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Známková tvorba Slovenskej republiky 2012 - IV. štvrťrok

2012, 3. 10. * Anton Bernolák (Osobnosti)
* príležitostná známka v hárčekovej úprave * N: M. Čapka, R: F. Horniak * OTp+OF
PTC * H: 1 ZP, TF: ? H * papier FLA * RZ
11 ½ : 11 ¾ * FDC N: M. Čapka, R: F. Horniak, OTp TAB * náklad: 50 tis.

524-525 Séria (2)...................................................... 1,40
524-525 H (174 x 121 mm) ..................................... 1,40
524 FDC (KP) .......................................................... 1,60
525 FDC (KĽ+KP) .................................................. 1,60
524 CM
..............................................................0,96
525 CM
..............................................................0,96
Kupóny a sútlače

524 KĽ (B) .............................................................. 0,70
524 KP (C) .............................................................. 0,70
524 KĽ+KP (B, C) ................................................... 0,70
525 KĽ (A) .............................................................. 0,70
525 KP (B) .............................................................. 0,70
525 KĽ+KP (A, B) ................................................... 0,70
524-525 Sa, sútlač s jedným K .............................. 1,40
523) Anton Bernolák (1762 – 1813) – slovenský jazyko524-525 Sb, sútlač s tromi K ................................. 1,40
vedec a kňaz

523
523 H
523 FDC

1,10 € viacfarebná ........................ 1,10
(109 x 82 mm) .................................... 1,10
..............................................................2,00

2012, 12. 10. * Národný park Nízke Tatry
(Ochrana prírody) * príležitostné známky
v hárčekovej úprave * N: K. Štanclová, RR:
M. Činovský, R: F. Horniak * OTp+OF PTC
* H: 2 ZP + 3 K, TF: 1 H * papier FLA * RZ
11 ¾ * FDC N: K. Štanclová, R: R. Cigánik,
OTp TAB * náklady: po 50 tis. (50 tis. H)

2012, 8. 11. * Ľubovniansky hrad * príležitostná známka * N+RR: M. Činovský, R: F.
Horniak * OTp+OF PTC * PL: 10 ZP, TF:
1 PL * papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N: M.
Činovský, R: Ľ. Žálec, OTp TAB * náklad:
100 tis. (10 tis. PL)

526) Ľubovniansky hrad

526
526 PL
524 a kupón C) Lomikameň 526 FDC
pozmenený (Saxifraga mu
mu- 526 PaL
tata)

525 a kupón B) Skalienka
ležatá (Loiseleuria procumbens)
kupón A) Babôčka pávooká (Inachis io), Babôčka admirálska (Vanessa atalanta)

524
525

0,70 € viacfarebná........................ 0,70
0,70 € viacfarebná........................ 0,70

0,90 € viacfarebná ....................... 0,90
(109 x 166 mm) .................................. 9,00
..............................................................1,80
.............................................................. 1,61

2012, 16. 11. * Vianoce 2012 – Hans von
Aachen: Narodenie Krista * príležitostná
známka * N: V. Rostoka * OF PTC * PLa: 50
ZP (A), TF: 4 PLa, PLb: 8 ZP (A) + 8 K, TF:
? PLb; ZZ: 10 ZP (B), TF: 6 ZZ * papier FLA
(A), samolepiaci FLA (B) * HZ 11 ½ : 11 ¼
(A), vlnitý výsek 15 : 16 ½ (B) * FDC N: V.
Rostoka, OF PTC * náklad: 1,764 mil. (A, 34
tis. PLa + 8 tis. PLb), 300 tis. (B, 30 tis. ZZ)
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Neprehliadnite ! ! !
MABEÓSZ pripravuje v dňoch 3. – 9. júna 2013 v Békéscabát propagačnú filatelistickú výstavu MAĎARSKO – SLOVENSKO. Záujemcovia o vystavovanie napíšte predsedovi
ZSF (m.narsik@satronet.sk) do 15.01.2013.
1. slovensko – česká filatelistická výstava sa uskutoční v dňoch
3. až 6. júla 2013 v Nitre, všetky informácie aj s prihláškami nájdete na zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk
Námetová komisia ZSF vyzýva vystavovateľov v námetovej
triede o spoluprácu pri zostavení vedenia komisie. Záujemcovia napíšte na mailovú adresu predsedovi komisie vojtech.
jankovic@gmail.com
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ÚVODNÍK

J

Ako ďalej Spravodajca

e koniec roka a Vy milí čitatelia držíte v rukách posledné
tohtoročné číslo. Je čas zbilancovať celý ročník. Nie, nie je to len
moja úloha, je to úloha pre všetkých nás. A redakcia bude veľmi
rada, ak nám svoje názory a hodnotenia pošlete. Určite sa budeme
s nimi zaoberať a Vaše podnety
a návrhy sa budeme snažiť realizovať. Verím, že to naše periodikum, ktoré je na Slovensku už osamotené,
určite posunie dopredu.
Dovoľte mi teraz predstaviť môj pohľad
na tento ročník Spravodajcu ZSF. Je to pohľad
nie zo strany čitateľa, ale zo strany redaktora. Tento ročník bol prvým ročníkom, kde
z finančných dôvodov Zväz pristúpil k zoštíhleniu periodika na polovicu, to je na 16
vnútorných strán, a zmene farebnosti obálky
z plne farebnej na vydanie vo farbe len prvej
a poslednej strany. Skutočnosť v znížení počtu strán sa prejavila neuverejnením cca 30 %
dodaných článkov, ako aj zaradením niektorých článkov do neskorších čísiel. Za to sa ich
pisateľom ospravedlňujeme a veríme, že ich
to neodradí od ďalšieho publikovania. Nechceli sme pristúpiť na mechanizmus uverejniť
v tlačenej forme len skrátený článok, alebo

časť článku, ktorý by bol v celej
dĺžke uverejnený na internete.
Odradilo by to tých čitateľov,
ktorí nemajú prístup na internet, a tých si myslím, že je ešte
veľa. Po obsahovej stránke si
myslím, že Spravodajca splnil
svoju úlohu. Je to informačné
periodikum, ktoré okrem Zväzových dokumentov monitoruje život a prácu v ZSF. Jeho
úlohou nie je byť odborným časopisom pre tú
ktorú filatelistickú oblasť.
Pred nami je nový ročník. Čo si máme
doňho priať. Určite by bolo vhodné zvýšiť
rozsah čísla na 24 vnútorných strán, ktorý
sa zdá byť optimálny, ale hlavne by sme si
priali veľa príspevkov od Vás, milí čitatelia,
aby ste sa s nami podelili o Vaše skúsenosti
z Vášho filatelistického života a nám ostatným filatelistom dali námety a návod, ako sa
dá naša krásna záľuba ešte rozšíriť a spestriť.
Záverom mi dovoľte, aby som v mene celej redakcie a redakčnej rady Vám poprial
príjemné prežitie Vianoc, veľa šťastia, zdravia a úspechov v osobnom, pracovnom a filatelistickom živote v roku 2013.
Ing. Zdeněk Baliga
vedúci redaktor

Veselé Vianoce
a šťastný
nový rok 2013
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Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
z V. zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 1. 12. 2012 v Bratislave
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Pnenie rozpočtu ZSF za rok 2012
k 15.11.2012.
2) Správy o činností odborných komisií
ZSF.
3) Jednanie na povolenie stavby pri sklade
výstavného zariadenia ZSF v Soblahove.
4) Zoznam vystavovateľov a porotcov na
výstavách FIP.
5) Nové číslovanie KMF ZSF.
6) Prípravu dokumentov na 2 % z dane.
7) Správy odborných komisií ZSF zaslaných ich predsedami mailom.
B) SCHVAĽUJE
1) Národného komisára Ing. Otta Pisztona
na výstavu HUNFILA 2013.
2) Delegáta na projekt FEPA „AKO ZMENIŤ SMER“ RNDr. Vojtecha Jankoviča,
CSc.
3) Národného komisára a porotcu MUDr.
Petra Osuského, CSc. na výstavu LONDON 2015 EUROPHILEX.
4) Udelenie Ceny ZSF za rok 2011 pánovi
Dušanovi Evinicovi.
5) Udelenie Čestných odznakov ZSF:
Zlatý prof. Dušanovi Kállayovi, doc.
Martinovi Činovskému, doc. Jánovi
Cvengrošovi.
Strieborný Mgr. Petrovi Gogolovi, primátorovi Banskej Bystrice.
6) Zasadnutia Rady ZSF v roku 2013:
2. marec, 8. jún, 7. september a 7. december.
7) Zmeny v Štatúte znalcov a expertov ZSF:
Čl. 5, ods. (1) druhej časti: počet členov
skúšobnej komisie z piatich na troch
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Čl. 7 ods. (4) a čl. 8 ods. (4) druhej časti:
počet predkladaných vyhotovení znaleckých prác zo 6 na 3
Čl. 5 ods. (5) druhej časti: „najmenej
3/5 väčšinou“ na „väčšinou hlasov“
Čl. 10 ods. (6) písm. d) druhej časti: vypustiť zátvorku s obsahom.
8) Zvýšenie nákladu vydania Spravodajcu
č. 4/2012 o 50 kusov.
9) Pána Rastislava Ovšonku za člena redakčnej rady Spravodajcu ZSF.
C) UKLADÁ
1) Vypracovať ročnú účtovnú uzávierku
ZSF za rok 2012.
Zodpovedný: hospodár ZSF
Termín: 20.02.2013
2) Uskutočniť inventarizáciu prostriedkov
na sekretariáte ZSF.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 20.02.2013
3) Napísať list Slovenskej pošte, a. s. ohľadne ďalšej spolupráce.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 07.12.2012
4) Vykonať členské schôdze KF podľa Stanov a Organizačného poriadku ZSF.
Zodpovední: výbory KF
Termín: 31.03.2013
5) Uskutočniť inventarizáciu skladu výstavného zariadenia ZSF v Soblahove.
Zodpovedný: správca skladu výstavného
zariadenia
Termín: 20.02.2013
6) Uskutočniť inventarizáciu prostriedkov
ZSF na sekretariáte ZSF.
Zodpovední: pani Valašková a pani
Kőglerová
Termín: 28.02.2013
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

DARUJTE 2 % ZO ZAPLATENEJ DANE
PRE ZSF

M

ilí filatelisti, milí priatelia, dovoľujeme
si Vás touto cestou, tak ako aj minulý
rok, poprosiť o darovanie 2 % zo zaplatenej
dane nášmu občianskemu združeniu Zväzu
slovenských filatelistov, ktorý sa uchádza
o Vašu podporu, vďaka ktorej chceme realizovať rôzne aktivity a projekty, smerované
najmä na mládežnícku filateliu.
Preto je potrebné aby Ste vyplnili tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky
2% zaplatenej dane, ktoré je potrebné s Potvrdením o zaplatení dane predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane
(daňovému úradu podľa Vášho bydliska)
do 30. apríla 2013, v ktorom sa vykonáva
ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj
Potvrdenie o zaplatení dane od zamestná-

vateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie,
za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola
zaplatená.
Minimálna výška, ktorú môžete darovať
je 3,32 €.
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Obchodné meno, sídlo:
Zväz slovenských filatelistov,
Radlinského 9, 812 11 Bratislava
Právna forma:
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa
(IČO/SID):
00178 039.
Za Vašu priazeň a podporu Vám srdečne
ďakujeme!
redakcia

NAJKRAJŠIA SLOVENSKÁ POŠTOVÁ
ZNÁMKA ROKA 2012

Z

väz slovenských filatelistov vyhlasuje
v spolupráci so Slovenskou poštou,
a. s. verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2012.
Anketa, ako každý rok aj tento, poslúži
na spoznanie Vášho názoru na súčasnú
známkovú tvorbu vo filatelistickej verejnosti doma i v zahraničí a umožní tak žiadané smerovanie našej známkovej tvorby.
Účastníci ankety majú odpovedať
na jedinú anketovú otázku.
Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2012 považujete za najkrajšiu?
Na otázku uveďte iba jednu odpoveď. Vaše vyjadrenie posielajte najlepšie
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na poštovom lístku s uvedením vašej adresy a podpisom na adresu: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11
Bratislava 1, alebo na adresu POFIS,
Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava, email pofis@slposta.sk najneskôr do 30. apríla 2013. Lístok označte heslom ANKETA
2012. Hromadne zaslané lístky v jednej
zásielke nebudú do hodnotenia v ankete
prijaté. Každý účastník ankety bude zaradený do žrebovania o vecné ceny. Vydané
známky boli priebežne reprodukované
v Spravodajcovi ZSF, alebo sú na internetových stránkach POFISu Slovenskej pošty, a. s. www.pofis.sk. V ankete uveďte katalógové číslo známky, prípadne jej názov.
Redakcia Spravodajcu ZSF
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

S

Inaugurácia poštovej známky
Pavla Socháňa

nehom a mrazom privítal Liptovský
Mikuláš filatelistov z Popradu, Svitu,
Kežmarku, Prievidze, Žiliny, Martina, Bratislavy. Ani nepriaznivé počasie ich neodradilo od toho, aby si nenechali ujsť významnú
udalosť, akou nesporne je uvedenie poštovej
známky do života.
Dňa 3. decembra 2012 presne o 14.00
hodine v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši tóny fujary pána Ivana
Brosku, navodili atmosféru tohto podujatia.
Po doznení posledných tónov, slova sa ujal
riaditeľ Domu Matice slovenskej pán Milan
Stromko. Privítal hostí pani Ing. Jarmilu
Brichtovú, riaditeľku odboru poštových
služieb Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Mgr. Martina
Vanču PhD., zástupcu Slovenskej pošty, a.s.
a vedúceho POFISu, Adriana Ferdu, autora
príležitostnej pečiatky, Miroslava Ňaršíka,
predsedu ZSF, MUDr. Alexandra Slafkovského, primátora Liptovského Mikuláša.
Pripomenul, že KF 53-06 v Lipt. Mikuláši
pracuje pri Dome Matice slovenskej a patrí
k veľmi aktívnym.
Mgr. Zuzana Nemcová, zastupujúca riaditeľka Múzea Janka Kráľa vo svojom vystúpení oboznámila prítomných so životom
a činorodou prácou Pavla Socháňa. Narodil
sa vo Vrbici (dnešný Lipt. Mikuláš) 6. júna
1862. Po skončení šiestej triedy odchádza
do gymnázia v Kežmarku, potom do Lučenca na učiteľskú preparandiu. Za svoje vlastenecké city ale aj aktívnu činnosť v spolku
slovenských študentov je prenasledovaný,
a zo štúdia vylúčený. Odchádza študovať
do Prahy a neskoršie do Mníchova. Tu objavil lásku k fotografovaniu. Socháň spoznal
a pochopil čo znamená fotografia z hľadiska národopisnej dokumentácie. Do rodného Liptovského Mikuláša sa vracia v roku
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1890. Po troch rokoch odchádza do Martina, kde nachádza lepšie podmienky pre
svoju prácu. Tu sa oženil. V Martine je režisérom Spevokolu, hercom, kde dosiahol
vrchol svojej národopisnej, fotografickej,
publikačnej a kultúrnoosvetovej činnosti. Za svoje presvedčenie je opäť prenasledovaný, preto musel odcestovať do Prahy
a neskoršie do USA. Po päťročnom pobyte
vracia sa v roku 1919 do novovzniknutej
Československej republiky. Po roku opúšťa
Prahu i rodinu a odchádza do Bratislavy,
kde žije až do svojej smrti (1941).
Socháňove výnimočné miesto v dejinách
slovenskej fotografie je rovnako výnimočné
v historicko-dokumentačnej hodnote a tematickej kreativite, ako aj v zachytení emotívnej
pravdy života v kráse všedných vecí, trvalých
hodnôt i pominuteľných okamihov. Tento fenomén ho začleňuje medzi výrazné osobnosti
európskej fotografie daného obdobia.
Ďalej k prítomným sa prihovorila
Ing. Jarmila Brichtová z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
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Prejavila radosť nad tým, že sa opäť stretáva
v Liptovskom Mikuláši s ľuďmi, ktorí nie raz
preukázali, že podobné akcie vedia organizovať. Poďakovala filatelistom, ktorí takýmto spôsobom prispievajú k propagácii poštových známok vo svojom regióne.
Mgr. Martin Vančo PhD., ospravedlnil
profesora Róberta Jančoviča autora poštovej známky, ktorý z pracovných dôvodov sa
nemohol inaugurácie zúčastniť. Vo svojom
príhovore povedal pár slov o dnes vydanej
známke, o nominálnej hodnote, tlači ale aj
o emisnom pláne na budúci rok.
Primátor mesta Liptovský Mikuláš
MUDr. Alexander Slafkovský pozdravil
všetkých prítomných. Vyslovil vďaku Slovenskej pošte za vydanie známky nášho rodáka. Je to už piata známka za posledných
20 rokov, ktorá je dnes uvádzaná do života. Zaželal známke krátke trvanie, aby sa
rýchlo minuli, a mohli byť vydané ďalšie.
Na záver poďakoval miestnym filatelistom
za zorganizovanie týchto podujatí a tým aj
zviditeľnenie mesta Liptovský Mikuláš.
Po skončení príhovorov a krátkom kultúrnom programe v podaní žiačky ZUŠ Jána
Levoslava Bellu v Liptovskom Mikuláši došlo k slávnostnému aktu uvedenia poštovej
známky Pavla Socháňa do života. Slávnostný akt vykonali Ing. Brichtová, Mgr. Vančo
PhD., Adrian Ferda autor príležitostnej pečiatky a primátor mesta MUDr. Slafkovský.
Známka bola uvedená do života originálnym spôsobom a to posypaním postrihaný-

8

mi kúskami starého filmu, ktorý charakterizoval jeho fotografickú činnosť.
Potom sa účastníci presunuli do miestnosti, kde miestni filatelisti pripravili zaujímavú výstavu. Výstavou prítomných sprevádzal PaedDr. Jozef Oško, podpredseda
KF 53-06 v Liptovskom Mikuláši. Upriamil
pozornosť na staré pohľadnice Liptovského
Svätého Mikuláša z konca 19. storočia až
do konca päťdesiatych rokov minulého storočia. Ich autori, Matej Kreva a Ľudovít Kopinec sú skúsení filatelisti ale aj filokartisti.
Staré pohľadnice boli doplnené maľbami
ulíc dnešného Liptovského Mikuláša, ako
kontrast starého s novým. Autorom malieb
je MUDr. Klečka. Zaujímavé akvarely mikulášskych kostolov v podaní Ing. Antona Lucinkiewicsa, člena klubu filatelistov doplnili
túto časť výstavy. Život a dielo Pavla Socháňa bolo prezentované Múzeom Janka Kráľa
v Lipt. Mikuláši. Prehľad inaugurovaných
známok v Liptovskom Mikuláši od roku
2002 do 2012 (Koloman Sokol, Liptovský
Mikuláš, Aurel Stodola, M. M. Hodža a Pavol Socháň) dokumentované filatelistickými
materiálmi vydanými k týmto podujatiam
pripravil Jozef Oško.
Po prehliadke výstavy a slávnostnom prípitku, primátor mesta ocenil pamätným listom vystavovateľov a organizátorov podujatia. Nasledovala autogramiáda s Adrianom
Ferdom, autorom príležitostnej pečiatky
a Mgr. Katarínou Verešovou autorkou Pamätného listu.
Slovenská pošta zriadila poštovú priehradku, kde si mohli filatelisti ale aj návštevníci na pamiatku kúpiť poštovú známku,
obálku prvého dňa (FDC), nálepný list Pavla
Socháňa ale aj ďalšie filatelistické produkty. Samozrejme nechýbala ani príležitostná
a denná pečiatka.
Klub filatelistov v Liptovskom Mikuláši
ďakuje za podporu a umožnenie inaugurácie poštovej známky Slovenskej pošte, a.s.
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
a POFISu, menovite Mgr. Martinovi Vančovi
PhD., Mgr. Veronike Kopečnej, vedúcej marketingu POFISu, prof. Róbertovi Jančovičovi
autorovi známky a Adrianovi Ferdovi autorovi príležitostnej pečiatky. Ďakujeme mestu

Liptovský Mikuláš za finančnú pomoc, Múzeu Janka Kráľa, Domu Matice Slovenskej
za vytvorenie podmienok pre realizáciu uvedenia známky Pavla Socháňa do života.
Jozef Oško

Uvedenie poštovej známky Skalka pri Trenčíne

V

dňoch 17., 21. a 22. júla 2012 sa
uskutočnila púť na Skalke 2012
k svätému Andrejovi - Svoradovi
a Beňadikovi, patrónom nitrianskeho biskupstva.
Na sviatok sv. Andreja - Svorada
a Beňadika 17. júla 2012 sa uskutočnila svätá omša a uctievanie relikvií
a procesia na Starú Skalku.
Dňa 21. júla 2012 sa uskutočnila
vernisáž V. ročníka medzinárodného výtvarno – literárneho sympózia
ORA ET ARS – Skalka 2012. V ten
deň večer o 19 hodine sa uskutočnila
svätá omša, ktorú celebroval Mons. Viliam
Judák, nitriansky diecézny biskup. Po skončení sv. omše bola požehnaná nová poštová
známka „Skalka pri Trenčíne“ a novovybudovaná Krížová cesta. Poštovú známku uviedla
Ing. Zuzana Mokrášová, riaditeľka oblastného
riaditeľstva pôšt Trenčín a Jozef Korený, čestný predseda KF 52 – 19 Trenčín a iniciátor
vydania známky, ktorý odovzdal požehnané
poštové známky Mons. Viliamovi Judákovi,
nitrianskemu diecéznemu biskupovi, Mons.
ThLic. Jozefovi Kráľovi, apoštolskému protonotárovi, kanonikovi Baziliky Panny Márie
Väčšej v Ríme, titulárnemu opátovi skalskému, Mons. Milanovi Kupčíkovi, dekanovi
Trenčianskeho dekanátu a starostovi obce
Skalka nad Váhom Antonovi Horečnému. Požehnanie filatelistických darov vykonal vdp.
Ján Vallo, predseda spoločenstva sv. Gabriela.
Púte na Skalke sa medzi inými zúčastnili aj
Miroslav Ňaršík, predseda ZSF, Mgr. Richard
Rybníček, primátor mesta Trenčín, MUDr. Pa2012 / 4

vol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ako aj vdp. Stanislav
Strapko, farár obce Skalka nad Váhom.
Slovenská pošta, a. s. vydala 13. júla 2012
FDC a pamätný list a obec Skalka nad Váhom poštový lístok s prítlačou „Najstaršieho
pútnického miesta kresťanov na Slovensku“
a pošta Trenčín 1 používala príležitostnú
poštovú pečiatku 21. júla 2012 s domicilom Skalka nad Váhom „Uvedenie poštovej
známky“. Pojazdné pracovisko Slovenskej
pošty, a. s. pracovalo pre pútnikov dňa 21.
júla 2012 od 14:00 do 22:30 hodiny.
Na záver je potrebné poďakovať predstaviteľom obce Skalka nad Váhom, farnosti,
Slovenskej pošte, a. s. – Pofisu Bratislava,
Oblastnému riaditeľstvu pôšt Trenčín a pošte
Trenčín 1 za pomoc a spoluprácu pri uvedení
tejto poštovej známky. Bolo to po prvý krát,
kedy poštová známka bola uvedená pri púti
za veľkej účasti pútnikov z celého Slovenska.
- Ký -
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VÝSTAVY

N

Výstava Popradfila 2012

a prelome septembra a októbra sa
v Tatranskej galérii v Poprade uskutočnila súťažná filatelistická výstava Popradfila
2012. Bola to jediná súťažná filatelistická výstava na Slovensku v tomto roku.
Pre nás Popradčanov, to bola vôbec len
druhá súťažná výstava, ktorú sme organizovali. Už pri prvej výstave v roku 2006 sa
zišla partia ľudí, ktorej sa podarilo napriek
priestorovým problémom usporiadať súťažnú výstavu. V takmer nezmenenom zložení sme si po šiestich rokoch povedali, že to
skúsime opäť. Z nášho pohľadu môžem povedať, že výstava sa nám vydarila. Veľkú pomoc sme našli hneď na začiatku v osobe pani
riaditeľky a personále Tatranskej galérie,
ktorá nám poskytla naozaj skvelé výstavné
priestory v zrekonštruovanej 100-ročnej budove bývalej parnej elektrárne.
Hoci isté skúsenosti spred šiestich rokov
sme mali, mnohému sme sa učili za pochodu. Oveľa jednoduchšie to majú kluby, ktoré
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výstavy organizujú „pravidelne“. Kým prvé
mesiace od schválenia projektu výstavy boli
väčšinou o papierovaní, posledné týždne
a hlavne dni, si vyžadovali nasadenie viacerých členov klubu, za čo im patrí veľká vďaka. Tu chcem poďakovať za pomoc a radu
aj kolegom z ďalších klubov filatelistov. Vyzdvihnúť chcem aj spoluprácu so správcom
skladu výstavných rámov v Soblahove pánom Karolom Milanom.
Jeho manuál pre skladanie a rozoberanie výstavných rámov nemal chybu. Pri
výstavných rámoch a ukladaní exponátov
sa chcem osobitne pristaviť. Asi všetci vystavovatelia si dajú záležať na filatelistickom
materiáli, celkovom vzhľade exponátu, jeho
úprave, ale mnohí zabudnú na takú drobnosť, akou sú obaly, v ktorých sú jednotlivé
listy uložené. Väčšina vystavovateľov vkladá
listy do euroobalov. V mnohých prípadoch
však do tých najlacnejších, ktoré sa pri upevňovaní na výstavné rámy rôznych spôsobom
ohýbajú či krčia a robia všetko možné, len
nedržia na výstavných rámoch.
Skúsenejší vystavovatelia už vedia, že
aj takáto drobnosť môže pokaziť dojem pri
celkovej prezentácii exponátu. Odporúčam
preto vystavovateľom, aby si dali záležať aj
na kvalite obalov, v ktorých majú uložené
jednotlivé listy.
Hodnotenie samotných exponátov bolo
úlohou poroty. Jej výsledky nájdu záujemcovia v Palmáres, ktoré sa nachádza aj na našej
klubovej stránke www.kfpoprad.estranky.sk,
samotní vystavovatelia aj v hodnoteniach
svojich exponátov. Viacerí z vystavovateľov využili možnosť debaty s členmi poroty
priamo pri vystavených exponátoch v posledný deň výstavy. Túto možnosť využilo
viacero mladých vystavovateľov, čo dáva
predpoklad, že už na najbližšej výstave
môžu byť ich exponáty ešte lepšie. PoďakoSpravodajca ZSF

VÝSTAVY
vanie za odvedenú prácu na výstave patrí aj
porote pod vedením Vojtecha Jankoviča.
Celá výstava by sa nezaobišla bez pomoci
partnerov a sponzorov. Poďakovanie patrí
predovšetkým predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Petrovi Chudíkovi a Slovenskej pošte, a.s. ktorí významne pomohli pri
úspešnom zvládnutí výstavy Popradfila 2012.
Vďaka patrí aj ostatným, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli pri zabezpečení výstavy.
Až po odvezení výstavných rámov sme si
mohli vydýchnuť a povedať, že výstavu sme
zvládli. Najlepšie ako sme vedeli. Keď sme
v klube debatovali o plánoch do budúcnosti,
padol aj návrh opäť pripraviť výstavu. Nápad
sme úplne nezavrhli, ale najskôr si musíme

trochu oddýchnuť. Možno o pár rokov. Nevylučujem však, že sa pri inej zaujímavej filatelistickej akcii stretneme v Poprade skôr.
R. Ovšonka, predseda OV Popradfila 2012

Úspech slovenských autorov na Medzinárodnej
výstave filatelistickej literatúry IPHLA 2012

P

od názvom „150. výročie filatelistickej literatúry 1862 – 2012” sa uskutočnila (2.11.
– 4.11.2012) medzinárodná výstava IPHLA
2012 v Mainzi (Nemecko). Výstava 1. triedy
s medzinárodnou účasťou organizovaná Zväzom nemeckých filatelistov (BDPh) sa uskutočňuje raz za 10 rokov. Medzinárodný význam zvýraznila záštita FEPA a AIJP (Svetová
asociácia filatelistických publicistov a novinárov), ktorá na výstave usporiadala kongres pri
príležitosti oslavy 50. výročia založenia svojej
organizácie. Informáciu o príprave výstavy
sme priniesli v tomto časopise (Ľ. Floch, Spravodajca ZSF 2011(4), IPHLA 2012). Je to najväčšie podujatie tohto druhu na svete.
Súťažili knihy a časopisy v tlačenej forme
(5 súťažných tried) i v elektronickej forme
(CD-ROM, DVD, internetové elektronické
média, webové stránky).
Zo Slovenska sa zúčastnilo 5 exponátov
s nasledujúcim hodnotením.
Antónia Paulínyová, František Horniak:
Svet známok. Vydavateľ Slovart s.r.o. 2012,
320 strán.
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Hodnotenie: 79 bodov, pozlátená medaila.
Kolektív autorov, Ako zbierať poštové
známky. Príručka mladých filatelistov. Vydavateľ: Slovenská pošta, a.s. 2011. Hodnotenie: 73 bodov, veľká strieborná medaila.
Štefan Kollár, História grafického dizajnu poštových známok a Slovensko. Vydavateľ: Zväz slovenských filatelistov, klub filatelistov 51-13 Trenčín, 2011. Hodnotenie: 72
bodov, veľká strieborná medaila.
Július Molnár, Milan Šnirc: História Trnavy na filatelistických a alternatívnych dokumentoch. Vydavateľ: vlastným nákladom.
Hodnotenie: 68 bodov, strieborná medaila.
Vojtech Jankovič: Informačný webový
portál www.postoveznamky.sk.
Hodnotenie: 56 bodov, bronzová medaila.
Slovenským vystavovateľom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom v silnej medzinárodnej konkurencii. Podrobné informácie o všetkých výsledkoch možno nájsť
na internetovej adrese: http://www.iphla.de/
pdf/ergebnisliste.pdf
Ľubomír Floch
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P

XXX. Dni filatelie Slovenska v Bytči

o rozhodnutí Rady ZSF
1.9.2012 o poverenie Klubu filatelistov v Bytči organizovaním jubilejných XXX.
Dní filatelie Slovenska (ďalej
DFS), KF menoval organizačný výbor DFS, v ktorom
sú aj členovia z okolitých KF.
Výbor rozhodol, že jubilejné
DFS sa uskutočnia v dňoch
14. a 15. septembra 2013.
V Sobášnom paláci v Bytči
14.9. bude časť prednášková
a výstava, a 15.9. v Dome kultúry sa bude
konať celoslovenská filatelistická burza.
Včasnou informáciou dávame na vedomie

P

Príležitostná letecká preprava pošty

ri príležitosti Trenčianskych historických slávností a Hradných slávností
v Trenčíne, ktoré sa začali 1. augusta 2012,
Klub filatelistov 52 – 19 pri Posádkovom
klube Trenčín pripravil a realizoval príležitostnú leteckú prepravu pošty pri príležitosti 600. výročia udelenia Výsad slobodného
kráľovského mesta Trenčín kráľom Žigmundom Luxemburským v roku 1412.
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podorganizátorom ďalších pod
ujatí, aby termíny zosúladili
bez kolízie usporadúvaných
podujatí.
Dni sa zamerajú k výročiam: 1150. výročie príchodu
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú
zaMoravu, 150. výročie za
loženia Matice slovenskej,
70. výročie založenia Zväzu
slovenských filatelistických
výspolkov a miestne, 635. vý
ročie udelenia mestských
práv Bytči. O pripravovaných podujatiach
budeme priebežne informovať.
Stanislav Helmeš

Letecká preprava pošty sa uskutočnila
lietadlom TWIN STAR BA 42, OM – HLF
z letiska Žilina – Dolný Hričov na letisko
Gen. Štefana Jurecha v Trenčíne a späť dňa
4. augusta 2012. Pre let Žilina – Trenčín bol
použitý poštový lístok s prítlačou lietadla TWIN STAR a pre let Trenčín – Žilina
poštový lístok s prítlačou obrazu Žigmunda
Luxemburského. Na letisku Žilina – Dolný
Hričov zásielky adjustovala pošta
Dolný Hričov a na letisku v TrenTren
číne pošta Trenčín 1, dennou pepe
čiatkou. Zásielky boli opatrené
nálepkou PAR AVION. Lietadlo
Sprevá
pilotoval Rastislav Rátky. Sprevádzanie poštového uzáveru vykonal
Jozef Korený.
Výbor klubu filatelistov ďakuje
pracovníčkam pošty Dolný Hričov
a Trenčín 1, ako aj Regionálnym
poštovým centrám Slovenskej pošty,
a. s. v Trenčíne a Žiline za zabezpezabezpe
čenie pošty na letiskách.
– Ký –
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV

Výstava Slováci v misii OSN UNFICYP na Cypre
a v operácii NATO ISAF v Afganistane

D

ňa 19. 9. 2012 sa uskutočnila vernisáž
výstavy „Slováci v misii OSN UNFICYP
na Cypre a v operácii NATO ISAF v Afganistane“. Výstava bola usporiadaná ku Dňu ozbrojených síl SR a k 10. výročiu vzniku Veliteľstva
síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne.
Výstavu formou „otvorenej triedy“ usporiadal Klub filatelistov 52 – 19 pri Posádkovom klube Trenčín v spolupráci s KaMC OS
Trenčín a Klubom vojenských veteránov.
Na výstave boli vystavené dokumenty poľnej
pošty USA, BRD, Anglicka, Talianska, Francúzska a Turecka pôsobiace v Afganistane
a listové zásielky z Cypru. Výstavu dopĺňajú
fotografie a publicistika, tiež medaile, plakety, odznaky a nášivky z misii, ako aj výstroj
vojakov v týchto misiách.
K výstave boli vydané lístky poľnej pošty
s prítlačou a kašetom v červenej farbe. Pošta
Trenčín 1 na výstave používala dennú pečiatku. Výstava bola ukončená 26. októbra 2012.
Jozef Korený, kurátor výstavy

D

Výstava svet na pohľadniciach

ňa 31. mája 2012 sa v Posádkovom klube OS Trenčín uskutočnila vernisáž
filatelisticko – filokartistickej výstavy „Svet
na pohľadniciach“.
Výstava bola realizovaná s cieľom získania mládeže do zberateľskej oblasti, ako aj
perspektívneho vytvorenia výstavnej triedy
filokartie v našom Výstavnom poriadku.
Na výstave sa prezentovali: Jozef Korený
s exponátom „Svet na pohľadniciach“, Alexander Urminský s exponátom „Piešťany
v čase I. svetovej vojny na pohľadniciach“,
Ondrej Sulo „Trenčín a okolie na poštových dokladoch a dobových pohľadniciach“,
Ing. Karol Milan „Ocenenia slovenskej
2012 / 4

známkovej tvorby“, Ing. Ivan Kubela „Letom svetom“, Evžen Dofek „Známkové krajiny sveta“ a Karel Sobota z Uherského Brodu s exponátom „Sahara – má láska“.
Na vernisáži výstavy sa zúčastnil predseda ZSF pán Miroslav Ňaršík, zástupcovia
kultúrnych inštitúcií mesta Trenčín, ako aj
predstavitelia klubov pôsobiacich v Posádkovom klube. Výstavu si prezreli žiaci a študenti z trenčianskych škôl a blízkeho okolia.
Pre veľký záujem verejnosti bola výstava
predĺžená až do 8. júla 2012. Klub filatelistov
52 – 19 Trenčín vydal poštový lístok s prítlačou a pošta Trenčín 1 používala príležitostnú poštovú pečiatku.
– Ký –
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30. výročie klubu filatelistov v Banskej Bystrici

P

ri príležitosti 30. výročia klubu filatelistov v Banskej Bystrici sa 3.12.2012 o 15
hod. otvoria brány výstavy, ktorá sa koná
v priestoroch radnice mesta Banská Bystrica. Jubilujúcu výstavu slávnostne otvorí primátor Banskej Bystrice, Mgr. Peter Gogola.
Hlavnou témou záujmu bude nielen samotná výstava známok, ale hlavne informácie
o činnosti klubu za posledných tridsať rokov. Klub 53-53 sa neustále formoval, v súčasnosti má 27 členov a jeho predsedom je
pán Ladislav Hölc. Členovia sa stretávajú
na pravidelných schôdzkach každú druhú
nedeľu. Okrem toho usporiadáva 5x ročne
veľké burzy na ktoré chodia ľudia nielen

zo Slovenska, ale aj z poza rieky Moravy.
Známky, ktoré pochádzajú zo zbierok členov tohto klubu sa venujú rôznych témam
napr. Korunovácia Juraja VI. z roku 1937,
exponát Vysokých Tatier, Umenie na známkach Slovenska a pohľadnice Banskej Bystrice z rokov 1900 - 1920. Výstava potrvá
týždeň a plánované ukončenie je 9.12.2012.
Pri tejto príležitosti sa bude konať aj Slávnostná členská schôdza 15.12.2012 a bude
vydaný nasledovný filatelistický materiál: poštová obálka s prítlačou, poštový lístok s prítlačou, nálepný list, známka s personalizovaným
kupónom, ktorý si záujemcovia môžu opečiatkovať príležitostnou poštovou pečiatkou, ktorá bude vyrobená len na túto akciu.
Hölc

Úspech slovenského autora poštových známok

M

aďarská pošta dňa 13. apríla 2012
inaugurovala príležitostnú poštovú
známku venovanú stému výročiu potopenia Titanicu a MUDr. Lengyelovi Árpádovi,
lodnému lekárovi parníka Carpathia, ktorý
osobne riadil záchranu cestujúcich. Zvláštnosťou tejto emisie je ofsetová tlač doplnená
reliéfnou. Proti falšovaniu je známka zabezpečená tzv. iridescens lakom naneseným
na obraz známky sieťotlačou, čím sa vytvorila trblietavá vrstva pripomínajúca ľad.
Tlačový list o rozmeroch 140x65 mm má

14

dve známky v nominálnej hodnote 800 Ft.,
o rozmeroch 40x30 mm. Známka bola realizovaná v Tlačiarni cenín Budapest v náklade 40.000 ks. Na obálke prvého dňa je
portrét MUDr. Lengyela Arpáda, na príležitostnej pečiatke je silueta záchranného člnu.
Autorom známky je Mgr. art. Arnold Feke.
Inaugurácia emisie bola vo vojenskom
prístave Újpest. Známku verejnosti predstavil Horváth Gergely Domonkos predseda
riaditeľstva Maďarskej pošty. Pozdravný list
ministra obrany prečítal Dr. Orosz Zoltán
Spravodajca ZSF

NÁMETY NA DISKUSIU
generálporučík, námestník veliteľa Generálneho štábu Maďarskej
armády. Po opečiatkovaní obálky prvého dňa
lode AM–22 ÓBUDA,
AM–32 DUNAFÖLDVÁR a AM–31 DUNAÚJVÁROS čestnou salvou zakončili podujatie.
Predstaviteľ pošty a Generálneho štábu Maďarskej armády v zapečatenej fľaši splavili po Dunaji listiny týkajúce sa daného podujatia. Maďarská pošta

Z

TRI NÁVŠTEVY alebo o tom, akí sme

a posledné tri mesiace som zhodou
okolností navštívil tri navzájom neďaleké kluby filatelistov. Vďaka prázdninovému
pobytu s vnúčikom na chalupe, som využil
možnosť a spolu sme išli navštíviť stredne
veľký a aktívny klub filatelistov v našom
kúpeľnom meste. Klub je známy svojimi
vystavovateľskými, organizátorskými aj výtvarnými aktivitami s mládežou a nie raz pripravil aj inauguráciu slovenských poštových
známok. Ich filatelisti sa stretávajú v nedeľu
predpoludním v nových priestoroch domu
dôchodcov, účasť bola dobrá, nechýbala ani
kávička pripravená predsedom klubu v kuchynke. Debatovalo sa o všetkom možnom,
vymieňali sa a predávali známky, na stoloch
bola aj staršia literatúra, mince, a ku podivu
chýbali pohľadnice. Novinkár odovzdával
„prídel známok“ a na rad došla aj ponuka
na pripravovaný výlet či zájazd s dôchodcami. Skrátka príjemne strávený čas pred nedeľným obedom.
Druhá návšteva sa týkala môjho „materského“ klubu. Navštívil nás predseda zväzu.
Prišiel dokonca skôr ako službukonajúci člen
s kľúčmi od miestnosti, a tak malá skupinka
čakajúcich pred klubovou miestnosťou živo
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jednotlivé emisie realizuje formou verejných
súťaží, čo znásobuje dosiahnutý úspech Arnolda Fekeho.
PhDr. Štefan Kollár, PhD.

debatovala. Z nášho, členstvom malého KF
prišli ¾ členov, pochopiteľne nechýbala
pani novinkárka. Na stoloch boli zásobníky
s prebytkami známok, predseda doniesol
zopár zásobníkov člena, ktorý „rozpúšťa“
zbierky československých známok a olympijskú tematiku. Niečo bolo z poštovej histórie, analogické pohľadnice a známkové krajiny. Medzi informáciami bola aj príprava
našej najbližšej inaugurácie novej slovenskej
známky s odovzdaním pozvánok. Predseda
ZSF hovoril o zahraničných aktivitách ich
klubu v bývalej Juhoslávii, a s kolegom, zaujímajúcim sa o tematiku kozmu si vymieňali
názory na kozmickú poštu. Nikde žiadne
reči o kríze filatelie alebo nezáujme o poštové známky. Skrátka dvojhodinová pohoda.
Tretia návšteva sa týka klubu, kedysi
300 členného, dnes zdecimovaného tak
do tridsiatky platiacich členov. Stretávajú sa
v domove dôchodcov, priestory mu poskytuje mesto za určitú ročnú úhradu. Prišiel
som do rozľahlej miestnosti so stolmi a stoličkami, kde boli traja zberatelia s dvoma
mládežníkmi, čo by znamenalo popretie súčasne rozšíreného názoru, že mládež nemá
o známky záujem. Hneď som využil príle-
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žitosť s ponukou mládežníkovi navštevovať krúžok mladých filatelistov. Do debaty
vstúpil jeho otec: „To, čo tam preberáte vy,
on už dávno vie!“ Mierne som sa zahanbil
a s pokorou uznal jeho kvality. Informácie
o možnosti získania poznatkov z histórie
pošty, o tlači známok, o účasti v súťaži filatelistickej olympiády a o tvorbe exponátov nezabrali. Debata, či skôr sťažnosti z ich strany pokračovali. Že na poslednom podujatí,
inaugurácie známky, ktorého sa zúčastnili,
„nejaký pán“ rozdával FDC a im sa neušlo.
A možno dostali takí, ktorí sa o známky ani
nezaujímajú. Že známky sú príliš drahé,
kedysi skoro všetko našli na obálkach, dnes
sa stále známky v úradnej pošte opakujú.
A zväz im ako svojim členom „nič“ nedáva a preto zo ZSF vystúpili a neplatia členské, lebo si za to kúpia známky v POFIS-e
a na pošte. Môj argument, že členstvo v ZSF
im dáva aj možnosť stretávať sa v klubových
priestoroch, aj podujatie, ktoré navštívia je
koniec koncov organizované okrem iných
aj zväzom, to na nich nezabralo. Slabú účasť
na klubovej „burze“ zavinila neúčasť novinkára, ktorý má prácu na zmeny, a ak príde,
občas si nedeľnú vymení, ale stáva sa, že niekedy nepríde do klubu aj mesiac. No čo už,
práca a zamestnanie sú pre rodinu dôležitejšie ako známky. Neskoršie vyjadrenie predsedu klubu o účasti členov na klubových
stretnutiach ma dosť zarazilo: „Ak by sem
nechodili nečlenovia klubu, už to tu dávno
zabalíme.“
Zamyslel som sa nad tým, ako ďaleko je
u nás pojem klub, klubová činnosť, ďaleko
od toho, čo poznáme z literatúry (Klub Pickwikovcov, alebo golfové či tenisové kluby
v Anglicku, kde sa roky čaká na miesto člena v prominentných kluboch). Nemali by
sme začať hovoriť viac s predsedami klubov
a ďalšími funkcionármi? Viem, že to tak určite nie je všade, že toto je len jedna výnimka, ale podobných nežiaducich prípadov sa
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nájde viac, napr. keď samotní funkcionári
zavinili pokles členstva odberom slovenských známok na účet tých platiacich. Alebo
klubové schôdzky „zachraňujú“ tí, ktorí nie
sú členmi, ale o známky však majú záujem.
Funkcionári KF ich nedokážu presvedčiť
o výhodách členstva v organizácii alebo
o nich ani oni sami nemajú záujem? Alebo
sú príklady, keď novinkár musí známky nosiť odberateľom domov, lebo v klubových
priestoroch sa s nimi nestretne. Ja si myslím,
napriek tomu, že doba je zložitá, je v našich
silách zmeniť to a ovplyvniť. Je stále medzi
nami dosť zberateľov, ktorí tomuto koníčku
venovali celý život a ich príklady tiahnu.
To si myslí jeden z tých, ktorí veria tomu,
že filatelia má budúcnosť a že činnosť našej
zberateľskej organizácie je zmysluplná. Preto sa podpisujem pod toto ako realista alebo
Nenapraviteľný Optimista

Poznámka redakcie
Autor „Optimista“ načrtol problémy,
ktoré sa netýkajú len jedného alebo dvoch
klubov, ale nazdávame sa, že mnohých KF.
Poznatok z rozhovoru s bývalým členom
klubu má svoje „ratio“ a zaslúži si, aby sa
o ňom diskutovalo. „Čo treba urobiť, aby
činnosť klubov uspokojovala jeho členov
a priťahovala nečlenov?“
Je viacero problémov vo zväze, ktoré by si
zaslúžili verejnej diskusie členskej základne.
Začnime hore načrtnutým problémom príťažlivosti činnosti v našich klubov. Verím,
že existujú kluby, ktoré sa môžu pochváliť
dobrými výsledkami. Prekonajme averziu
k formulovaniu názorov, ich napísaniu a obhajovaniu.
Na námet do diskusie z tretieho čísla
o budúcnosti časopisu Spravodajca ZSF neprišiel dosiaľ žiadny príspevok. Asi je to nezaujímavá téma. Príde odozva na hore uvedený námet do diskusie?
Redakcia
Spravodajca ZSF
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Dušan Evinic
– laureát Ceny ZSF za rok 2011

ajvyšším
ocenením
Zväzu slovenských filatelistov je Cena ZSF, ktorá sa
udeľuje raz ročne za výrazný
prínos pre filateliu. Výber
z navrhovaných kandidátov
vykonáva komisia menovaná
predsedom ZSF a ňou vybraný kandidát je potvrdený
Radou ZSF za laureáta Ceny
ZSF. Laureátom ZSF za rok
2011 sa stal pán Dušan Evinic z Košíc.
Pán Dušan Evinic sa narodil v Bzinciach
pod Javorinou 20. mája 1946. Keď ho práca
priviedla do Popradu zlákala ho do svojich
radov organizovaná filatelia. Bolo to v roku
1970. Nie len obyčajným členom, ale členom
aktívnym ako na poli zberateľskom, kde mu
učarovala poštová história, ale aj na poli vystavovateľskom a organizátorskom. Pôsobil
v rôznych funkciách na všetkých úrovniach
Zväzového riadenia. V rokoch 1984 – 1994
bol predsedom Komisie PHC ZSF. Od roku
1996 až do minulého roku bol predsedom
ZKF východoslovenského regiónu a čle-

nom Rady ZSF v ktorej zastával v období 2003 až 2011
funkciu podpredsedu ZSF pre
vnútrozväzovú činnosť.
V odbornej činnosti ho
okrem poštovej histórie zaujala aj balíková pošta a fiškálna
filatelia. Z týchto oblastí vystavoval exponáty na mnohých aj
medzinárodných výstavách.
Jeho publikačná činnosť je
prezentovaná v mnohých odborných článkoch vo filatelistických časopisov Zberateľ,
Spravodajca aj Filatelie. Tiež je autorom
dielu Zberateľských statí, a to „Balíková
pošta na Slovensku 1918 - 1985“.
K udeleniu Ceny ZSF touto cestou chcem
pánovi Evinicovi v mene celého ZSF srdečne zablahoželať, poďakovať mu za jeho prácu, ktorú vykonal v prospech rozvoja organizovanej filatelie na Slovensku, a popriať
mu veľa šťastia, zdravia, rodinnej pohody
a životného elánu nie len v osobnom živote,
ale aj v tom filatelistickom.
Zdeněk Baliga

Blahoželanie jubilantovi
14. novembra 2012 oslávil
Doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.
dlhoročný člen výboru, revízor, novinkár a knihovník klubu Ladislava Novotného (5103) okrúhle životné jubileum.
Jeho viac ako tridsať ročná činnosť v prospech klubu i bratislavskej filatelistickej obce ocenila v decembri 2012 Rada ZSF
zlatým čestným odznakom.
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Milý Jano,
želáme Ti všetko najlepšie
k Tvojej sedemdesiatke. Predovšetkým dobré zdravie, veľa
šťastia v osobnom živote v kruhu svojej rodiny.
Zároveň Ti želáme mnoho
radosti z filatelie.
Výbor Klubu filatelistov Ladislava Novotného Bratislava
(ljf)
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Krásne jubileum Ing. Radvana Vacu

P

án Ing. Radvan Vaca sa
narodil 2. 12. 1927. Členom Zväzu československých
filatelistov sa stal v roku 1958
a pôsobil do roku 1970 v Klube
filatelistov vo Svite vo funkcii
tajomníka klubu. Od roku 1981
pôsobí v KF 52-44 Senica, kde
je od roku 1983 členom výboru
a správcom novinkovej služby
a to nepretržite a doteraz! Funkciu vykonáva k maximálnej spokojnosti členov klubu takmer 30 rokov!
Ako člen výboru sa aktívne podielal na zostavovaní reprezentačnej brožúry k 25. výročiu

D

vzniku klubu, ktorá v súťaži TOPFILA 2002 v Topoľčanoch získala postriebrenú medailu. Tak
isto má zásluhu na prípravách
pri vydaní výplatnej známky
SENICA a obálky SENICA.
Do ďaľších rokov jeho
plodného a stále aktívneho života mu všetci členovia
klubu a všetci tí, ktorí ho poznáme, želáme hlavne zdravie,
osobné šťastie a pohodu a ešte
veľa rokov pri filatelistickej činnosti.
Peter Mach
predseda KF 52 44 Senica

OZNAM

ňa 19.1.2013 o 10.00 v salóniku JURKI Dom, Domkárska 4, Bratislava začnú činnosť
Skúšobné komisie znalcov a expertov ZSF. Pred komisie predstúpia s obhajobou svojich
kandidátskych prác Martin Jurkovič – Podkarpatská Rus a Slovensko - celistvosti a poštové
pečiatky do r. 1946 a revolučné pretlače, Peter Csicsay - Celistvosti a poštové pečiatky Maďarska, Rakúsko - Uhorska vrátane do r. 1946 aj na území Slovenska - okrem známok ČSR
a Slovenského Štátu a Ján Štolfa – Hradčany a ich pretlače.
Ing. Jurkovič

INZERCIA ZSF

Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom, budovaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike uverejňujeme inzerciu
členov ZSF bezplatne. Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste uverejnenia inzerátu alebo reklamy v časopise.
• Doplním Vašu zbierku čistých známok
Francúzska, Španielska a Maďarska podľa
katalógu Michel, obdobia rokov 1950 až
2010. Telefón 052 452 4871.
• Doplním Vašu zbierku čistých známok
Monaka a Vatikánu podľa katalógu Michel z obdobia rokov 1950 až 2005. Telefón
052 452 4871.
• DARUJEM časopisy FILATELIE roky
1956-73 a 1980-2005, takmer úplné roč-
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níky. Ing. Karol MILAN, M. Rázusa 42,
911 1 Trenčín, E: karol.milan@zoznam.sk,
T: 0904134800
• Predám novinky Nemecka s rohmi
a okrajmi v pôvodnej kvalite od 07/1997 –
12/1999, niektoré 2x, chýbajú len 4 položky, nominál asi 140 € za 120 €.
Ing. Karol MILAN, M. Rázusa 42, 911 01
Trenčín, E: karol.milan@zoznam.sk,
T: 0904134800
Spravodajca ZSF

Známková tvorba Slovenskej republiky 2012 - IV. štvrťrok

527) Hans von Aachen (1552-1615): Narodenie Krista

527 A

0,40 € viacfarebná,
známka z PL(50 zn.) .................... 0,40
527 B
0,40 € viacfarebná,
známka zo zošitka ....................... 0,40
527 PLb (8 zn., 208 x 130 mm) ..............................3,20
527 FDC .............................................................. 1,30
527 ZZ (10 zn.) .........................................................4,00
Kupóny

527 KĽa s kupónom „Vianočná pošta“ ................0,40
527 KĽb s personalizovaným kupónom ................--527 KPa s kupónom „Vianočná pošta“ ................0,40
527 KPb s personalizovaným kupónom ................--527 KĽa+ KPa s kupónmi „Vianočná pošta“......0,40
527 KĽb+ KPb s personalizovanými kupónmi ....--527 Sa s kupónom „Vianočná pošta“ ...................0,80
527 Sb s personalizovaným kupónom....................--527 PLa s kupónmi „Vianočná pošta“ .................3,20
527 PLb s personalizovanými kupónmi ................--Poznámka
Papier známok obidvoch úprav má vôňu Adventu.

2012, 23. 11. * Carpoforo Tencala: Sala Terrena na hrade Červený Kameň, Viera Žilinčanová (Umenie) * príležitostné známky,
č. 528 v hárčekovej úprave * R: F. Horniak
(528), R. Cigánik (529) * OTp+OF (528), OTp
(529), PTC * H: 1 ZP, PL: 4 ZP + 1 K, TF: 1 H,
1 PL * papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N+R: F.
Horniak (528), R. Cigánik (529), OTp TAB *
náklad: 50 tis. (528), 80 tis. (20 tis. PL) (529)

529) Viera Žilinčanová (1932 – 2008): Hudba
K) Viera Žilinčanová: Spomienka na Krétu

528
1,60 € viacfarebná........................ 1,60
529
1,20 € viacfarebná........................ 1.20
528-529 Séria (2)......................................................2,80
528 H (142 x 116 mm) ............................................. 1,60
529 PL
(165 x 108 mm) ..................................4,80
528 FDCa (s nalepenou známkou).......................2,50
528 FDCb (s nalepeným hárčekom,
obálka väčšieho formátu) ................3,00
529 FDC .............................................................. 2,10
528 PT (105 x 210 mm), nažltlý papier,
čierna, číslovaná ................................2,80
529 PT (105 x 210 mm), bielý papier,
viacfarebná, číslovaná ......................6,50

2012, 3. 12. * Pavol Socháň (Deň poštovej
známky) * príležitostná známka * N: R.
Jančovič * OF PTC * PL: 30 ZP + 30 K, TF:
2 PL * papier FLA * HZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC
N: R. Jančovič, OF TAB * náklad: 180 tis.

530) Pavol Socháň (1862 – 1941) – slovenský etnograf,
fotograf, publicista a dramatik
kupón) reprodukcia dobovej pohľadnice

530
530 FDC
530 NL

0,50 € viacfarebná ....................... 0,50
.............................................................. 1,40
.............................................................. 0,91

Kupóny

530 KĽ
..............................................................0,50
530 KP
..............................................................0,50
528) Carpoforo Tencala (1623 – 1685): Sala Terrena na 530 KĽ+KP ..............................................................0,50
hrade Červený Kameň
530 S
..............................................................1,00
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