Rada ZSF na svojom 2. zasadnutí dňa 3. marca 2012 na základe prijatého konkurzu schválila
usporiadanie 1. Slovensko – českej filatelistickej výstavy NITRAFILA 2013 v Nitre. Rada ZSF schválila
národného komisára za ZSF RNDr. Vojtecha Jankoviča, CSc. a Predsedníctvo SČF schválilo za
národného komisára za SČF Ing. Davida Schillera.
Členská schôdza KF 52 – 51 Nitra uskutočnená dňa 6. marca 2012 schválila v Pláne práce KF na
rok 2012 pripraviť Projekt 1. Slovensko – českej filatelistickej výstavy NITRAFILA 2013 pri príležitosti
1150. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Matoda na Veľkú Moravu, 150. výročia vzniku Matice
slovenskej, 20 rokov od vzniku Slovenskej republiky a 20 rokov slovenskej známkovej tvorby.
Nitriansky Klub filatelistov 52 – 51 ako organizátor filatelistickej výstavy pripravil v spolupráci
s Mestom Nitra Projekt filatelistickej výstavy usporiadanej v rámci celoslovenských osláv pri príležitosti
1150. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Výbor KF schválil Projekt
filatelistickej výstavy v zložení organizačného výboru:
predseda
Ing. Ivan Krivošík, CSc.
podpredseda
Ivan Tvrdý
tajomník
Miroslav Ňaršík
hospodár
Dušan Letko
výstavný odbor
Ing. Ján Maniaček, ml.
propagačný odbor MVDr. Milan Šajgalík
Revízna komisia:
predseda
Ing. Boris Blišák
členovia
Cyprián Bíro
Blanka Hamarová
Organizačný výbor požiadal Doc. Igora Benca, akad. mal. o vypracovaní loga výstavy, potrebného
na prípravu propagačných materiálov k výstave (perá, tričká, kalendáriky, tašky a placky). Ďalej
organizačný výbor vypracoval Propozície filatelistickej výstavy s prihláškami na výstavu, ktoré boli
uverejnené na webových stránkach KF, ZSF, SČF a POSTOVEZNAMKY.
Zasadnutia organizačného výboru sa konali nepretržite každý párny kalendárny utorok od 15:00
hod. v sídle klubu filatelistov Dome Matice slovenskej v Nitre čo dokladujú jednotlivé zápisnice.
Propagácia filatelistickej výstave začala v usporiadaní propagačnej filatelistickej výstavy „PRIŠLI K
NÁM“ dňa 5. júla 2012 pri príležitosti OTVORENIE ROKU SV. CYRILA A METODA na Nitrianskom
hrade v Katedrálnom chráme - bazilike sv. Emeráma , ktorá trvala do 15. septembra 2012. Pošta
Nitra 1 používala príležitostnú poštovú pečiatku.

Pri príležitosti 20 rokov známkovej tvorby Slovenska Klub filatelistov v spolupráci s Galériou MLYNY
Nitra a Slovenskou poštou, a. s. pripravil propagačnú filatelistickú výstavu pod názvom 20 ROKOV
SLOVENSKEJ ZNÁMKOVEJ TVORBY. Výstava sa uskutočnila v dňoch 16. až 25. januára 2013 vo
vstupnej hale Galérii MLYNY v Nitre. Exponát všetkých slovenských poštových známok a FDC
vydaných od 1. januára 1993 do 31. decembra 2012 vystavoval člen KF Nitra na 40-ich výstavných
plochách. Slovenská pošta, a. s. vystavila zväčšené ocenené slovenské poštové známky s cenami
z európskych a svetových súťaží o najkrajšiu poštovú známku.. Slovenská pošta vydala celinovú
obálku s prítlačou, tlačový list s potlačenými personalizovanými kupónmi a Pošta Nitra 3 používala
príležitostnú poštovú pečiatku. Počas trvania výstavy bola prezentovaná príprava výstavy NITRAFILA
2013 na dvoch výstavných paneloch, podávanie informácii o Zväze slovenských filatelistov
a rozdávanie kalendárikov s reklamou výstavy. Slovenská televízia a
rozhlas informovali
a propagovali filatelistickú výstavu.

Propagácia 20-ich rokov vydávania slovenských poštových známok pokračovala aj v zahraničí pri
usporiadaní spoločnej MAĎARSKO – SLOVENSKEJ propagačnej filatelistickej výstavy v maďarskej
obci Békešská Čaba. Záštitu nad touto výstavou prevzal Generálny konzul Slovenskej republiky
v Békešskej Čabe JUDr. Štefan Daňo a slovenskí vystavovatelia vystavovali na 40-ich výstavných
plochách po 12 listoch. Medzi slovenskými exponátmi nechýbala slovenská známková tvorba, Cyrilo –
Metodské exponáty, poštová história, mládežnícky exponát a pohľadnice. Výstava sa uskutočnila
v novučkom mestskom Kultúrnom dome od 4. do 9. júna 2013.

Organizačný výbor výstavy v spolupráci s národnými komisármi prijal 84 „Prihlášok exponátu“ na
filatelistickú výstavu. Kontrolou organizačného výboru výstavu nespĺňalo 13 „Prihlášok exponátov“
požadovanú kvalifikáciu na výstavu 1. stupňa a jedna „Prihláška exponátu“ bola od schváleného člena
poroty výstavy. Celkom organizačný výbor prijal 70 prihlásených exponátov na výstavu, z toho 11
v tradičnej filatelie, 13 v poštovej histórie, 2 v triede celín, 18 v tematickej triede, 10 mládežníckych
exponátov, 1 vo fiškálnej filatelii, 3 v otvorenej triede a 12 vo filatelistickej literatúre.

Organizačný výbor výstavy schválil pracovný program prípravy, priebehu a ukončenia výstavy:
1. 7. 2013 pondelok
Dovoz výstavného zariadenia Nitra – Trenčín - Nitra a montáž výstavného zariadenia
Preberanie filatelistických exponátov od vystavovateľov
Divadlo Andreja Bagara (DAB) 08:00 – 20:00 hod.
2. 7. 2013 utorok
Montáž filatelistických exponátov do výstavného zariadenia
Divadlo Andreja Bagara (DAB) 08:00 – 20:00 hod.
3. 7. 2013 streda
Otvorenie výstavy 16:00 hod.
Divadlo Andreja Bagara v Nitre (DAB)
4. 7. 2013 štvrtok
Otvorené pre verejnosť 10.00 – 18:00 hod.
Poradenská činnosť, overovanie a konzultácie znalcov (DAB) 10.00 – 17:00 hod.
5. 7. 2013 piatok
Prednášky
Ponitrianske Múzeum v Nitre 09:00 – 13:00 hod.
Otvorené pre verejnosť 10:00 – 18:00 hod.
Poradenská činnosť, overovanie a konzultácie znalcov (DAB) 10.00 – 17:00 hod.
6. 7. 2013 sobota
Turistický výstup na Zobor 09:00 hod.
Otvorené pre verejnosť 10:00 – 18:00 hod.
Poradenská činnosť, overovanie a konzultácie znalcov (DAB) 10.00 – 17:00 hod.
Ukončenie výstavy
Ponitrianske múzeum v Nitre 18:00 hod.
7. 7. 2013 nedeľa
Filatelistická burza
Ponitrianske múzeum v Nitre 09:00 hod.
Odovzdávanie exponátov
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 12:00 hod.
Demontáž výstavného zariadenia
Odvoz výstavného zariadenia Nitra – Trenčín – Nitra
Tento pracovný program organizačného výboru výstavy vďaka dobrej príprave organizačného výboru
výstavy a pracovnej dochvíľnosti členov klubu filatelistov bol dodržaný do detailov.
Rada ZSF na svojom 7. zasadnutí dňa 8. júna 2013 schválila výstavnú porotu v zložení:
Ing. Mirko Bacharatý
predseda
Ing. Andrej Tekeľ
tajomník
MUDr. Bedřich Helm
člen
RNDr. Vojtech Jankovič, CSc. člen
PaedDr. Jozef Oško
člen
Ing. David Schiller
člen
Ivan Tvrdý
člen
Milan Černík
pozorovateľ
Organizačný výbor výstavy zabezpečil pre všetkých žiadateľov ubytovanie v Ubytovni NITRAN
v blízkosti výstavných priestorov výstavy.
Pri príležitosti spoločného vydania slovenskej poštovej známky s Českou republikou, Bulharskom
a Vatikánom k „1150. výročiu príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“ pripravili
sme v spolupráci s Mestom Nitra a Biskupským úradom na Nitrianskom hrade v Katedrálnom chráme bazilike sv. Emeráma 12. júna 2013 o 17.00 hod. slávnostnú sv. omšu, kde bola známka predstavená
i požehnaná. Pošta Nitra 1 predávala slovenskú poštovú známku v hárčekovej úprave, FDC a
používala príležitostnú poštovú pečiatku.

Výbor klubu filatelistov doplnil do organizačného výboru týchto členov: Igor Banás, Mgr. Mária
Barusová, Ing. Imrich Beďač, Ing. Gabriel Depeš, Ing. Pavol Dodok, Ladislav Fekete, Mgr. Michal
Hudec, Ing. Igor Kazlov, Ing. Ján Maniaček st., Milan Prílepok, Ing. Robert Pavlen, Ing. Patrik Rovný
PhD., Peter Slovák, Ing. Katarína Vydrová, Ivan Zábredský, Marek Zvalo. Organizačný výbor výstavy
v spolupráci s Ing. Mirkom Bachratým zostavil články do Katalógu výstavy, Čestné predsedníctvo
a Čestný výbor výstavy.
Záštitu nad výstavou prevzal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica,
PhD. Organizátori filatelistickej výstavy boli Zväz slovenských filatelistov a Svaz českých filatelistů.
Spoluorganizátori Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nitriansky samosprávny
kraj, Mesto Nitra, Matica slovenská a jej Dom MS v Nitre, Divadlo Andraja Bagara a Ponitrianske
múzeum. Miesto konania výstavy Divadlo Andreja Bagara v Nitre dňoch 3. – 6. júla 2013.
Organizačný výbor výstavy podľa pracovného programu zabezpečil dovoz výstavného zariadenia,
preberal filatelistické exponáty, zabezpečil montáž výstavného zariadenia a filatelistických exponátov.

Pripravená filatelistická výstava NITRAFILA 2013 čakala už len na slávnostné otvorenie. Ešte pred
slávnostným otvorením výstavy prijal Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Nitra zástupcov
organizačného výboru a hostí zo SČF.

Slávnostné otvorenie 1. SLOVENSKO – ČESKEJ FILATELISTICKEJ VÝSTAVY NITRAFILA 2013
sa uskutočnilo 3. júla 2013 o 16:00 hod. v Divadle Andreja Bagara za účasti zástupcov Ministerstva
dopravy, regionálneho rozvoja a výstavby SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nitry,
Divadla Andreja Bagara, Slovenskej pošty, a. s., Zväzu českých a slovenských filatelistov,
organizačného výboru výstavy, vystavovateľov a hostí.

Porota filatelistickej výstavy NITRAFILA 2013 mala k dispozícii takmer všetkých vystavených
filatelistických exponátov na CD resp. DVD nosičoch jeden mesiac pred otvorením výstavy. Práca
výstavnej poroty začala 5. júla 2013 o 09:00 hod. a prácu ukončila 6. júla 2013 o 13:00 hod.
odovzdaním Správu výstavnej poroty predsedovi organizačného výboru.
Organizačný výbor výstavy 1. Slovensko – českej filatelistickej výstavy NITRAFILA 2013 presne
kopíroval Propozície 1. Česko – slovenskej filatelistickej výstavy vo Vysokom Mýte ohľadne možnosti
aby jeden vystavovateľ mohol vystaviť až dva filatelistické exponáty.
Organizačný výbor výstavy NITRAFILA 2013 nesúhlasí so stanoviskom výstavnej poroty, „že OV
nestanovil a vystavovateľov neupozornil v dostatočnom predstihu na termín konania konzultácií
porotcov s vystavovateľmi“. Predsa termín konania si mala stanoviť výstavná porota a nie organizačný
výbor, ktorý nemohol vedieť kedy skončí práca výstavnej poroty. Vzhľadom na to, že práca výstavnej
poroty skončila posledný deň výstavy o 13:00 hod. organizačný výbor nebol schopný z časových
dôvodov zabezpečiť vyvesiť výsledky hodnotenia exponátov. Prioritou pre organizačný výbor bolo
zadať do tlače „Správu výstavnej poroty o hodnotení exponátov NITRAFILA 2013“ pre vystavovateľov
pri odovzdávaní exponátov na druhý deň.

Pokiaľ prichádzate k mestu Nitra, takmer vždy sa na obzore vynorí silueta vrchu Zobor. Tento
dominantný, zďaleka viditeľný vrch bol podľa programu filatelistickej výstavy v sobotu cieľom v poradí
už 8. filatelistického výstupu. Okrem slovenských filatelistov sa ho zúčastnili aj českí filatelisti a mali
radosť z výstupu. Neodmysliteľný recitátor MUDr. Peter Katina člen KF v Nitre zarecitoval celý Progras
v staroslovienčine, samozrejme naspamäť.

Návštevníci filatelistickej výstavy NITRAFILA 2013 počas konania výstavy si mohli pozrieť na 270
plochách po 16 listoch 6 nesúťažných exponátov, 57 súťažných exponátov od 49 vystavovateľov a 11
v triede filatelistickej literatúry. Výstavná porota udelila celkom 68 medailí z toho 1 veľkú zlatú medailu
za exponát MUDr. Juraja Pálku „Uhorsko – Predznámkové obdobie“ s Veľkou cenou výstavy darom
organizačného výboru výstavy, 9 zlatých medailí, 7 veľkých pozlátených medailí, 8 pozlátených
medailí, 14 veľkých strieborných medailí, 15 strieborných medailí, 10 postriebrených medailí, 2
bronzové medaile a 1 potvrdenie o účasti. Okrem toho výstavná porota udelila vecné ceny:
● Krištáľovú vázu dar Ministra DRRaV SR za najlepší slovenský exponát „Slovensko 1939 – Výplatné
známky s portrétom Andreja Hlinku Ing. Rudolfovi Rakovskému
● Plaketu 400. výročie Žilinskej synody dar PP a GR Slovenskej pošty, a. s. za najlepší mládežnícky
exponát „Národní přírodní rezervace Čertoryje a její flóra“ Pavlíne Ondrejkovej
● Malá váza s logom výstavy dar Organizačného výboru výstavy najlepšiemu českému
vystavovateľovi za exponát „Velká Británie 1840 - 1847“ Petrovi Radostovi
● a ďalších 14 vecných cien.

Medaile a ceny boli udelené a v nedeľu čakala filatelistov filatelistická burza v Ponitrianskom múzeu
a organizačný výbor výstavy demontáž filatelistických exponátov s ich odovzdávaním. Následne
demontáž výstavného zariadenia, nakladanie a odvoz do skladu výstavného zariadenia ZSF
v Trenčíne.

Slovenská pošta, a.s. počas otvorenia výstavy predávala filatelistické produkty v výstave, tlačový list
s prítlačou na personalizovanom kupóne s logom výstavy a poštový lístok s prítlačou loga výstavy.
Pošta Nitra 1 používala príležitostnú poštovú pečiatku.

Práca organizačného výboru neskončila odchodom z výstavných priestorov v Divadle Andreja
Bagara. Je potrebné sa poďakovať všetkým spoluorganizátorom a podporovateľom výstavy. Ďakuje
Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Mestu Nitra za dotáciu na uskutočnenie filatelistickej výstavy,
Divadlu Andreja Bagara za bezplatné poskytnutie výstavných a pracovných priestorov,
Ponitrianskemu múzeu za poskytnutie bezplatných priestorov pre ukončenie výstavy a filatelistickú
burzu. ZKF ZsR ZSF, sponzorom a jednotlivcom za peňažné prostriedky poskytnuté na reklamu.
Slovenskej pošte, a.s. za poskytnuté tlačové listy, poštové lístky a príležitostnú poštovú pečiatku.
Ďakujeme Ministrovi DRRaV SR, Predsedovi predstavenstva a GR Slovenskej pošty, a. s.,
Predsedovi NSK, Primátorovi Mesta Nitra, SČF, Klubu Fera Horniaka, KM ZSF a ZKF ZsR ZSF za
vecné dary pre vystavovateľov.
Ďakujeme Nitrianskej organizácii cestovného ruchu za zabezpečenie občerstvenia pri otvorení
filatelistickej výstavy.
Ďakujeme za účasť štátnych a verejných činiteľov za účasť na otvorení a ukončení výstavy.
Najdôležitejšia časť výstavy je finančné vyhodnotenie výstavy a uzavretie Účtovného denníka výstavy.
Celkom príjmy na výstavu podľa dotácií a podporovateľov:
Nitriansky samosprávny kraj, dotácia v hodnote 300,00 €
Mesto Nitra, dotácia v hodnote
1500,00 €
ZKF ZsR ZSF
350,00 €
Ins Data, reklama
200,00 €
Best Door, reklama
150,00 €
TAX Company, reklama
100,00 €
Výstavné poplatky
700,00 €
Celkom príjem
3300,00 €

Celkom výdaje na výstavu podľa jednotlivých položiek:
Výroba medailí, Kremnica
871,10 €
Doprava výstavného zariadenie
260,00 €
Tlač: pozvánka, Diplom, Ďakovný list a Katalóg
1448,40 €
Vecná cena
50,00 €
Propagačný materiál
210,20 €
Porota: ubytovanie
190,00 €
cestovné a stravné
349,16 €
práca
238,00 €
Cestovné OV
95,92 €
Hospodárske správne
157,20 €
Poštové
148,90 €
Celkom výdaje
4018,88 €
Rozdiel medzi príjmami a výdajmi (3300,00 € - 4018,88 €) v sume 718,88 € čerpal organizačný výbor
z účtu Klubu filatelistov 52 – 51 Nitra.
Každoročné Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci v Srbskej Vojvodine lákajú nielen
Slovákov narodených v tejto obci žijúcich v zahraničí, ale aj filatelistov zo zahraničia. Aktívny Spolok
filatelistov už po deviaty krát pri tejto príležitosti usporiadal propagačnú filatelistickú výstavu v miestnej
základnej škole na svojich výstavných rámoch vyrobených z dreva za poplatky z reklám pod týmito
rámami. Spolok filatelistov v Báčskom Petrovci je družobným klubom filatelistov z Nitry a každým
rokom členovia družobného klubu vystavujú svoje filatelistické exponáty. Nielen vystavujú, ale sa aj
osobne zúčastňujú slávností spoločne s ďalšími členmi Zväzu slovenských filatelistov.
Otvorenia filatelistickej výstavy, ktoré sa uskutočnilo ako prvé v piatok 3.8.2013 o 10:00 hod., sa
zúčastnil predseda obce, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, zástupca ZŠ, predseda Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí SR, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
filatelisti z Vojvodiny a občania obce.

Počas otvorenia výstavy predseda Zväzu slovenských filatelistov odovzdal zlaté Čestné odznaky
ZSF popredným funkcionárov Zväzu filatelistov Vojvodiny, Šandorovi Kišovi a Ivanovi Tanglovi za
dlhoročnú spoluprácu medzi oboma filatelistickými zväzmi.

Slovenský exponát „20 ROKOV SLOVENSKEJ ZNÁMKOVEJ TVORBY“ predstavil na 5 plochách
tvorbu slovenských poštových známok, najkrajšie slovenské poštové známky vyhodnotené
vo svetových a európskych súťažiach zo zbierky člena ZSF. Predseda ZSF odovzdal prítomným
filatelistické darčeky darované riaditeľkou odboru pošty Ministerstva dopravy, regionálneho rozvoja
a výstavby SR Ing. Jarmilou Brichtovou, ktoré potešili a za ne veľmi pekne ďakujeme.

Druhý deň vo výstavných priestoroch sa konala zberateľská burza, ktorej sa zúčastnili nielen
domáci zberatelia ale aj z Nového Sadu a Belehradu.

Vypracoval: Miroslav Ňaršík, tajomník OV
V Nitre dňa 15.8.2013.

Tlačový list s potlačenými personalizovanými kupónmi.

Poštový lístok s prítlačou.

Výstavná medaila.

Príležitostná poštová pečiatka-

