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M A J S T R O V S T VÁ S V E T A
V CE S TNEJ CYKLIS TIKE 2015
PE T E R SA GA N

A u to r v ý t va rn éh o n áv rhu zn á m ky:
J ozef G ert l i Dang l á r
P oz ý va m e Vá s n a in a u gu r á ciu zn á m ky
d o Žil iny

Známková tvorba Slovenskej republiky 2016 - I. štvrťrok

2016, 25. 1. * 25. výročie vzniku Policajného zboru SR * príležitostná známka *
N: A. Ferda * OF PTC * PL: 50 ZP, TF: 2 PL
* papier FL * HZ 12 * FDC N: A. Ferda, OF
Kasico * náklad: 300 tis.

604) Logo PZ SR

604
604 FDC

2016, 10. 2. * Kultúrne dedičstvo Slovenska: Trenčianske Teplice * výplatná známka * N: P. Augustovič, R: Ľ. Žálec * OTr+HT
PTC * PL: 100 ZP, TF: 2 PL * papier FLA *
RZ 11 ¼ : 11 ¾ * FDC N: P. Augustovič, R:
Ľ. Žálec, OTp PTC * náklad: 2 mil.

606) Kúpalisko „Zelená žaba“ v Trenčianskych Tepliciach

606
T1 50g (0,65 €) viacfarebná .........0,65 606 FDC
.............................................................. 1,55

2016, 27. 1. * ME v krasokorčuľovaní
v Bratislave * príležitostná známka * N:
M. Žálec Varcholová * OF PTC * PL: 50
ZP, TF: 4 PL * papier FL * HZ 11 ¾ : 11 ¼ *
FDC N: M. Žálec Varcholová, R: Ľ. Žálec,
OTp PTC * náklad: 200 tis.

1,60 € viacfarebná........................ 1,60
..............................................................2,50

2016, 26. 2. * Veľká noc 2016: Paličkovaná čipka * príležitostná známka * N: A.
Folkmerová, GÚ: V. Rostoka * OF PTC *
PL: 50 ZP (A), TF: 4 PL; ZZ: 10 ZP (B), TF:
6 ZZ * papier FL (A), samolepiaci FL (B)
* HZ 11 ¼ : 11 ¾ (A), pílkovitý výsek 10 :
10 ¼ (B) * FDC N: V. Rostoka, OF Kasico *
náklad: 1,7 mil. (A), 300 tis. (B, 30 tis. ZZ)

605) Pár krasokorčuliarov

605
605 FDC
605 NL

0,90 € viacfarebná ........................0,90 607) A. Folkmerová: „Veľkonočné kuriatko“, paličkova..............................................................1,80 ná čipka
.............................................................. 0,91
607A
0,45 € viacfarebná, známka z PL 0,45
607B
0,45 € viacfarebná,
známka zo zošitka .......................0,45
607 FDC .............................................................. 1,35
607 ZZ
..............................................................4,50
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608) Matej Hrebenda (1796 – 1880) – slovenský národný

2016, 10. 3. * Matej Hrebenda (Osobnosti) buditeľ
Úvodník
* príležitostná známka * N: D. Kállay,
R: F. 608
0,65 € viacfarebná ....................... 0,65
bajty.................................................................................4
Horniak * OTr+HT * PL: 35 ZP,Papier
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31. 5. 2016 zaslali svoje kontaktné mailové adresy na sekretariát ZSF (zsfslov@gmail.com). Výhodou bude operatívnejšia
komunikácia so sekretariátom ZSF.
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ÚVODNÍK

Papier a bajty
„Načo je nám tlačený časopis,
napríklad Spravodajca, keď na internete ho nájdem v elektronickej
podobe rýchle a bez finančných
nákladov?“ Aj takéto otázky sa
vynárajú vo filatelistických diskusiách na našich schôdzach alebo
burzách najmä medzi mladšími filatelistami. Odpoveď zaznieva od
nás, filatelistov, ktorých rodný list
sa už stáva historickým dokumentom. Je dosť jednoduchá: „Nemáme internet a ani s ním nevieme pracovať.“ No
táto odpoveď sa bude pomaly vytrácať a otázka mladších bude nezodpovedaná. A tak by
som chcel dať ďalšiu, závažnejšiu odpoveď, no
začnem príbehom a zamyslením.
Tak, ako mnohým z nás sa už stalo, aj ja
som bol požiadaný kolegom zo zamestnania,
aby som sa pozrel, „čo sa dá robiť“ so zbierkou
známok po jeho pradedovi. Z filatelistického

hodnotenia je to bežná, skôr
slabšia zbierka z obdobia ČSR I.
a Slovenského štátu, no pre mňa
zaujímavé a potešujúce bolo
pár čísiel časopisu Slovenský
filatelista z rokov 1942 až 1944.
A práve vtedy som si predstavil
situáciu, čo by sa stalo, keby už
za Slovenského štátu fungoval
internet a filatelisti by sa uspokojili s časopisom len v elektronickej podobe. Po vojne by prišiel cenzor, ktorých bolo neúrekom, a stlačením
jednej klávesy DEL by nenávratne vymazal obsah bohatého filatelistického života počas tohto
obdobia. No v tlačenej forme môžeme veriť, že
sa história dnešnej filatelie niekde na povale alebo pivnici uchová. A tak hurá do čítania tohto
čísla obohateného o novú rubriku o používaní
príležitostných poštových pečiatok.
Zdeněk Baliga, vedúci redaktor

UZNESENIE

z 3. zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 12. marca 2016 v Bratislave
I. RADA ZSF BERIE NA VEDOMIE:
1) plnenie rozpočtu ZSF za rok 2015
2) abdikáciu predsedu komisie porotcov
ZSF Ing. Miroslava Bachratého
3) pozvanie na filatelistické výstavy
v Chorvátsku
4) spoluprácu s MDVRR SR na vypracovaní Terminologického slovníka
II. RADA ZSF SCHVAĽUJE:
1) rozpočet ZSF na rok 2016 ako provizórium s opatreniami:
- odhlásiť pevnú linku ZSF od 1. 4. 2016
- prenájom jednej miestnosti pre ZSF od
1. 7. 2016
- prerokovať pozastavenie členstva vo FIP
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- zrušiť účet novinkovej služby od 1. 7. 2016
- zasadnutie rady realizovať 3krát do roka
a 1krát elektronicky
- vyplatenie 15 % z členských príspevkov
pre ZKF za roky 2013, 2014, 2015 a 2016
realizovať, až keď dôjde k finančnej stabilizácii hospodárenia ZSF
- poskytnúť ZKF neodobrané prebytky novinkovej služby ako kompenzáciu
nevyzdvihnutých záloh, zrušených KF
podľa regiónov
- prerokovať so SP, a.s., ďalšie možnosti
spolupráce v ekonomickej oblasti
2) predsedov odborných komisií ZSF:
RNDr. Vojtech Jankoviča, CSc., predseda
komisie porotcov a námetovej komisie ZSF
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF
Ing. Martin Jurkovič, predseda komisie
znalcov ZSF
Ing. Miroslav Gerec, predseda komisie
československej a slovenskej známky ZSF
Ing. Vladimír Mrva, predseda komisie
PH, celín a aerofilatelie ZSF
3) základné práce sekretariátu ZSF, ktoré
sú prílohou tejto zápisnice
4) návrhy na ČO ZSF:
zlatý ČO ZSF: RNDr. Mariánovi Šťastnému - KF 53-06 Liptovský Mikuláš
strieborný ČO ZSF: JUDr. Ľubomírovi
Jeleníkovi - KF 53-02 Ružomberok
Albertovi Vojtechovi Olejníkovi, nečlen
KF 53-02 Ružomberok
5) nových znalcov ZSF:
Ing. Miroslav Bachratý: Celistvosti
z územia Slovenska 1918 - 1920 okrem
celistvostí so známkami Revolučných
vydaní a Pošta Československá 1919
a celistvostí Slovenský štát 1939 - 1945
okrem celistvostí s pretlačou Slovenský
štát 1939
Zdeněk Filípek: ČSR I. – kníhtlačové
vydania
Doc. Ing. Radomil Květon, PhD.: Známky a celistvosti ČSR I. 1920 - 1939 a Flugpost 1918
III. RADA ZSF UKLADÁ:
1) umiestniť na webovú stránku ZSF Stanovy ZSF schválené MV SR
zodpovedný: predseda ZSF
termín: 31. 3. 2016
2) umiestniť na webovú stránku ZSF Výstavný poriadok FEPA pre vystavovanie
pohľadníc
zodpovedný: predseda ZSF
termín: 31. 3. 2016
3) zabezpečiť opatrenia k rozpočtu ZSF na
rok 2016:
- odhlásiť pevnú linku ZSF od 1. 4. 2016
zodpovedný: tajomník ZSF
2016 / 1

- prenájom jednej miestnosti pre ZSF od
1. 7. 2016
zodpovedný: tajomník ZSF
- prerokovať pozastavenie členstva vo
FIP
zodpovedný: Ing. Miroslav Bachratý
- zrušiť účet novinkovej služby od 1. 7.
2016
zodpovední: predseda a tajomník ZSF
- zasadnutie Rady ZSF realizovať 3krát
do roka a 1krát elektronicky
zodpovední: členovia Rady ZSF
- vyplatenie 15 % z členských príspevkov
pre ZKF za roky 2013, 2014, 2015 a 2016
realizovať, keď dôjde k finančnej stabilizácii hospodárenia ZSF
zodpovedný: tajomník ZSF
- poskytnúť ZKF neodobrané prebytky novinkovej služby ako kompenzáciu
nevyzdvihnutých záloh zrušených KF
podľa regiónov
zodpovední: tajomník ZSF a vedúca novinovej služby ZSF			
termín: 30. 6. 2016
- prerokovať so SP, a.s., ďalšie možnosti
spolupráce v ekonomickej oblasti
zodpovedný: predseda ZSF
4) vypísať a odoslať poverenia pre schválených predsedov odborných komisií
zodpovedný: tajomník ZSF
termín: 31. 3. 2016
5) zabezpečiť grafickú úpravu členských
preukazov (predná strana) a zabezpečiť
ich tlač
zodpovedný: tajomník ZSF
termín: 30. 5. 2016
6) vymeniť členské preukazy ZSF
zodpovední: výbory KF ZSF
termín: 30. 6. 2016
Bod 8. Ukončenie
Predseda ZSF poďakoval členom Rady
ZSF za aktívny prístup pri rokovaní.

5

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

ZNÁMKOVÁ TVORBA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY I. ŠTVRŤROKA 2016

E

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

misný plán na rok 2016 uverejnený
v predchádzajúcom čísle Spravodajcu
ZSF nám predstavil 23 známok. Vzhľadom
na to, že došlo k zmenám v termínoch vydania niektorých emisií, uverejňujeme znova jeho aktualizovanú podobu k 15. 3. 2016.
Našu pozornosť si zaslúži emisia MS v cyklistike 2015 s portrétom Petra Sagana (21. 4.),
spoločné vydanie emisie k 450. výročiu narodenia J. Jessenia (22. 6.) a k Predsedníctvu
SR v Rade EÚ (1. 7.). Inauguráciu známky
P. Sagana organizuje Slovenská pošta, a.s.,
v spolupráci s cyklistickým klubom Akadémia Petra Sagana - CyS zo Žiliny. K predsedníctvu SR v rade EÚ bude vydaná samolepková známka s násekom na tlačovom
liste s 36 známkami i ako známkový zošitok
s jednou známkou. Máme sa na čo tešiť.
Slovenská pošta, a.s., vydala v prvom
štvrťroku 5 známok. Ďalej uvedené informácie boli prevzaté najmä z webovej stránky
POFISu alebo iných internetových zdrojov
a sú citované v texte.

Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný
zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti. Vznikol zákonným opatrením Predsedníctva Slovenskej
národnej rady č. 57 z 25. januára 1991. Verejná bezpečnosť ako zložka Zboru národnej
bezpečnosti ČSSR sa pretransformovala na
Policajný zbor Slovenskej republiky. Jeho
pôsobnosť a úlohy boli legislatívne vymedzené zákonom Slovenskej národnej rady
č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky. Činnosť terajšieho policajného zboru upravuje Zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Jeho činnosť kontroluje Národná rada
Slovenskej republiky a vláda. Je podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky
(Z. Slameňová www.pofis.sk). Blahoželáme
Policajnému zboru Slovenskej republiky
k jeho jubileu a prajeme mu, aby sa mu darilo úspešne plniť jeho úlohy v zmysle hesla
Pomáhaj a chráň.

25. výročie vzniku
Policajného zboru
Slovenskej republiky

ME v krasokorčuľovaní
v Bratislave

Na známke POFIS 604 je vyobrazený
znak policajného zboru. Nominálna hodnota T1 50g (0,65 €) zodpovedá poplatku
za vnútroštátne doručenie listu 1. triedy.
K známke bola vydaná obálka prvého dňa
(FDC 604). Je zaujímavé, že známka bola
vytlačená v tlačiarni Kasico v Bratislave. Ostatné známky sú tlačené v Tlačiarni cenných
papierov v Prahe. Piktogram v ľavej dolnej
časti TL indikuje, že tlačová forma obsahovala dva tlačové listy. Dátum tlače na okraji
TL (50 zn.) chýba.
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Poštová známka (POFIS 605) bola vydaná pri príležitosti Majstrovstiev Európy
v krasokorčuľovaní 2016 v Bratislave. Spolu
so známkou bola vydaná obálka prvého dňa
(FDC 605) a nálepný list (112 NL 605/16). Tri
príležitostné pečiatky A. Ferdu (PPP 01/16,
03/16, 04/16, modrá farba) tvorivo rozvíjajú
tému krasokorčuľovanie. Piktogram v ľavom dolnom rohu TL indikuje, že tlačová
forma mala 4 TL. Dátum tlače na okraji TL
chýba. S potešením konštatujem, že manželský tandem Marianna a Ľubomír Žalecovci
vytvorili oku pôsobivé filatelistické produkSpravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
ty. Známka, obálka prvého dňa a príležitostné pečiatky predstavujú krasokorčuľovanie
nielen ako šport, ale tiež ako špecifický druh
športového umenia, kde sa krasokorčuliari
stávajú hlavnými hrdinami športovo dramatického diania. Na známke aj na rytine
na FDC je tá istá dvojica krasokorčuliarov
t. j. slovenskí reprezentanti Lukáš Csöley
a Federica Testa. S každou piruetou či skokom sprevádzaným uchu lahodiacou melódiou sa na ľadovej ploche odvíja dejový stret
pohybu, zákonov fyziky, ladnosti a krásy. Je
to dej nespočetných umelecko-pohybových
stvárnení dobra a zla, krásy a silného emocionálneho zážitku. Nominálna hodnota
známky 0,90 € zodpovedá poplatku za doručenie listu 1. triedy do Českej republiky.
Slovenský krasokorčuliarsky zväz bol
od roku 1993 už po druhýkrát poverený
Medzinárodnou korčuliarskou úniou ISU
zorganizovať Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní. Krasokorčuľovanie patrí medzi
najstaršie a najúspešnejšie športové odvetvia
na Slovensku a tohto roku si pripomíname
145. výročie jeho existencie. Celý športový svet pozná mená Karol Divín, Jozef Sabovčík a Ondrej Nepela , športovcov, ktorí
získali početné medaily, včítane zlatých,
na európskych a svetových šampionátoch
i na olympijských hrách. Je symbolické, že
práve Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní 2016 sa konajú v Bratislave na štadióne
Ondreja Nepelu, olympijského víťaza v roku
1972 v japonskom Sappore (F. Babušíková,
www.pofis.sk).

Kultúrne dedičstvo
Slovenska : Trenčianske
Teplice
V 30. rokoch 20. storočia zažívalo kúpeľné mesto Trenčianske Teplice jedno zo
svojich zlatých období. V roku 1937 dalo
postaviť letné kúpalisko Zelená žaba. Významný brniansky architekt Bohuslav Fuchs
2016 / 1

(1895 – 1972) ho navrhol v duchu nových
funkčných a hygienických požiadaviek ako
vzdušný a presvetlený terasovitý objekt.
Okrem bežnej náplne architekt naprojektoval na kúpalisku niekoľko výtvarne výnimočných priestorov, z ktorých nesporne
najzaujímavejším je vyhliadková reštaurácia. Na Slovensku nie je veľa architektonických diel, ktoré by tak prirodzene prepájali
prírodu s ľudským funkčným výtvorom.
Radí sa k najhodnotenejším pamiatkam
funkcionalizmu nielen na Slovensku, ale aj
v širšom európskom kontexte. (P. Szalay,
www.pofis.sk). Kúpalisko bolo po nedávnej
rekonštrukcii dané znova do prevádzky.
Obrazovú časť známky (POFIS 606) tvorí
pohľad na vyhliadkovú reštauráciu a rytina
na obálke prvého dňa (FDC 606) rozširuje
tému o vyobrazenie samotného kúpaliska.
Príležitostná pečiatka FDC doplňuje reálie
o pohľad na pôdorys kúpeľného domu Zelená žaba. Dátum tlače TL (100) je na okraji TL
pod 96. známkou. Nominálna hodnota (1,60
€) zodpovedá poplatku za doručenie listu 1.
tr. do Európy v hmotnosti do 100 g. Tandem
P. Augustovič (výtvarný návrh) a Ľ. Žalec
(rytina) vytvoril pôsobivé dielo koncepčne
zapadajúce do radu známok zobrazujúcich
historické stavby na Slovensku.

Veľká noc 2016 :
Paličkovaná čipka
Kresťanský sviatok Veľkej noci je predovšetkým pripomenutím ukrižovania
a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. V slovenskej známkovej tvorbe je však zaužívané,
že každý druhý rok sa pri tejto príležitosti
pripomínajú zvyky súvisiace s príchodom
jari. Majú pôvod v dobe, keď ešte slovanskí
predkovia Slovákov neboli kresťanmi a uctievali prírodu. Z viery v schopnosť vody
očistiť človeka, dať mu zdravie a chrániť ho
pred chorobou vychádzali zvyky umývať sa
alebo polievať iných čerstvou vodou. Silu
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prebúdzajúcej sa prírody malo na človeka
preniesť šibanie zelenými prútmi. Univerzálnym symbolom obnovenia života bolo
vajce. Symbolmi prebúdzajúcej sa prírody
sú aj mláďatá – zajace, húsatá, kuriatka.
Čipkované veľkonočné kuriatko na známke (POFIS 607) je ukážkou nového využitia
tradičného spôsobu paličkovania, ktorým
sa v Solivare pri Prešove plietli čipky na
výzdobu čepcov. Táto emisia vydaná v TL
po 50 známkach v hodnote 0,45 € je predurčená najmä na zasielanie vnútroštátnych
listov a pohľadníc. Bola realizovaná na základe súťaže medzi klubmi paličkovanej
čipky. Veľkonočný motív je rozvinutý vyobrazením veľkonočnej kraslice na obálke
prvého dňa (FDC 607) a na obale známkového zošitka (081 ZZ 607/16). Známkový
zošitok obsahuje 10 známok oddeľujúcich
sa priesekom v samolepiacej úprave. Celinová pohľadnica (020 CP 607/16) je vhodná
najmä na zasielanie veľkonočných pozdravov. Pletenie veľkonočných ozdôb paličkami sa na Slovensku objavilo približne začiatkom 90. rokov 20. storočia. Pri pletení
veľkonočných ozdôb i obrázkov s motívmi
tohto sviatku sa čipkárky inšpirujú najmä
slovenskými ľudovými čipkami, ktoré sú
unikátne svojou pestrofarebnosťou (J. Za-
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jonc: www.pofis.sk). Inaugurácia poštovej
známky sa uskutočnila 26. februára 2016
v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici pri
otvorení výstavy Paličkovaná čipka.

Osobnosti : Matej
Hrebenda (1796 – 1880)
Z dielne tandemu prof. D. Kállay (výtvarný návrh), F. Horniak (rytina) vznikla pozoruhodná známka o pozoruhodnej
osobnosti. Na poštovej známke (POFIS 608)
je vyobrazený slepý Matej Hrebenda, sprevádzaný chlapcom - sprievodcom. Drevená
architektúra v pozadí má prezentovať slovenskú dedinu začiatku 19. storočia v okolí
Detvy. Nominálna hodnota známky (0,65 €)
zodpovedá tarife za vnútroštátne doručenie
listu 1. tr. Tlač emisie sa uskutočnila 8. 1.
2016, ako indikuje dátum na ľavom okraji
TL pri 16. známke. Piktogram, indikátor, že
TF má dva TL nie je na okraji vytlačený.
Matej Hrebenda, podomový kníhkupec,
zberateľ starých tlačí a folklóru, autor príležitostnej a náboženskej literatúry, predstavuje
v slovenskej kultúre unikátneho osvetového
pracovníka a národného buditeľa. Napriek
prostému pôvodu, absencii vyššieho vzdelania, chudobe a zrakovému hendikepu venoval celý život šíreniu národného povedomia
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prostredníctvom uvedomelého budovania
čitateľskej základne v najširších vrstvách
obyvateľstva. Hrebenda chodil po horno
uhorských stoliciach, navštívil aj Bratislavu,
Pešť i Viedeň. Dostupný je aj jeho Vlastný
životopis (1860, knižne vyšiel 1976), v ktorom opísal životné osudy a zážitky z ciest po
Slovensku a do Viedne. Jeho autorské literárne dielo ostalo neznáme. V rukopise ostal vyše tisícstranový tzv. Magazín – zbierka
veršov Mateja Hrebendu - Hačavského, päťstostranová knižočka veršovaných vinšov

rozličných kresťanských mien alebo zbierka
duchovných piesní Poklad srdca z evanjelia
Pána Ježiša a z učenia apoštolského vybraný (1825). V Národných spievankách (1834,
1835) a v zborníku Slovenské národné piesne II (1874) boli uverejnené viaceré ľudové
piesne, ktoré Hrebenda zozbieral (J. Pácalová: www.pofis.sk). Posledné roky žil v Hačave (t. č. súčasť Hnúšte), kde ako 84 ročný
zomrel. Preto má prídavok „Hačavský” za
menom (http://www.osobnosti.sk/osobnost/
matej-hrebenda-hacavsky-1426).

Oprava

V Spravodajcovi ZSF 2015/4 bola na strane 9 omylom vyobrazená príležitostná pečiatka
PPP 53/14 „700 rokov obce Zohor“. Na jej mieste mala byť PPP 53/15 vydaná 24. 10. 2015 k 200.
výročiu narodenia Ľ. Štúra. Ospravedlňujeme sa za túto chybu (ljf).

A

Viete čo znamená skratka AIJP?

IJP - Medzinárodný zväz filatelistických novinárov a autorov vo
filatelii (Association Internationale des
Journalistes Philatelique) je prestížnou
publicistickou organizáciou, členkou
Svetovej organizáciu pre rozvoj filatelie (WADP – Word Association for Development of Philately). Združuje odborných
novinárov, autorov píšucich pre filatelistické
časopisy, autorov kníh a vydavateľov filatelis-

tických časopisov. Aktuálnymi informáciami v médiách podporuje rozvoj
filatelie v medzinárodnej spoločnosti.
Vydáva vynikajúci časopis „Philatelic
Journalist“, ktorý vychádza trikrát za
rok v rozsahu 80 strán. Členský príspevok je t. č. 40 € ročne. Členovia sú držitelia medzinárodného novinárskeho preukazu
(http://www.aijp.org/).
Ľubomír Floch, AIJP

PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY
A KAŠETY V I. ŠTVRŤROKU 2016
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

P

ríležitostné pečiatky (PPP) a kašety
(PPK) majú nezastupiteľnú úlohu pri
tvorbe zbierok i exponátov. Preto rozširujeme časopis o rubriku Príležitostné pečiatky
a kašety, v ktorej ich budeme chronologicky
publikovať podľa jednotlivých štvrťrokov
tak, ako sú vyobrazené na webovej stránke
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POFISu (http://www.pofis.sk/katalog/produkty). Farba pečiatky pre bežné príležitosti
je čierna, športové majú modrú farbu. Pri
príležitosti štátnych jubileí je ich farba červená, prípadné ekologicky ladené pečiatky
budú v zelenej farbe. Pečiatky sú reprodukované v 50% pôvodnej veľkosti.
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Obraz PPP
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Základné
údaje o PPP
a PPK

Názov

Autor (i)

PPP 01/16,
farba čierna

Putovanie relikviá Adrian Ferda
ra Sv. Terézie z Lisieux po Slovensku.

11.1.2016
Pošta Močenok

PPP 02/16,
farba čierna

Putovanie relikviá Adrian Ferda
ra Sv. Terézie z Lisieux po Slovensku.

22. 1. 2016, Pošta Radošina

PPK 01/16,
farba modrá

ME v krasokorčuľovaní 2016
v Bratislave

Adrian Ferda

27. 1. 2016, Pošta
Bratislava 1

PPP 03/16,
farba modrá

ME v krasokorču- Adrian Ferda
ľovaní 2016 v Bratislave – otvorenie

27. 1. 2016, Pošta
Bratislava 1

PPP 04/16,
farba modrá

ME v krasokorču- Adrian Ferda
ľovaní 2016 v Bratislave - ukončenie

31. 1. 2016, Pošta
Bratislava 1

PPP 05/16,
farba čierna

Medzinárodná le- Mgr. art. Jozef
kárska konferencia Česla
100. výročie úmrtia
MUDr. Vojtecha
Alexandra

4. 2. 2016, Pošta
Kežmarok 1

PPP 06/16,
farba čierna

Synagóga - Centrum súčasného
umenia

18. 2. 2016,
Pošta Trnava 1

Adrian Ferda

Dátum vydania
a miesto používania
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Obraz PPP

Základné
údaje o PPP
a PPK

Názov

Autor (i)

PPP 07/16,
farba čierna

Paličkovaná čipka

Mgr. Marie
26. 2. 2016,
Sršňová, Adrian Pošta Banská
Ferda
Bystrica 1

PPP 08/16,
farba čierna

MUDr. Andrej
Getlík - 100. výročie narodenia

Adrian Ferda

PPP 09/16 ,
farba čierna

100. výročie naro- Michal Mardenia Mons. ThDr. lenga
Štefana Náhalku

16. 3. 2016,
Pošta Liptovská
Teplička

PPP 10/16,
farba čierna

Sv. Jozef - patrón
plynárov

19. 3. 2016, Pošta
Bratislava 1

Adrian Ferda

Dátum vydania
a miesto používania

29. 2. 2016,
Pošta Vinné

Emisný plán slovenských poštových
známok na rok 2016
Číslo Dátum Názov emisie
Nomin. Rozmery FDC Forma Počet zn.
emisie vydania
hodnota (mm)
(ks) TL
na TL
604 25/1/16 25. výročie vzniku Poli- T1 50g /
30 x 30
1
TL
50
cajného zboru SR
0,65 €
605 15/1/16 ME v krasokorčuľovaní
0,90 €
44,1 x
1
TL
50
v Bratislave
26,5
606 10/2/16 Kultúrne dedičstvo
1,60 €
26,5 x 22
1
TL
100
Slovenska: Trenčianske
Teplice
607 26/2/16 Veľká noc 2016: Palič0,45 € 26,5 x 33,9 1
TL
50
kovaná čipka
2016 / 1
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Číslo Dátum Názov emisie
Nomin. Rozmery FDC Forma Počet zn.
emisie vydania
hodnota (mm)
(ks) TL
na TL
608 10/3/16 Osobnosti: Matej Hre0,65 € 37,5 x 37,5 1
TL
35
benda (1796 – 1880)
609 15/4/16 Technické pamiatky:
1,40 €
40 x 30
1
TL
50
Parný lokomobil Umrath (1894)
1,00 €
44,1 x
1
TL
50
610
21/4/16 Majstrovstvá sveta
26,5
v cestnej cyklistike
2015 – Peter Sagan
611
5/5/16 EUROPA 2016: Ekológia 0,90 €
44,1 x
1
UTL
8
v Európe – mysli zeleno!
26,5
612
20/5/16 Známka s personaliT2 50g / 26,5 x 33,9 1
UTL
8+8k
zovaným kupónom:
0,45 €
+ k 22 x
Filatelia
26,5
613 24/6/16 Osobnosti: 450. výročie
0,90 €
44,4 x
1
UTL 25 + 25k
narodenia Jána Jesenia
30,5
(1566 – 1621)
614
1/7/16 Predsedníctvo SR
1,40 €
40 x 30
1
TL
36
v Rade Európskej únie
615
8/7/16 XXXI. letné olympijské
1,00 €
44,1 x
1
TL
50
hry v Rio de Janeiro
26,5
616
8/7/16 XV. letné paralympijské 1,00 €
44,1 x
1
TL
50
hry v Rio de Janeiro
26,5
617
23/7/16 101. svetový kongres
1,20 €
26,5 x
1
TL
50
esperanta
44,1
618
19/9/16 Krásy našej vlasti:
0,80 €
26,5 x
1
TL
50
Herliansky gejzír
44,1
619
7/10/16 Ochrana prírody: NPR
0,60 €
54,4 x
1
Šúr pri Svätom Jure –
22,2
Papraď ostnatá
620
7/10/16 Ochrana prírody: NPR
0,60 €
26,5 x
1
UTL
3
Šúr pri Svätom Jure –
44,1
Jelša lepkavá
621
7/10/16 Ochrana prírody: NPR
0,60 €
26,5 x
1
Šúr pri Svätom Jure –
44,1
Krušina jelšová
622 24/10/16 UMENIE: Mária Bar1,30 €
44,4 x
1
HA
1
tuszová (1936 – 1996)
54,4
623 24/10/16 UMENIE: Ester Šime1,30 €
44,4 x
1
UTL
4
rová - Martinčeková
54,4
(1909 - 2005)
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Číslo Dátum Názov emisie
emisie vydania
624 11/11/16 Vianočná pošta 2016
625

14/11/16 Vianoce 2016: Paličkovaná čipka
18/11/16 Osobnosti: 100. výročie
narodenia Františka
Dibarboru (1916 – 1987)
2/12/16 Deň poštovej známky:
Budova pošty Piešťany 1

626
627

Nomin.
hodnota
T2 50g /
0,45 €
0,45 €

Rozmery FDC Forma Počet zn.
(mm)
(ks) TL
na TL
26,5 x 33,9 1
TL
50
26,5 x 33,9

1

TL

50

0,70 €

40 x 30

1

TL

50

0,65 €

44,1 x 26,5
+ k 22 +
26,5

1

TL

30 +
30 k

Vysvetlivky:
TL: tlačový list
UTL: upravený tlačový list
HA: hárček
k: kupón
ZZ: známkový zošitok

FDC: obálka prvého dňa vydania
O: ofset
Otr: rotačná oceľotlač
Otp: oceľotlač z plochých platní
Hl: hĺbkotlač

Špecializované poznatky o emisii
Veľká noc 2015
Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku (1898 – 1961)
Ing. Miroslav Gerec

Z

námka s obrazom Karola Ondreičku
Hlava Krista z r. 1940 bola vydaná 6.
marca 2015, graficky ju upravil akademický
maliar Vladislav Rostoka. Ofsetovou technikou ju vytlačila Poštovní tiskárna cenin Pra-

ha, a. s., v dvoch tlačových úpravách – v tlačových listoch po 50 známkach (1,7 miliónov
kusov) a v samolepiacej úprave v známkových zošitkoch po 10 známkach (300 tisíc
kusov). Tlačový hárok obsahoval 4 priehrad-

Obr. 1
2016 / 1
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Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 6
kové listy (sektorové piktogramy 1, 2, 3, 4 sa
nachádzajú v ľavom dolnom rohu PL) a bol
perforovaný krížovým hrebeňovým zúbkovaním rozmeru 11 ¼ : 11 ¾. Tlačový hárok
pre samolepky obsahoval 6 zošitkov, kde sú
známky oddelené vlnitým výsekom rozmeru 16 ½ : 15. Pre obidva varianty známky bol
použitý papier s luminiscenčnou prísadou
s vôňou eukalyptu.

14

Obr. 5
Pri výrobe známok obidvoch tlačových
úprav bolo prihliadnuté na drobné decentrovania perforácie, resp. výseku, a preto bola
navrhnutá tlač „na spadávku,“ t. j. s presahom známkového motívu do okraja hárka.
Na priehradkových listoch je „spadávka“
v hornom, ľavom a pravom okraji PL (obr.1),
na zošitkoch majú „spadávku“ všetky známky (obr. 2). Ukázalo sa, že táto pomerne nenápadná známka špecialistom ponúka veľké
zberateľské možnosti. Hneď po vydaní boli
pánom R. Šulejom z Bratislavy identifikované viaceré chyby obrazu, najvýraznejšia
z nich - červená škvrna vpravo dole od hlavy Ježiša sa nachádza na ZP 4/40 (obr. 3).
Na použitej známke zo zošitka našiel pán P.
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Obr. 7

Obr. 9
Behil z Bratislavy červenú vlnovku v bielom
okraji pod bradou Ježiša, ktorú sa podarilo
identifikovať na ZP 4 známkového zošitka
(obr. 4). Ktorého zošitka – to uvidíme až po
sprístupnení materiálov Poštového múzea
v Banskej Bystrici.
Z výrobných chýb sú zaujímavé posuny
farieb na hárkových známkach, ktoré sa prejavujú v nápisoch, vytvorených viacerými
farbami (obr. 5). Na zošitkových známkach
bol nájdený výrazný posun výseku nadol,
pri ktorom známka prakticky nemá horný
tmavozelený pruh (obr. 6). Najpodstatnejší
2016 / 1

Obr. 8
rozdiel obrazu si na hárkových známkach
všimol pán V. Butko zo Žiliny. Na stretnutí
špecialistov na Bratislavských zberateľských
dňoch upozornil na rôznu hrúbku vodorovnej čiary pod nápisom SLOVENSKO. Informáciu sme mohli ihneď overiť v stánku
POFISu. Vodorovná čiara je tvorená žltou a modrou farbou, ktoré sa prekrývajú.
Hrubé čiary majú hrubšiu modrú kresbu,
žltá je všade rovnaká (tenká), čiže odchýlka
vznikla pri príprave ofsetovej tlačovej platne
pre modrú farbu. Neskôr sme zistili výskyt
odchýlky na všetkých štyroch PL a poslali
otázky do pražskej tlačiarne. Pán Pavel Vav
řina, manažér výroby a techniky PTC, nám
odpovedal: „Při bližším rozebrání problému s různě silnými linkami, jsme přišli na
problém při zadávání povelů do ripovací jednotky. Tato známka je tištěna takzvaně na
spadávku a při zadávání dat do ripovacího
programu se povel „trapping“ musí nechat
vypnutý. Takže celkem jednoduchý úkon
může přivodit velké problémy.“
V dodatku katalógu známok za rok 2015
je táto odchýlka klasifikovaná ako typ (I. typ
– tenká čiara (obr. 7), II. typ – hrubá čiara
(obr. 8, 9)). Rozmiestnenie obidvoch typov
na tlačovej forme znázorňuje schematický
obrázok (I. typ - svetlé ZP, II. typ – tmavé ZP)
(obr. 10).
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Obr. 10

Medzinárodná lekárska konferencia
v Kežmarku

M

esto Kežmarok, Slovenská lekárska spoločnosť, Subregionálna lekárska komora
Poprad a Spolok lekárov Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok usporiadal 4. februára
2016 v Kežmarku v kongresovej sále
hotela Hviezdoslav slávnostnú vedeckú pracovnú schôdzu s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 100.
výročia úmrtia Dr. Vojtecha Alexandra (*30.5.1857 +15.1.1916). O živote
a diele tohto významného Kežmarčana sa viac dozviete na internetovej
adrese https://sk.wikipedia.org/wiki/
Vojtech_Alexander. Pri tejto akcii
bol aktívny aj kežmarský KF. Pripravil PPP, pohľadnicu s námetom
busty Dr. Alexandra, farebnú obálku
s prítlačou, COB i grafický list s ruč-
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nou oceľotlačou portrétu Dr. Alexandra od
Mgr. art. Jozefa Česlu.
KF Kežmarok
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NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF

Ročník: VIII.

Číslo: 1/2016

Úspešný rok bratislavských
mládežníkov
Skutočný záujem
o filateliu a zbieranie
známok

V

roku 2016 pokračuje vo svojej činnosti krúžok mladých filatelistov pri KF
52-28 Dunaj v Bratislave pod vedením
Danky Schmidtovej. Na tom by nebolo nič
zvláštne, keby tento krúžok nemal - na rozdiel od takmer všetkých slovenských krúžkov a klubov - zvyšujúci sa počet detí a čo
je najdôležitejšie, keby tieto nemali očividnú
radosť zo svojej záľuby a nedokazovali, že
filatelia je hobby aj pre mladých. Inak by
nemohli vytvoriť zaujímavé zbierky (a súťažné exponáty) a dosiahnuť pekné úspechy
či už na rôznych celoslovenských súťažiach,
alebo dokonca na filatelistických výstavách.
Ako sa to vedúcej Danke podarilo? A prečo
deti v krúžku chodia s radosťou na stretnutia a neustále prinášajú nové informácie
a aj známky a obálky, ktoré našli? Recept je
jednoduchý a už viackrát sme sa ho snažili
na rôznych fórach prezentovať, pripadne aj
pomôcť realizovať. Záujem je však pramalý,
tak sa tu nebudem o tejto záležitosti príliš
rozpisovať. Ak niekoho skutočne zaujíma čo
i len vypočuť si (a mám na mysli skutočne
počúvať, resp. diskutovať), veľmi rád si nájdem, resp. nájdeme čas. Lebo niet väčšieho
potešenia ako na vlastnej koži pocítiť, že
nie je pravda, že filatelia nemôže súperiť
2016 / 1

s detským záujmom o počítač, mobily a iné
zábavky. Práve naopak! Veľmi jednoducho
dokáže všetky tieto detské záujmy podporiť
a pozitívne využiť. Čo k tomu treba? Dobrú
vôľu a nie neustále výhovorky, že deti nemajú záujem. Majú a veľký! Akurát ho treba vedieť v nich vzbudiť a krásu filatelie im
ukázať. A to spôsobom a jazykom, ktorému
rozumejú a ktorý dokážu akceptovať.

Vedúca krúžku Danka (úplne vľavo)
s niektorými staršími členmi krúžku
a vedúcou Miestnej knižnice na Vavilovovej ulici v Bratislave - Petržalke.

Výmenné stretnutia
a filatelistické burzy
Vráťme sa k minulému, z môjho pohľadu, veľmi úspešnému roku bratislavských
mládežníkov. Ako som napísal, prvým veľ-
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mi pozitívnym krokom bol skutočný záujem detí o filateliu a zbieranie známok.
Nie vynútené „učiteľské“ počúvanie teórie
a poučiek, ale bezprostredná forma záujmu
a snaha naučiť a, samozrejme, získať niečo
nové. Vďaka tomu sa vedúcej krúžku Danke
podarilo zorganizovať niekoľko výletov na
okolité filatelistické burzy (Bratislava, Brno,
Viedeň), kde sa deti mohli dostať do styku
s reálnym „filatelistickým trhom“ a na vlastnej koži sa učiť, že ak niečo chcem a hľadám,
dokážem to nájsť. A tiež, že každý špás niečo
stojí! Zbierka sa nerozširuje len o darované
známky (k tým nemajú deti väčšinou bližší
vzťah), ale hlavne o tie, na ktoré si deti našetria alebo ich šikovnou výmenou získajú.
Všetky tieto filatelistické zájazdy boli
možné aj vďaka finančnej podpore ZKF
Bratislava, ktoré prispelo deťom a vedúcej
na cestovné. Myslím, že sú to z pohľadu budúcnosti slovenskej filatelie veľmi dobre investované peniaze!

Filatelistická olympiáda
Ďalšou významnou aktivitou celoslovenského charakteru, na ktorej sa dá veľmi
jednoducho ukázať úžasný progres bratislavských mládežníkov je filatelistická
olympiáda. Kým v predchádzajúcich rokoch
sa bratislavskí mladí filatelisti vracali väčšinou s poslednými miestami (nie vždy vlastnou vinou, ale o tom možno niekedy nabudúce), v predminulom roku 2013/2014 sa už
začali umiestňovať na popredných miestach
a v školskom cykle 2014/2015 vyhrali úplne
všetky vekové kategórie, v ktorých sa zúčastnili! Okrem vyššie uvedeného skutočného záujmu, intenzívnej prípravy a neúnavnej aktivity vedúcej krúžku Danky k tomu
prispeli aj kroky na „diplomatickej úrovni“,
keď komisia mládeže ZSF bola po dlhých
rokoch ochotná prispôsobiť spôsob hodnotenia moderným trendom zbierania a vystavovania, za čo jej patrí veľké poďakovanie.
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A to je len dobre, lebo základný princíp
filatelistickej olympiády je výborný, treba
ho len prispôsobiť modernej dobe a technickým prostriedkom, ktoré majú deti k dispozícii a často vedia veľmi dobre ovládať.
Práve „domáca“ príprava na filatelistickú olympiádu v krúžku sa stala základným kameňom záujmu detí v snahe niečo
vytvoriť a ukázať. Podstatou bola príprava
mini-exponátikov na danú tému, ktoré deti
neustále prepracovávali a dopĺňali (a Danka
vie byť prísna!) a pritom sa učili základy filatelie, spoznávali nové typy filatelistických
materiálov a učili sa formulovať svoje myšlienky a dávať ich do súladu so známkami
a celistvosťami, ktoré ukladali na albumové
listy. Niektorí sa dokonca zlepšili aj v pravopise, to však nebolo vždy pravidlom.
(Prehľad výsledkov národného kola Filatelistickej olympiády ZSF v školských cykloch
2013/2014 (téma „Šport“) a 2014/2015 (téma
„Rodný môj kraj“) doplnené o postrehy,
názory i návrhy na ďalšie pokračovanie nájdete na stránkach www.postoveznamky.sk
- Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná
téme Šport a www.slovenskafilatelia.sk - Dni
mládežníckej filatelie v Nitre a Dni mládežníckej filatelie 2015 v Nitre.)

Filatelistické exponáty
Starší začínajú ašpirovať na najvyššie
ocenenia

Azda najmarkantnejší progres zaznamenali bratislavskí mládežníci v tvorbe súťažných filatelistických exponátov.
Svedčia o tom dve predchádzajúce výstavy
národného charakteru (GALAFILA 2014
a JUNIORFILA 2015), na ktorých viacerí
z nich o niekoľko konských dĺžok predbehli ostatných a začali vážne ašpirovať
o účasť na medzinárodných výstavách. Ak
budú pokračovať takto ďalej, lebo tvorba
súťažného exponátu znamená jej neustále
zlepšovanie, verím, že nás budú úspešne reSpravodajca ZSF
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Úspešný exponát Martina Horného
Polárne oblasti vystavený na výstave
GALAFILA 2014 - Pozlátená medaila (71
bodov).

Nikolka s vedúcou krúžku Dankou
pred svojím exponátom Kone na Bratislavských zberateľských dňoch
2015.

prezentovať na blížiacej sa 2. česko-slovenskej výstave ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016
aj na Európskej výstave FINLANDIA 2017
v Tampere vo Fínsku. Tak im držme palce!
(Kompletné výsledky a niektoré postrehy
z výstav GALAFILA 2014 a JUNIORFILA 2015 nájdete na stránkach www.postoveznamky.sk - Výstavný katalóg a palmáre filatelistickej výstavy GALAFILA 2014 a www.
slovenskafilatelia.sk - JUNIORFILA 2015
Palmares a JUNIORFILA 2015 Postrehy.)

mety exponátov, sami si získavali materiál
a sami si pripravia libreto a, samozrejme,
sami si aj texty v exponáte na počítači napíšu a vytlačia. Najkrajšou príhodou v tomto smere je začudovanie (až presvedčenie)
bývalého predsedu komisie mládeže, že exponát Kone, ktorý vytvorila vtedy ešte len
osemročná Nikolka nemôže byť jej dielom.
Skutočne nemôže? Ale áno, môže! A aj je!
Napokon uveril a tí, čo sa zastavili pri jej
exponáte na BZD 2015, sa mohli na vlastné
oči presvedčiť, že je to dielo detských rúk
a umu. Mal som možnosť osobne sa stretnúť
s Nikolkou pri jej exponáte a nechať sa príjemne prekvapiť jej znalosťami a záujmom
o kone. Okrem iného jazdí na koni a číta
knižky o chovaní a starostlivosti o kone.

Aj tí najmladší dokážu veľké veci

Úspech mladých na tomto poli je o to
cennejší, že ich exponáty sú ich vlastnými
dielkami, niekedy aj s chybami, ktoré však
k tomu zákonite patria. Sami si zvolili ná2016 / 1
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Jednoducho spojila svoje hobby aj so svojou
vášňou a krásny exponát je na svete!
Podobne by sme mohli pokračovať aj
s ďalšími mládežníkmi: Ako si Martin nedal
povedať, aby pokračoval v úspešnom exponáte Lesné cicavce a na vlastnú päsť pripravil
nový, ešte úspešnejší Polárne oblasti, ktorý
príjemne šokoval hádam aj nezberateľov.
Alebo ako Jurajova vlastnosť neustále niečo
hľadať a vymýšľať prináša nové zaujímavosti (a dokonca chyby na známkach) do jeho
exponátu Africké zvieratá. Alebo ako Michalova snaha o dokonalosť viedla k „rozobratiu“ exponátu venovanému olympiádam,
aby sa po čase zase k nemu vrátil a (dúfajme)
dal dohromady nový, ešte lepší pod názvom
Pod piatimi kruhmi.
Dôležité je, že mládežníci svoje exponáty
neustále rozvíjajú, a tak môžeme s radosťou
konštatovať, že na 2. česko-slovenskej filatelistickej výstave ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
2016 bude mať Dankin krúžok dokonca
štvornásobné zastúpenie:
Výstava ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016 I.
stupňa (Trieda mládeže): Juraj Schrojf - Africké zvieratá a Martin Horný - Polárne
oblasti
Výstava ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016 III.
stupňa (Trieda mládeže): Michal Nedeľka Pod piatimi kruhmi a Nikolka Kováčiková
- Kone.

Martin Procházka (Levice): Atletika - vrhačské disciplíny (cca 1744 pozretí), Martin
Procházka (Levice): Poznaj a chráň - trieda vtákov (cca 1678 pozretí), Daniel Jindra
(Nitra): Vedci, ktorí pomohli svetu (cca
1687 videní) a Andrej Lovász (Nitra): Žili
a žijú v prírode (cca 1616 pozretí).

Propagačné filatelistické
výstavy MLADFILA
Tak ako v športe neexistuje žiaden
úspech bez tréningu, tak k úspešnej tvorbe
exponátov pomáhajú deťom „tréningové“
propagačné výstavky, ktoré vedúca krúžku
Danka organizuje v spolupráci s Miestnou
knižnicou v Bratislave - Petržalke. Takéto
výstavky majú okrem nesporne veľmi pozitívneho propagačnému charakteru aj ďalšiu
nespornú výhodu. Keďže sa na ich otvorení
zúčastnia aj mladí tvorcovia, ktorí dostanú
príležitosť o exponáte prítomným niečo
povedať, učia sa pochopiť, čo je v ich expo-

Mládežnícke exponáty na
virtuálnej filatelistickej
výstave EXPONET
Vďaka svojej nespornej kvalite niektoré
z mládežníckych exponátov môžete vidieť
aj na virtuálnej výstave EXPONET. Z bratislavských mládežníkov je tam zatiaľ exponát: Martin Horný (Bratislava): Lesné
cicavce (cca 1960 pozretí), ktorý je doplnený
zaujímavými kvalitnými exponátmi mládežníkov z ďalších slovenských krúžkov:
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Zábery z otvorenia propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA 2014
v Bratislave.
Spravodajca ZSF
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náte zaujímavé a čím by mohli ostatných
zaujať. A to je faktor úspešnosti exponátu, ktorý si málokto uvedomuje: pri tvorbe
exponátu je potrebné naučiť sa vnímať ako
exponát „pôsobí“ na návštevníkov, ako ho
vnímajú, čo sa im na ňom páči a čo naopak
nie. Jednoducho vedieť prispôsobiť tému,
spracovanie, texty aj celkový koncept exponátu tým, ktorí sa na neho budú pozerať
(a ktorých ma zaujať). Nie naukladať vzácne
a nezvyklé doklady, ale priniesť jednoducho zrozumiteľný, ale pritom poučný „príbeh“, ktorý zaujme a je aj v niečom nový.
To je skutočným cieľom tvorby exponátov
a myslím, že to bratislavskí mládežníci začínajú (nielen) chápať.
Fotoreportáže z otvorenia propagačných
výstav MLADFILA 2013, MLADFILA 2014
a MLADFILA 2015 nájdete na stránkach:
www.postoveznamky.sk - Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA
v Bratislave, Otvorenie propagačnej výstavky
exponátov mladých filatelistov MLADFILA
2014 a Otvorenie propagačnej výstavky exponátov mladých filatelistov MLADFILA 2015.

Bratislavské zberateľské dni
Detská pošta na Bratislavských
zberateľských dňoch

Každoročne usporadúvaný zberateľský
veľtrh Bratislavské zberateľské dni poskytuje výbornú možnosť kontaktu s „verejnosťou“ všetkých generácií. Vedúca krúžku
Danka po dohode so Slovenskou poštou, a.
s., zabezpečuje pre deti tzv. Detskú poštu. Jej
trpezlivá práca a množstvo nápadov, ktorými púta pozornosť detí, prinášajú ovocie vo
forme nových „adeptov“ filatelie.

Propagačné filatelistické výstavy na
Bratislavských zberateľských dňoch

Bratislavské zberateľské dni sú tiež vhodnou formou prezentácie exponátov mladých
filatelistov a ich konfrontácie s návštevníkmi
2016 / 1

Vedúca krúžku Danka s najmladšími členmi krúžku a novými „adeptmi“
v Detskej pošte na Bratislavských zberateľských dňoch 2014, kde sa o jej prácu zaujímali dokonca aj médiá...
a inými zberateľmi. Veď na akej inej súťažnej
alebo propagačnej výstave môže exponáty vidieť viac ako 4500 návštevníkov?
V roku 2013 a 2014 boli na Bratislavských
zberateľských dňoch vystavené len exponáty
dospelých, no v roku 2015 už boli vystavené
tri súťažné mládežnícke filatelistické exponáty: Martin Horný - Lesné cicavce, Juraj
Schrojf - Africké zvieratá, Nikolka Kováčiková - Kone. Okrem toho vedúca krúžku
Danka pripravila spolu s deťmi propagačný
exponát Rozprávky.
Ak bude záujem, počas ďalších Bratislavských zberateľských dní vieme poskytnúť
výstavný priestor aj pre exponáty mladých
vystavovateľov z celého Slovenska.

Získavanie materiálov
a komunikácia s inými
zberateľmi
V dnešnej dobe - a to je vec, ktorú treba
v mladých podporovať, nie potláčať - je komunikácia s inými zberateľmi a obchodníkmi
taká samozrejmá ako naučiť sa čítať alebo písať.
Preto je úplne jasné, že v krúžku sa podporuje
komunikácia cez internet, emaily, faceboo-
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kove stránky a iné sociálne
siete. Lebo až keď budú sami
schopní nájsť a selektovať
informácie, dokážu hľadané materiály nielen vyhľadať, ale aj získať (napríklad
dohodnutím
podmienok
výmeny alebo predaja v cudzom jazyku), majú otvorené dvere ďalej sa rozvíjať
(a neostať len na naše rodnej
hrude s neustále omieľaným
trápnym argumentom, že
nie sú žiadne materiály k danej téme). Trápne? Smiešne?
Žiaľ, hlboko pravdivé....
Takže opäť je tu potvrdenie vyššie uvedeného názoru, že filatelia môže úspešne využívať počítače, tablety, mobily a iné výdobytky
techniky, a to napríklad emailovou komunikáciou, vyhľadávaním informácií na internete a tiež založením vlastných informačných
a diskusných blogov a stránok (napríklad na
sociálnej sieti Facebook). A to, že na to deti
potrebujú ovládať cudzí jazyk, je úplne samozrejmé - prirodzeným spôsobom sa ho učia,
lebo niečo chcú a potrebujú, čo je podľa mňa
najúčinnejšia forma učenia sa - učím sa tak, že
to ako učenie vôbec nevnímam.

Kde krúžok nájdete
Krúžok mladých filatelistov pri KF 5228 Dunaj v Bratislave pod vedením Danky
Schmidtovej sa schádza každý pondelok od
17:00 v Miestnej knižnici na Vavilovovej
ulici č. 24 v Bratislave - Petržalke (pozri
tiež www.postoveznamky.sk - Krúžok mladých filatelistov v Bratislave (2015/2016)).

Namiesto záveru optimistický pohľad do
budúcnosti
Na záver mi zostáva len popriať nielen
našim (vlastne všetkým) mládežníkom ďalší
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úspešný rok a držať im palce (ak dokážem, aj
pomôcť) pri ich napredovaní. A bol by som
rád, aby sa k nim pridali mladí aj z iných
častí Slovenska. Pomôžu im v tom skúsenejší filatelisti?
A na úplne úplný záver pohľad na kŕdeľ
detí (pardon mladých zberateľov), niektoré
s rodičmi, ktorých veselé pohľady naznačujú, že im je fajn, majú záujem a tešia , ako ich
zbierky porastú....

Poznámka pod čiarou
Bol by som nerád, keby vznikol dojem, že
bagatelizujem aktivity iných krúžkov. Viem,
že pracujú a majú svoje úspechy, preto by som
bol rád, keby aj oni o sebe niečo napísali a ukázali ostatným, ako to robia. Pekným príkladom je zaujímavá aktivita trnavských mladých
filatelistov a ich vedúcich pod názvom Noc
s Andersenom (aj filateliou). Vskutku výborný a nasledovaniahodný nápad!
Vojtech Jankovič
Poznámka: Kompletný článok aj s ďalšími fotkami a linkami na ďalšie súvisiace
články a zdroje nájdete na stránke www.
postoveznamky.sk - Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok.
Spravodajca ZSF
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Európska výstava poštových známok
FINLANDIA 2017
(24. - 28. máj 2017)

P

ri príležitosti 100. výročia vyhlásenia
nezávislosti Fínskej republiky (1917
– 2017) sa uskutoční v Tampere v dňoch
24. – 28. mája 2017 Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017, ktorá
získala patronát FEPA a dohľad FIP. Priebežne aktualizované informácie a elektronickú formu bulletinu výstavy, prihlášky
exponátu a propozícií výstavy nájdete na
internetových stránkach www.slovenskafilatelia.sk a www.postoveznamky.
sk a tiež na internetovej stránke výstavy
www.finlandia2017.fi.
Na základe menovania ZSF za národného komisára si dovoľujem osloviť všetkých vystavovateľov, ktorých exponáty
spĺňajú kritériá na vystavenie na medzinárodnej výstave o zaslanie vyplnenej
prihlášky spolu s úvodným listom s plánom exponátu na nižšie uvedenú poštovú
adresu národného komisára ZSF. Termín
zaslania prihlášok je 12. jún 2016 (termín
bol posunutý pre možnosť získať kvalifikáciu na 2. česko-slovenskej filatelistickej
výstave ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016).
Upozorňujem, že prihlášky musia spĺňať všetky potrebné náležitosti (správne
a kompletné vyplnenie všetkých povinných položiek, potvrdenie príslušným
klubom filatelistov, u mládeže uvedenie
roku narodenia a potvrdenie príslušného
2016 / 1

krúžku filatelistov), pričom prihlásené
exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritériá pre vystavenie na medzinárodnej
FEPA výstave, t. j. exponát získal na národnej výstave I. stupňa: minimálne 75
bodov (štandardizovaný 5-rámový exponát a mládežnícky exponát vekovej kategórie B a C), resp. minimálne 70 bodov
(jednorámový exponát a exponát mládeže
vekovej kategórie A). Prihláška aj úvodný
list musia byť vyplnené v niektorom svetovom jazyku, odporúča sa angličtina, bez
problémov je akceptovateľná aj nemčina
alebo francúzština.
Všetky doručené prihlášky s pripojenými plánmi exponátov posúdim a tie, ktoré
budem považovať za vhodné na vystavenie
na medzinárodnej výstave, zašlem organizátorom s odporúčaním na prijatie. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte
kontaktovať na nižšie uvedených adresách.
Kontakt na národného komisára ZSF
pre výstavu FINLANDIA 2017:
Vojtech Jankovič, Stromová 38, 831 01
Bratislava, email: vojtech.jankovic@gmail.
com
Vopred ďakujem a verím, že táto medzinárodná výstava bude obsadená kvalitnými slovenskými exponátmi.
RNDr. Vojtech Jankovič, národný komisár
ZSF pre výstavu FINLANDIA 2017
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Absolútny úspech česko-slovenskej
filatelie v roku 2015 na HUNFILA TATA
– Veľká medzinárodná cena pre Slovensko,
veľká národná cena pre Česko!

N

ajväčší medzinárodný úspech slovenskej filatelie – vyhrali sme medzinárodnú veľkú cenu výstavy HUNFILA 2015!
Po výstave HUNFILA 2014 v Debrecíne, kde sme ako slovenskí vystavovatelia
dosiahli najviac zlatých medailí počas histórie samostatného Slovenska, sa v dňoch
26. - 28. júna uskutočnila Medzinárodná
filatelistická výstava HUNFILA 2015 TATA,
kde sa zrodil najväčší medzinárodný úspech
slovenskej filatelie – Vojtech Jankovič získal
medzinárodnú veľkú cenu HUNFILA 2015.
Jeho tematický exponát s názvom My life
as a Bicycle – Môj život ako život bicykla
s 93 bodmi získal veľkú zlatú medailu ako
najvyššie ohodnotený exponát celej výstavy
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a získal aj Grand Prix International HUNFILA 2015 s osobitnou cenou!
Ostatní vystavovatelia zo Slovenska
taktiež dosiahli veľmi dobré výsledky. Ladislav Fekete získal už druhýkrát taktiež
veľkú zlatú medailu s exponátom Das k.
und k. Flugwesen im I. Weltkrieg (R.-Uh.
letectvo v 1. svetovej vojne) v triede aerofilatelie s 90 bodmi a osobitnou cenou
a druhý jeho exponát s názvom Die k. und
k. Kriegsmarine im I. Weltkrieg (R.-Uh.
loďstvo v 1. svetovej vojne) získal zlatú
medailu s 85 bodmi.
Najväčší počet – až tri veľmi kvalitné exponáty vystavoval Martin Jurkovič
z Bratislavy, ktorý za svoj exponát Postal
stationeries of Carpatho-Ukraine 19441945 (Poštové celiny Zakarpatskej Ukrajiny 1944-1945) získal 88 bodov a zlatú
medailu aj s osobitnou cenou. Ďalšie jeho
exponáty v triede poštovej histórie taktiež dosiahli vynikajúce výsledky: Postal
History of Carpatho-Ukraine 1938-1944
(Poštová história Zakarpatskej Ukrajiny 1938-1944) získal ocenenie 80 bodov
a veľkú pozlátenú medailu a exponát Field
Post of Carpatho-Ukraine 1918-1920
(Poľná pošta Zakarpatskej Ukrajiny 19181920) získal 75 bodov a pozlátenú medailu, pričom druhý exponát bol pred rokom
hodnotený vyššie. Aj to značilo, že oproti
predošlému roku tentokrát vystavené exponáty predstavovali absolútne špičky štátov strednej Európy.
Peter Osuský, známy zberateľ športovej
tematiky, dostal trocha prekvapivo len 79
bodov a pozlátenú medailu za exponát First
Spravodajca ZSF
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modern sport stamps of the World (Prvé
moderné športové známky sveta) a 74 bodov
a veľkú striebornú medailu za predvedenie
ich poštového použitia - pre mňa prekvapivo
málo vzhľadom k tomu, že sa jednalo zároveň aj o prvé maďarské športové známky!
Jeho zberateľský kolega Marian Lindner
za svoj medzinárodne prvýkrát predstavovaný exponát Fencing (Šerm) získal 72 bodov a veľkú striebornú medailu, ktorá po
prepracovaní určite dosiahne vyššie ohodnotenie.
Dlhoročný komisár za Slovensko - môj
predchodca Otto Piszton získal za svoj exponát Perfíny Maďarska 80 bodov a veľkú
pozlátenú medailu.
Péter Csicsay, komisár výstavy za SR,
vystavoval po prvýkrát exponát Magyar díjkiegészített díjjegyes levelezőlapok használata 1900-1918 (Používanie dofrankovaných
maďarských celinových lístkov 1900-1918),
ktorý získal 85 bodov a zlatú medailu. Ako
obyvateľ mesta Komárno/Komárom za svoj
druhý vystavený exponát s názvom Komárom vármegye postatörténet 1867-1876
(Poštová história župy Komárom 1867-1876)
získal 77 bodov.
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Český filatelista Peter Severín, rodák zo
Štúrova, získal za exponát poštovej histórie týkajúci sa územia dnešného Slovenska
s názvom Verwendung der Briefmarken und
Abstempelungen der Österreichische Post
auf dem Gebiet der heutigen Slowakischen
Republik 1850-1867 veľkú národnú cenu výstavy s 91 bodmi a osobitnou cenou!
Česká filatelia zaznamenala okrem tohto
fantastického ocenenia aj ďalšie vynikajúce výsledky: Vít Vaníček získal taktiež s 90
bodmi veľkú zlatú cenu, Milan Černík získal
s 85 bodmi zlatú medailu, Jiří Sedlák získal
72 bodov a striebornú medailu, Gabriela
Soukupová získala 68 bodov a striebornú
medailu, Antonín Mojšl 85 bodov a zlatú
medailu.
Zatiaľ nikdy sa nestalo, a to ani počas
existencie Československa, aby z filatelistickej výstavy zo zahraničia obidve najvyššie
ocenenia výstavy putovali na naše územie!
Pre budúci rok, keď bude Medzinárodná
filatelistická výstava HUNFILA 2016 v meste Szombathely, bola latka položená veľmi
vysoko, no ja verím, že podobné fantastické
výsledky sa nám ešte podarí získať!
Ing. Péter Csicsay
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Prvý regionálny deň slovenskej
poštovej známky a filatelie
na strednom Slovensku v Bytči

D

eň 12. december 2015 bol včas propagovaný bulletinom Bytčianska filatelia
i pozvánkami adresovanými klubom filatelistov stredného Slovenska. Vyplatilo sa. Prvý
regionálny deň slovenskej poštovej známky a filatelie na strednom Slovensku (ďalej
Regionálny deň) sa konal za účasti takmer
štyridsať návštevníkov z klubov filatelistov
z Považia, Oravy, Kysúc, Liptova, Turca a Gemera. Pre onemocnenie chýbali len filatelisti
z Prievidze. Zato bol prítomný aj Trenčín, zastúpený pánom Jozefom Koreným.
V predpoludňajších hodinách sa uskutočnila schôdza výboru ZKF regiónu stredného Slovenska, ktoré viedol podpredseda
ZKF Otto Gáťa.
Regionálny deň otvoril člen organizačného výboru Otto Gáťa, ktorý privítal riaditeľku odboru pôšt MDVRR SR pani Ing.
Jarmilu Brichtovú, riaditeľku Štátneho archívu v Bytči pani PhDr. Janu Kurucárovú,
obe aj ako prednášateľky. Privítal nositeľov
Ceny ZSF p. Koreného a pána Mgr. V. Weis
sa a všetkých prítomných. V stručnosti sa

zmienil o histórii Dňa známky v jednotlivých štátoch Európy, ako aj v bývalom
Československu i v Slovenskej republike.
Oficiálne otvorenie tohto prvého podujatia
na strednom Slovensku predniesol predseda
klubu filatelistov v Bytči a predseda organizačného výboru Regionálneho dňa pán Stanislav Helmeš.
Prednášku Hrad Súľov a hradní páni
predniesla riaditeľka Štátneho archívu
v Bytči PhDr. Jana Kurucárová. Prednáškou
privítala návštevníkov na hrade Súľov
s hradnými pánmi Sirmiensisovcami pochádzajúcimi zo Sriemu, najmä Teodózom,
popísala ich erb s lúčmi slnka medzi skalami. Priblížila nepoznanú alebo len minimálne poznanú históriu tohto kedysi slávneho
hradu, ktorého ruiny sa v súčasnosti medzi
Súľovskými skalami ťažko hľadajú. Prednáška upútala práve témou a svojím spôsobom bola aj pripomenutím v septembri 2015
vydanej príležitostnej poštovej známky Súľovské skaly.

PhDr. Jana Kurucárová pri prednese
prednášky

Ing. Jarmila Brichtová pri prednese
prednášky
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Ďalšiu prednášku na tému Emisná
činnosť slovenských poštových známok na
rok 2016 predniesla riaditeľka odboru pôšt
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pani Ing. Jarmila Brichtová.
Uviedla, že niektoré známky sú už zhotovené a sú na vysokej umeleckej úrovni
zvládnutia návrhu i ryteckej práce.
Konštatovala prednosť dôvodov z viac hľadísk, pre ktoré sa vybrané známky z množstva návrhov dostali do emisného plánu na
rok 2016. Pripomenula výročia na ďalšie roky
a najmä značne náročný rok 2018.
Nesúťažná výstava priblížila v exponátoch: Slovensko 1993 (vystavil S. Helmeš,
Bytča), Turzovci - vetva Bytčiansko-oravská (O. Gáťa, Bytča), Prvá svetová vojna (M.
Reviľak, Žilina), Marián Čapka - maliar,
grafik, ilustrátor (O. Gáťa, Bytča). Od neho
tiež exponáty Úvod do Rakúskej a Uhorskej
poštovej správy. Exponát Poštové spoje na
celistvostiach na území Slovenska v rokoch
1850 - 1866 vystavil MVDr. Jozef Máj z KF
v Lučenci. Exponát bol ozdobou výstavy.
Priamo pri exponáte Dr. Máj hovoril o zaujímavostiach celistvostí nielen vzhľadom
na poznámky odosielateľov, cez ktoré poštové stanice má ísť listová zásielka, ale aj na
tranzitné pečiatky a niektoré riešenia poštmajstrov na odklonenie linky. Celistvosti
s niekoľkonásobnou frankatúrou najmä
prvých známok, perfektné odtlačky, zachovalosť celistvostí bola filatelistická lahôdka.
Exponát otvorenej triedy 1. svetová vojna,
(vystavovateľ Milan Reviľak, Žilina) obsahoval známky vydané poštovými správami
v Európe i mimo nej, originality dokladov
vojakov, výzvu cisára k mobilizácii v kazetke a lístky poľnej pošty.
Po skončení prednášok sa zaplnil priestor
pred príležitostnou poštovou priehradkou.
Pošta Bytča 1 poskytla rôznosť známok
a príležitostnú pečiatku. Ako pri obdobných
podujatiach filatelisti poctivo stáli v zástupe.
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Každý účastník dostal od organizačného
výboru bulletin zostavený priamo k Prvému
regionálnemu dňu poštovej známky a filatelie v stredoslovenskom regióne, na titulnej
strane ktorého bolo miesto pre odtlačok príležitostnej pečiatky. Ďalej každý účastník
dostal od organizačného výboru aj pamätný
list a ilustrovanú obálku.
O potrebe organizovať regionálny deň
bližšie k tejto časti Slovenska svedčí nielen
všeobecne návštevnosť, ale aj účasť niektorých jednotlivcov. Napríklad z Považskej
Bystrice prišiel po dlhšej nemoci ťažko
zdravotne postihnutý pán Jozef Janáč (zať
ho jednoducho musel priviezť). Prišli hoci
chorľaví Ľubomír Adamčiak a Mgr. Weiss
z Ružomberka, z Liptovského Mikuláša viacerí, pričom Dr. Jozef Oško hneď uviedol,
že o organizovanie 2. regionálneho dňa sa
oficiálne uchádza klub filatelistov v Liptovskom Mikuláši (o tom kladne rozhodol
výbor ZKF). Filatelisti z Oravy a Kysúc sa
ponáhľali z burzy na výstavisku zo Sokolíc
v Trenčíne, aby stihli začiatok otvorenia.
Časť Martinčanov prišla autobusom, časť
autom. Hrot stretnutia bol v porozprávaní
sa. Každý chcel a mal možnosť povedať tú
svoju skyvu slov z prežitého, zo zozbieraného alebo hľadaného, ale najmä porozprávať
sa s priateľmi aj o klubovom živote alebo
nečinnosti. Napredovanie je stretávanie sa
a vhodný čas aj na prianie vianočného vinšu,
prianie zdravia.

Bytčianski filatelisti s hosťami
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O úrovni podujatia svedčí, že predseda
Spoločenstva sv. Gabriel Mons. Ján Vallo požiadal organizátorov, aby stretnutie gabrielistov v apríli budúceho roka pri 25. výročí založenia Spoločenstva zberateľov kresťanskej
filatelie sv. Gabriel sa uskutočnilo v Bytči.
Niektorí prítomní požiadali o možnosť odoberať bulletin Bytčianska filatelia dôvodiac,
že na schôdzkach klubu je záujem sa dozvedať aj z histórie, čo bulletin obsahuje. V záve-

D

Regionálne oslavy
Dňa slovenskej poštovej známky
a filatelie v roku 2015 v Košiciach

ňa 12. 12. 2015 sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie členov ZSF
a pozvaných zástupcov spolupracujúcich
organizácií pri príležitosti Dňa poštovej
známky a filatelie v slávnostnej sále Slovenského technického múzea v Košiciach na
Hlavnej ulici č. 88 o 10 hod. Pred začiatkom
slávnostného zhromaždenia pri prezentácii
účastníkov bola otvorená príležitostná poštová priehradka.
Z poverenia organizátorov regionálneho
slávnostného spomienkového zhromaždenia otvoril a podujatie viedol podpredseda
klubu filatelistov KF 54-01 v Košiciach. Privítal všetkých prítomných. Zvlášť srdečne
privítal pána Miroslava Ňaršíka, predsedu
Zväzu slovenských filatelistov, MVDr. Alexandra Bárda, CSc., čestného predsedu KF
54-01, delegáciu Združenia klubov filatelistov východoslovenského regiónu na čele
s Milošom Teťuľom. Informoval prítomných
o písomnom ospravedlnení neúčasti pána
MUDr. Richarda Rašiho, PhD., primátora
mesta Košice a prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., rektorky UVLF v Košiciach pre
pracovné povinnosti mimo mesta. Svoju
neúčasť ospravedlnil aj Ing. Zdeněk Baliga.
Pred otvorením programu si všetci prítomní
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re organizátori konštatovali, že hmla nezáujmu o filateliu na strednom Slovensku nepadla
na všetky kluby. Organizátori v Bytči popriali
úspešné pokračovanie Liptákom na 2. regio
nálnom dni slovenskej poštovej známky a filatelie v Liptovskom Mikuláši v roku 2016
a Dr. Otto Gáťa v záujme spolupráce prisľúbil
vystaviť vylepšený exponát z roku 1976, Pošta
v Liptovskom Mikuláši.
JUDr. Otto Gáťa, Stanislav Helmeš

uctili minútou ticha pamiatku Dušana Evinica, ktorého výsledky a dielo zachováme
pre ďalšie generácie.
Slávnostný prejav povedal MVDr. Alexander Bárd, CSc., čestný predseda KF 5401, so zameraním na významné etapy v činnosti organizovanej filatelie v Košiciach
a vo východoslovenskom regióne, ktoré sa
stali východiskom pre tradičné každoročné

Predsedníctvo slávnostného zhromaždenia pri otvorení podujatia. (zľava doprava) prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc., Ing. Ján Marenčík, MVDr.
Alexander Bárd, CSc. (pri prejave), Miroslav Ňaršík
Spravodajca ZSF
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usporadúvanie regionálnych osláv Dňa poštovej známky a filatelie v Košiciach a pravidelné vydávanie zborníka Košice vo filatelii.
Poukázal na význam a mimoriadnu náročnosť roku 1970 pre košických filatelistov
spočívajúcu v tom, že pred 45 rokmi kládli
základy budúceho rozvoja organizovanej
košickej filatelie zapojením sa do KF 10-10
ďalší členovia a funkcionársky kolektív sa
upevnil a skvalitnil. V nasledujúcom roku
bola uzatvorená dohoda o začlenení KF 1010 do Závodného klubu ROH VSŽ Košice
a vytvorili sa dobré podmienky pre klubovú
činnosť dospelých členov aj pre aktívnu činnosť krúžkov mladých filatelistov v priestoroch Spoločenského pavilónu ROH VSŽ
Košice. Pred 40 rokmi v roku 1975 nastúpil
systematický rozvoj mládežníckej filatelie
s úspešnou účasťou na IV. Celoštátnej výstave poštových známok JUNIORFILA 1975,
keď z košických KMF bolo vystavených
19 exponátov mládežníkov a 2 kolektívne
krúžkové exponáty.
Miroslav Ňaršík, predseda Zväzu slovenských filatelistov, pozdravil slávnostné zhromaždenie regionálnych osláv Dňa slovenskej poštovej známky a filatelie 2015. Svojím
pozdravným príhovorom nadviazal na prejav Dr. Bárda vyzdvihnutím historických
skutočností v činnosti KF 54-01 a vysoko
pozitívne hodnotil systematicky udržiavanú
a rozvíjanú tradíciu košických filatelistov
pravidelne každoročne organizovanej slávnostnej spomienky na vydanie prvej poštovej známky Československa, a tým aj vznik
filatelie v našej vlasti formou zhromaždenia
členov ZSF z regiónu východného Slovenska, ako aj filatelistov zo Spolku filatelistov
v Košiciach. Okrem iného ocenil úspešnú
spoluprácu košických klubov so Slovenským
technickým múzeom v Košiciach, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach, Štátnou vedeckou knižnicou
v Košiciach, ako aj s ďalšími kultúrnymi
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Ing. Ján Marenčík pri prezentácii zborníka Košice vo filatelii č. 26
a športovými organizáciami v Košiciach.
Poukázal aj na podporu činnosti klubov filatelistov a ich spolupracujúcich organizácií
z Magistrátu Košíc a zvlášť od pána primátora MUDr. Richarda Rašiho, PhD. Poďakoval
všetkým za aktívnu činnosť a systematickú
spoluprácu. Záverom svojho prejavu dekoroval MUDr. Juraja Pálku, ako laureáta
Ceny ZSF za rok 2014.
Odbornú prednášku prezentoval Ing.
Miroslav Gerec na tému Papier s priesvitkou
„Logo slovenskej pošty“, ktorá je v písomnej
forme uverejnená aj v zborníku Košice vo
filatelii č. 26. Prednáška bola mimoriadne
dobre dokumentovaná premietnutými obrázkami.
Ing. Ján Marenčík, tajomník KF 54-01
a zostavovateľ publikácie, slávnostne uviedol

Pohľad do auditória slávnostného
zhromaždenia
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a prezentoval publikáciu Košice vo filatelii
č. 26. Poukázal na úvodné slová predkladaného čísla zborníka s dôrazom na špecifiká
a zámery i ciele článkov zaradených do obsahu.
V rámci spoločenského stretnutia účastníkov podujatia prebiehala diskusia, v ktorej
predseda ZSF informoval prítomných o nových možnostiach podpory činnosti klubov
aj krúžkov mladých filatelistov prostredníctvom vypracovaných a schválených projektov konkrétnych činností, ktorých financovanie bude možné zabezpečiť zo zdrojov

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Podobne je možná realizácia vydania zborníka Košice vo filatelii č.
26 v projekte Národný program aktívneho
starnutia. V spolupráci so Sekretariátom
a Radou ZSF bude potrebné vypracovať projekty na plánované akcie (semináre, propagačné výstavy a pod.)
Záver s vianočným a novoročným vinšom
za organizačný výbor podujatia vykonal Dr.
Alexander Bárd, čestný predseda KF 54-01.
prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.
podpredseda KF 54-01

Znovuotvorenie synagógy
– centra súčasného umenia Trnavy

Ž

Mgr. Ján Mička

idovská obec „status quo ante“ dala
v Trnave v roku 1897 podľa projektu Jakoba Gartnera postaviť v historickom jadre
mesta synagógu s dvojvežovým priečelím.
Budova z neomietnutého tehlového muriva
sa po čiastočnej rekonštrukcii v deväťdesiatych rokoch minulého storočia využíva ako
výstavný priestor Galérie Jána Koniarka.
Pred synagógou je podľa projektu Arpáda
Szalatnaia postavený pamätník holokaustu.
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Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ
galérie sa v minulom roku zameral na realizáciu rekonštrukcií národných kultúrnych
pamiatok a medzi nimi aj na modernizáciu
interiéru aj exteriéru budovy synagógy –
centra súčasného umenia.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 18.
februára 2016 spoločne s vernisážou výstavy
japonského umelca Tets Ohnariho – Reflexie, inštalovanej v priestoroch synagógy.
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Význam oboch podujatí potvrdzovala
účasť hostí – medzi nimi J. E. Akio Egawu
– mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR, ako i ďalších zástupcov
diplomatických misií Ruskej federácie a Maďarska v SR, podpredsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Petra
Salnera a poslancov NR SR. V úvode vystúpili hudobní hostia Ervín Schönhauser (spev)
a Igor Bázlik (klavír). Hlavný príhovor k zúčastneným predniesol predseda Trnavského
samosprávneho kraja Tibor Mikuš.
Organizátori
podujatia
zabezpečili
k otvoreniu synagógy príležitostnú pošto-

vú pečiatku s motívom Dávidovej hviezdy
z priečelia budovy. Pre filatelistov - zberateľov judaík bude nepochybne zaujímavosťou
aj vydanie poštových lístkov, z ktorých jeden
na poštovej celine CDV 216/13 je s farebnou
fotografiou synagógy a druhý, pripravený
KF ZSF Tirnavia zobrazuje kresbu trnavskej synagógy doplnenej fotografiou Alfréda
Wetzlera, ktorému sa spolu s Walterom Rosenbergom podarilo utiecť z koncentračného tábora v Oswienčime, o čom napísal knihu „Čo Dante nevidel,“ v ktorej odhalil svetu
prvýkrát pravdu o ukrutnostiach páchaných
v koncentračných táboroch.

Začiatky klubu filatelistov
Ladislava Novotného
Ing. Ján Čaplovič

P

äťdesiat rokov v živote človeka alebo
akejkoľvek organizácie je vhodnou príležitosťou na usporiadanie spomienok. O to
viac, ak sa takéhoto jubilea dožíva náš klub.
Rád by som pridal tie svoje a rozšíril text publikovaný v pamätnici klubu vydanej k jeho
50 ročnému jubileu o nové fakty. Pre porozumenie, aká tu bola situácia pred 50 rokmi
treba vychádzať zo stavu bezprostredne po
skončení 2. svetovej vojny. Organizované
zberateľstvo známok po druhej svetovej vojne prešlo mnohými zmenami, zvyčajne podmienenými politickými a štátoprávnymi pomermi, preto písanie jeho histórie je tvrdým
orieškom. Z členov, ktorí stáli pri založení
klubu, nás ostalo len málo a z prvého výboru
som tu posledný. A tak som pocítil potrebu,
aby som dal na papier niečo zo spomienok
na začiatky klubu a pre lepšie pochopenie aj
na jeho predhistóriu.
Tak ako celá vtedajšia spoločnosť, aj filatelia sa usilovala o čo najrýchlejší návrat do
normálnych, t. j. predvojnových pomerov.
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Ing. Čaplovič (vpravo) preberá zväzové
ocenenie od predsedu ZSF M. Ňaršíka
(vľavo) pri príležitosti 50. výročia založenia klubu.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Filatelisti boli tradične organizovaní v kluboch alebo spolkoch. Vrcholnými orgánmi
boli na Slovensku Zväz slovenských filatelistických spolkov a v Prahe Ústredie československých filatelistických spolkov. Po radikálnej zmene politických a hospodárskych
pomerov v roku 1948 k zmenám vo filatelii
bezprostredne nedošlo a život pokračoval
po starom až do roku 1950. Po vyriešení
dôležitejších úloh si štátno-stranícke orgány uvedomili, že aj v zbieraní známok, kde
sa krútia nejaké peniaze, by sa mal spraviť
poriadok a predovšetkým by sa patrilo zlikvidovať súkromných obchodníkov so znám-

M

Jubilant z Kežmarku

eno pána Jána Nyékiho
je v Kežmarku a okolí
trvalo spojené s filateliou. Je
nestorom kežmarskej filatelie.
Pod jeho organizačným vedením sa mnohými akciami
v Kežmarku naplno prezentovala filatelia pred širokou verejnosťou ako vysoko kultúrna
záľuba. Aj keď jeho zdravie mu
už neumožňuje plne sa venovať
filatelistickému životu v našom klube filatelistov, stále je jeho dušou.
Narodil sa 2. marca 1931 v Leviciach
v poštárskej rodine, čo aj spôsobilo už v detskom veku jeho zvýšený záujem o poštové
známky. Do organizovanej filatelie vstúpil, keď
študoval na Reálnom gymnáziu v Leviciach
v roku 1946. Aktívne začal pracovať vo filatelii,
keď ho zamestnanie doviedlo do Kežmarku,
kde sa natrvalo usadil a založil si rodinu.
Členom klubu filatelistov v Kežmarku je
od roku 1960. Od roku 1966 až do roku 2004
bol jeho predsedom. Na návrh nového vedenia klubu v roku 2004 bol jednomyseľne všetkými členmi klubu zvolený za jeho čestného
predsedu. V roku 1965 prevzal vedenie krúž-
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kami. To zodpovedalo vtedajšej línii, keď sa
likvidovali aj tie najmenšie živnosti a všetok
súkromný maloobchod. Vznikol štátny obchodný podnik POFIS s nie príliš hustou
sieťou predajní v krajských a v niektorých
väčších okresných mestách. Po 5 rokoch
ich bolo 34, na Slovensku 8. Na bývalých
obchodníkov tvrdo dopadol prísny zákaz
predávať a vystavovať známky z vojnových
rokov Slovenska, Protektorátu Čechy a Morava, ktorých mali značné zásoby. V prvých
5 rokoch sa totiž mohlo s nimi nerušene obchodovať, o čom svedčia vtedajšie katalógy.
pokračovanie v budúcom čísle

ku mladých filatelistov. Mladí
filatelisti pod jeho vedením vytvorili množstvo hodnotných
exponátov, ktoré získali mnohé
ocenenia nielen v Československu, ale aj na zahraničných mládežníckych výstavách. Ďalšie
ocenenia získavali mladí filatelisti z Kežmarku aj vo filatelistickej olympiáde. KMF úspešne
viedol až do roku 2003.
Pán Nyéki pôsobil aj vo vyšších zväzových štruktúrach. Bol účastníkom ustanovujúceho zjazdu Zväzu slovenských filatelistov v roku 1968 v Sliači. V roku 1968
začína ako náhradník a potom člen ÚV ZSF
až do jeho zrušenia. Po rekonštrukcii vedenia ZSF sa v roku 1990 stáva jeho podpredsedom. Túto funkciu vykonával až do roku
1997. Z funkcií na regionálnej úrovni treba
spomenúť jeho členstvo v krajskom výbore
ZSF od roku 1969 ako člena Východoslovenského KV ZSF až do jeho zrušenia. V roku
1999 zakladá a stáva sa predsedom ZKF Východoslovenského regiónu. Všetky uvedené
funkcie vždy vykonával s maximálnou zodpovednosťou a svedomitosťou.
Spravodajca ZSF

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Pri hodnotení filatelistickej činnosti
pán Nyékiho nesmieme zabudnúť ani na
jeho vystavovateľskú činnosť. Na výstavách
sa prezentoval mnohými exponátmi. Jeho
najúspešnejší exponát Povodie Popradu bol
ocenený mnohými medailami na domácich
aj medzinárodných výstavách.
Za svoju prácu v prospech filatelie bol
ocenený mnohými cenami a vyznamena-

D

Náš oslávenec

ňa 26. januára 2016 náš
dlhoročný
tajomník
a predseda KF 52-25 Galanta
Ing. Vladimír Mrva oslávil 65
rokov svojho života. Života,
z ktorého značnú časť zasvätil
práve svojmu koníčku – filatelii. Oslavoval nielen v kruhu
najbližších – manželky Mariky,
dcéry Majky s manželom, syna
Vlada s manželkou a vnukov
Dominikom (už teraz úspešným mládežníckym filatelistom – vystavovateľom), Veronikou, Martinom a Šimonom,
ale aj v kruhu priateľov filatelistov.
Záujem o filateliu začal prejavovať už
v detstve. Počas školských rokov na základnej škole v obci Gáň ako 10 ročný dostal
od strýka Ruda svoj prvý katalóg poštových
známok Československa POFIS 1961. Do
čarov filatelie ho postupne dostal strýko
Fero, ktorý už v roku 1946 bol spoluzakladateľom krúžku filatelistov v Galante.
Po roku čakateľstva bol 14. septembra
1977 prijatý za člena ZČSF. Už po prvých
stretnutiach Vladove filatelistické vedomosti prekvapili i skúsených odborníkov
(Dr. Kajdy, Szalay, Ing. Verný, Ing. Bartoň,
či znalec Novotný). Najviac ho vždy bavila
poštová história, veď od roku 1980 je členom komisie PH, celín a aerofilatelie ZsKV
ZČSF a v roku 1986 sa stal jej predsedom.
2016 / 1

niami. Od roku 1987 je nositeľom zlatého
Čestného odznaku ZSF. Za rok 2004 bol
ocenený najvyšším zväzovým vyznamenaním - Cenou ZSF.
Pri tohtoročnom okrúhlom jubileu prajeme do ďalších rokov pánovi Nyékimu veľa
šťastia, zdravia a pohody v osobnom i filatelistickom živote.
KF 54 – 12 Kežmarok

Vždy rád poradil a pomohol
mladým, začínajúcim zberateľom, kolegom. Od roku 1983 je
vedúcim krúžku mladých filatelistov v jeho rodnej Galante.
Od roku 1997 je spoluzakladateľom SFVS (Slovenskej filatelistickej vedeckej
spoločnosti), ktorá sa neskôr
premenovala na Slovenskú filatelistickú akadémiu (SFA).
Od 1998 je členom ARGE a od roku 2011
je riadnym členom Maďarskej filatelistickej
vedeckej spoločnosti (MAFITT).
V roku 1993 bol zvolený za člena predsedníctva ZSF, kde pôsobil do roku 2015,
kedy už za člena Rady ZSF nekandidoval.
Počas týchto rokov dlhšie obdobie zastával funkciu predsedu ZKF ZsR ZSF, ale aj
podpredsedu ZSF. Svoje odborné znalosti
preukazuje dodnes členstvom v komisii porotcov (jurymanov) pre oblasť PH a mládežnícku filateliu.
Počas jeho aktívnej filatelistickej činnosti bol organizátorom viacerých Dní filatelie, súťažných, nesúťažných i propagačných
výstav, filatelistických zájazdov i rôznych
foriem prepravy pošty (letecky, poštovým
holubom, dokonca i peším poslom).
Významná je i jeho publikačná činnosť,
o čom svedčí množstvo odborných člán-
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2016, 25. 1. * 25. výročie vzniku Policajného
SR * monografiách,
príležitostná známka
*
kovzboru
v knihách,
časopisoch
a výstavných
v zahraN: A.
Ferda * OFkatalógoch
PTC * PL:doma
50 ZP,ajTF:
2 PL
ničí. Navyše
7 príležitostných
* papier
FL * HZje12autorom
* FDC N:
A. Ferda, OF
poštových
pečiatok,
5
korešpondenčných
Kasico * náklad: 300 tis.

2016, 10. 2. * Kultúrne dedičstvo SlovenMrva je odTeplice
roku 1998
držiteľomznámzlaska:Ing.
Trenčianske
* výplatná
tého
odznakuR:ZSF
a tiež*čestného
ka
* N:čestného
P. Augustovič,
Ľ. Žálec
OTr+HT
odznaku
PTC
* PL:Maďarského
100 ZP, TF:filatelistického
2 PL * papierzväzu
FLA *
(MABEOSZ), Poľského zväzu filatelistov
RZ 11 ¼ : 11 ¾ * FDC N: P. Augustovič, R:
(PZF) a množstva iných ocenení, čestných
Ľ.uznaní
Žálec,a OTp
PTC *listov.
náklad: 2 mil.
ďakovných

lístkov, 4 pohľadníc a viacerých príležitostných obálok, návrhov na diplomy, medaily
a grafické listy.
Vladko, nech Ti ešte veľmi dlho ostane
Je tiež autorom piatich súťažných expoten optimizmus, zmysel pre dobro a humor,
ako aj ochota pomôcť a poradiť. Nech všetnátov Čo je čo vo filatelii, Revolučné vydanie poštových známok po rozpade Rakúsko
ky problémy dokážeš hravo riešiť s úsme- Uhorska, Králi na území Slovenska, Pošty
vom na tvári. Veľa zdravia, šťastia, rodinnej
Galanta a okolie a Poštová história Rakúsko
pohody a filatelistických radostí Ti zo srdca
- Uhorska, ktorými robil a stále robí dobré 606)
prajú
všetci priatelia - filatelisti.
Kúpalisko „Zelená žaba“ v Trenčianskych Tepliciach
meno
ZSF
doma
i
v
zahraničí.
KF Galanta
604) Logo PZ SR
604
604 FDC

606
T1 50g (0,65 €) viacfarebná .........0,65 606 FDC
.............................................................. 1,55

Rozlúčka
2016, 26.Šablatúrom
2. * Veľká noc 2016: Paličkovas JUDr. Svätoplukom
1. * ME v krasokorčuľovaní

2016, 27.
dchod *človeka
nás vždy
v Bratislave
príležitostná
známka * N:
dokáže
prekvapiť
a zaM. Žálec
Varcholová
* OF
PTC * PL: 50
naše
vnútro.
keď11 ¾ : 11 ¼ *
ZP,siahnuť
TF: 4 PL
* papier
FL Aj
* HZ
smeN:sM.
obavami
pred časomR: Ľ. Žálec,
FDC
Žálec Varcholová,
prijímali správu, že pán dokOTp
PTC * náklad: 200 tis.

O

tor Šablatúra je hospitalizovaný, s najhorším sme nerátali,
dúfali sme... Možno aj preto,
že sme ho poznali - a nebolo
to tak dávno - ako vitálneho
človeka s bystrými očkami,
družného, spoločenského, ktorý sa s nami, kolegami filatelistami, rád de605) lil
Párokrasokorčuliarov
svoje názory a príbehy. Áno, vieme, že
čase sa horšie
pohyboval, mal
605 v poslednom
0,90 € viacfarebná
........................0,90
problémy
s chôdzou, s nohami, ale - nádejali
605 FDC
..............................................................1,80
sme sa, ..............................................................
že ešte príde medzi nás. Žiaľ... 0,91
605 NL
Mali sme nášho Sväťa radi a vážili sme
si ho. Každý z nás možno pre niečo iné.
Jedni oceňovali jeho filatelistickú erudovanosť a schopnosť rozptýliť pochybnosti
o pravosti známok prvej Československej
republiky, Protektorátu Čechy a Morava,
Slovenského štátu a Chustu - to bol jeho
znalecký odbor, riadne široký. Druhí ho
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1,60 € viacfarebná........................ 1,60
..............................................................2,50

ná čipka * príležitostná známka * N: A.
a vážili *siOF
ho,PTC
lebo *
Folkmerová,mali
GÚ: radi
V. Rostoka
dokázal rozšíriť ich znalosPL: 50 ZP (A), TF: 4 PL; ZZ: 10 ZP (B), TF:
ti prvej a populárnej emisie
6 ZZ * papier
FL (A), samolepiaci FL (B)
známok prvej ČSR s obrazom
* HZ 11 ¼ : Hradčian,
11 ¾ (A), pílkovitý
výsekjeho
10 :
mám na mysli
10 ¼ (B) * FDC
N:
V.
Rostoka,
OF
Kasico
priekopnícku študijnú publi- *
náklad: 1,7 mil.
(A),Falošné
300 tis.Hradčany.
(B, 30 tis. Iní
ZZ)
káciu

ho mali radi najmä pre jeho
nebojácnosť pri vyslovovaní
názorov na tvorbu nových
slovenských známok, ďalší
radi počúvali jeho košaté spomienky na roky mladosti a jeho príbehy,
v ktorých, obrazne povedané, hrali hlavnú
úlohu poštové známky. Iní boli zasa radi
607) A. Folkmerová: „Veľkonočné kuriatko“, paličkovajeho prítomnosti pre ten taký úplne obynávčipka
čajný pocit blízkosti človeka, ktorý si ne607A
0,45
€ viacfarebná,
známka ztie
PLmu
0,45
potrpel na
formálnosť
a formality,
607B
0,45
€ viacfarebná,
boli naozaj
cudzie
... tým všetkým bol pre
známkapán
zo zošitka
nás, filatelistov,
doktor .......................0,45
Šablatúra.
607 FDC .............................................................. 1,35
Ďakujeme, Sväťo, že si tu s nami bol
607 ZZ
..............................................................4,50
a že sme my mohli byť tu, na tomto svete
spolu s Tebou. Nezabudneme...
Česť Tvojej pamiatke!
Miroslav Ňaršík, predseda ZSF
Spravodajca ZSF
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2016, 10. 3. * Matej Hrebenda (Osobnosti)
* príležitostná známka * N: D. Kállay, R: F.
Horniak * OTr+HT * PL: 35 ZP, TF: 2 PL *
papier FL * RZ 11 ¼ * FDC N: D. Kállay, R:
F. Horniak, OTp PTC * náklad: 1,05 mil.

608) Matej Hrebenda (1796 – 1880) – slovenský národný
buditeľ

608
608 FDC

0,65 € viacfarebná ....................... 0,65
.............................................................. 1,55

Titulná strana obálky
MAJSTROVSTVÁ SVETA
V CESTNEJ CYKLISTIKE
2015
PETER SAGAN
Termín inaugurácie (21.4. – 5.5.2016)
ešte nie je známy.
Bude publikovaný na www.pofis.sk.
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