovateľskej oblasti boli v roku 2012 vystavené nasledovné exponáty PH,CaA na 
výstavách : 
 
Nitrafila 2011, III.stupeň   Poštovníctvo na Spiši 1918-1939 –    František Divok       Z 



                                           Celistvosti a celiny s kolkami 1939-50 – Dušan Evinic      PZ 
Nitrafila 2011,II. stupeň- Zakarpatská Ukrajina v poštovej histórii   -  Hubert Dobál   PS 
                                       - Poštovníctvo na Spiši 1938-48 – František Divok                 PZ    
Medzinárodná Glogow 2011,  II.stupeň - Poštovníctvo na Spiši 1938-48 František Divik VPZ 
                                                                - Medzi nebom a zemou – Fekete Ladislav   Z 
                                                                - Na modrých vlnách     -  Fekete Ladislav    Z 
                                                                - Pošty Galanta a okolie-Ing. Vladimír Mrva S 
Vysoké Mýto 2011,Ist.Poštovníctvo na Spiši do roku 1920  -  František Divik           Z 
                                    Perfiny Maďarska – Ing. Otto Piszton                                       VPZ 
                                    Medzi nebom a zemou – Ing.Ladislav Fekete                           Z + C 
                                    Na modrých vlnách – Ing. Ladislav Fekete                               VS 
                                    Dobytčie pasy – jednorámový  Dušan Evinic                            PZ 
                                    Poštová história Levíc – Gabriel Kosztolányi                           VPZ 
VÁRPALOTA 2011 : II.st.-  Pošty Galanta a okolie – Ing.Vladimír Mrva               PZ + C 

- Na modrých vlnách – Ing.Ladislav Fekete                   Z 
- Šoporňa,najstaršia pošta v Okr.Galanta –S.Novosad    S 
- Vojenská pošta a vojenské nemocnice –S. Novosad     PZ                

VÁRPALOTA 2012,II.st.  –     Poštová história R-U – Ing. Vladimír Mrva                 PZ 
                                           -     Medzi nebom a zemou -  Ing.Fekete Ladislav              Z 
                                           -    Československá poľná pošta1918-20 Ing.Novosad S.  PZ 
POPRADFILA 2012, II.st.– Perfiny z územia Slovenska – Július Píša                       VPZ 
                                           - Poštovníctvo na Spiši 1938-48 – František Divok           PZ 
                                           - Celiny,celistvosti s kolkami 1939-50 – Dušan Evinic     PZ 
POPRADFILA 2012,III.st.- Dierované Hradčany – Július Píša                                   VPZ 
                                           -Voj.pečiatky na pohľadn.Michaloviec-MUDr.J.Dobrovodský B 

- Poštovníctvo na Spiši do roku 1867-František Divok      Z 
- Maďarský zábor Podkarp.Rusi 1938-44-Martin Jurkovič Z 
- Poštová história okresu Levice – Alexander Kosztolányi Z 
- Listy,Poštové linky 1850-66 na úz.Slovenska-Jozef Máj  Z 
- Československo-listy s kolkami 1918-39 Dušan Evinic    VPZ 
 

 SINDELFINGEN 2012    -  Auf Blaue Wellen – Ing.Ladislav Fekete  nesúťažne 
Svetová  PHILLANIPON 2011: 50 rokov perfinov z územia ČSR – Píša Július         PZ 
                
 
Exponáty venované Poštovému múzeu v Banskej Bystrici: 
           -  Organizácia poľnej pošty v 1. svetovej vojne   -   Ľubomír Adamčiak 
           -  Perfiny – 1 rám                                                  -   Július Píša 
 
Prednášateľská  činnosť (autori prednášok): 
     František Divok – Tvorba reg.exponátu PH – XXVIII.Dni filatélie Piešťany 2011 
     Hubert Dobál  -  Mesto Banská Bystrica v poštovej histórii KF Košice 2011 
     Dušan Evinic -  Poštová história, fiškálna filatélia, balíková preprava Košice 2011 
     Ing.Ladislav Fekete – C.K. vojenské námorníctvo v I.sv.vojne, Panonhalma 2012 
     Jozef Korený – Poľná poštová služba vojenskej armády na vých.fronte - Piešťany 2011 
     Ing. Vladimír Mrva – Mestské pošty – klapačkove pošty – KF Galanta 2012 



     Ivan Tvrdý – Otlačky výplatných strojov na Slovensku – XXVIII.DF Piešťany 2011 
     MUDr. Juraj Pálka – Poštové linky na území slovenska  do 1850 – KF Nitra 2011 
                                    - Úradné listy v predznámkovom období – Poprad 2011, Nitra 2011 
                                    - Doteraz neznáme predzn.poštové pečiatky Uhorska Nitra 2012 
 
Do budúcna sú rozpracované témy poštovej histórie : 
      Vlakové pošty, autopošty, pravidelné letecké pošty na území Slovenska. 
      Pripravované stretnutie,Semonár PH v Košiciach ,                         300.- Eur 
      Pripravovaná účasť na XXX. Dňoch filatelie Slovenska 2013        100.-Eur 
      Spoločné zasadnutie komisie PH ZSF a KPH ČaM                         200.-Eur 
      Stretnutie členov KPH, C a A na zasadnutí členov SFA. 
      Účasť členov KPH,C a A svojimi exponátmi na filatelistických výstavách organizovaných     
      ZSF  a aj na medzinárodnej úrovni. 
Požadovaná  finančná podpora pre činnosť KPH , C a A,v roku 2013 v čiastke 600.- Eur. 
 

November 2012                                          Ing. Vladimír Mrva 
                                                       Predseda KPH, C a A ZSF      

 
 

Stretnutie poštových historikov, Vysoké Mýto 15.11.2011. 
 
Vážený pán predseda ČMSPH SČF pán Lubor Kunc, Vážení zberatelia poštovej histórie, 
priatelia filatelisti. Dovoľte, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil. Som rád, že sme boli 
pozvaní na Vaše zasadnutie pri príležitosti 1. česko-slovenskej spoločnej filatelistickej 
výstavy. Vašu iniciatívu a aj spoluprácu našich členov ZSF p.Ing.Bachratého a Dr.Jankoviča 
si vysoko cením. Bez nich a Vašej spoločnej iniciatívy by nebolo možné takúto úspešnú 
výstavu, akciu uskutočniť. Výstava nadväzuje na podujatia, na ktoré si dobre spomíname. 
Vždy som obdivoval  záujem, odbornosť a dôslednosť českých filatelistov a zberateľov.  
 
Stále sa je o čom podeliť, poinformovať a naučiť. Poopraviť svoje vedomosti a informácie 
ktorých je stále nedostač. Úspešnosť zberateľov na tejto výstave je jednoznačná, o čom 
svedčia aj udelené ocenenia. Dovoľte, aby som vyjadril uznanie organizačnému výboru 
výstavy, ktorý má hlavný podiel na úspechu. Dúfam, že to nie je posledná výstava, na ktorej 
sa zúčastňujeme. Dobrú spoluprácu máme s Poľským zväzom filatelistov a aj filatelistami 
v Maďarsku. Na výstavách sa zúčastňujeme skoro pravidelne.  V roku 2009 som sa pokúsil 
nadviazať kontakt s Vašou komisiou pri príležitosti Vedeckej konferencie poštovej histórie 
štátov stredoeurópskeho regiónu v Košiciach, s RNDr.Karelom Špačekom. Žial neúspešne. 
Túto myšlienku sme rozvíjali i s pánom  Jozefom Svobodom v Glogowe v roku 2010. Môžem 
ďakovať pánovi RNDr.Jankovičovi a Ing.Bachratému, že to dotiahli až do dnešných dní. 
 
     Chcel by som Vás stručne poinformovať o KPH,C a A ZSF, ktorá má  toho času 44 
členov. Veľmi úzko spolupracuje so Slovenskou filatelistickou akadémiou (SFA) 
a MAFITom.  PH a pečiatky reprezentuje MUDr. Juraj Pálka, rekomandáciu p.Ivan Tvrdý, 
balíkovú prepravu a fiškálne zbieranie kolkov robí Dušan Evinic. Poľné pošty a vojenské 
nemocnice reprezentuje Ľubomír Adamčiak a Ing.Stanislav Novosad, ktorý sa spolu s Jožkom 
Koreným venuje aj vojenským misiám mierových síl OSN. Aerofilatélii sa venuje Mgr.Anton 



Paštéka, Ing.Ladislav Fekete , Andrej Tekeľ a Vojtech Roth. O celiny sa zaujíma MUDr.Jozef 
Máj a JUDr.Jozef Sobihart.  Históriu poštovníctva reprezentuje JUDr.Otto Gáťa.  Adjustáciu 
poštových zásielok Ing.Ivan Kubela s p. IvanomTvrdým. Výplatné stroje – frankotypy 
spracováva Ing.Ján Marenčík . Perfiny, ktoré sú tiež súčasťou histórie poštovníctva úspešne 
spracováva Julko Píša, Ing.Marenčík a Ing.Kuběnka. Samotnou históriou poštových pečiatok 
sa zaoberá väčšina členov, či už do hĺbky ako Michal Kišimon, Hubert Dobál, František 
Divok,Gabriel Kostolányi, JUDr.Gáťa, ŠtefanSolo, Peter Csicsay, Michal Podlupský, ktorý sa 
zaujíma aj poštovú kartografiu.  
 
V našich radoch sú úspešní vystavovatelia a publicisti, ktorí sa v menšom či širšom rade 
prezentujú v rôznych časopisoch. Máme spracované jednotlivé oblasti poštovo historických 
regiónov Bratislavy, Trnavy, Komárna,  Levíc, Popradu,  Košíc, Žiliny, B.Bystrice, Galanty, 
Štúrova,Nitry,  i Záhoria. Bolo vystavených viac ako 50 exponátov v triede PH,C a A, kde 
bolo udelených množstvo medailí od postriebrených až k zlatým. Úspešná reprezentácia na 
medzinárodnej a aj svetovej úrovni je zásluhou našich zberateľov. Z našich radov sú aj 
záujemci o rozhodcovskú činnosť.Aktívni jurymani, ašpiranti a uchádzači v triede PHCaA.  
 
Členovia komisie sú aj nápomocní  pri pomoci mládeži, v komisii mladých filatelistov.Žiaľ je 
ich málo a je nutné sa i tomuto problému venovať. Zväčša práca je vždy individuálna, osobná. 
 
Viem, že som všetko nepodchytil, ale nie je to účel tejto informácie.  Myslím si, že je treba 
nadviazať väčšiu spoluprácu s ďalšími zberateľmi a záujemcami o PH. Treba sa viac stretať, 
propagovať, nebáť sa ukázať svoju prácu a snahu vytvoriť svoj exponát. Začať treba vždy, 
aj keď je to niekedy kruté a zdĺhavé. Veď exponát nerobíme pre rozhodcovskú komisiu, ale 
len pre seba a pre svoju zábavu a spokojnosť. 
 

Ing. Vladimír Mrva predseda KPH,CaA ZSF. 


