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2015, 2. 1. * Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie * výplatná
známka * N: P. Augustovič R: J. Česla *
OTr+HT PTC * PL: 100 ZP, TF: 2 PL * papier FLA * RZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: P. Augustovič R: J. Česla, OTp PTC * náklad:
2 mil.
kupón) logo Oravskej Galérie v Dolnom Kubíne a kresba
Jána Kudličku

581 T2 50g (0,45 €) viacfarebná ........................ 0,45
581 PL
(130x208 mm) ....................................3,60
581 FDC .............................................................. 1,35
Kupóny

581 KĽa s kupónom „Oravská galéria“ ...............0,45
581 KĽb s personalizovaným kupónom ................--581 KPa s kupónom „Oravská galéria“ ...............0,45
580) Mauzóleum Andrášiovcov (20. stor.)
581 KPb s personalizovaným kupónom ................--580
1,15 € viacfarebná ........................ 1,15
580
FDC .....................................................2,05 581 KĽa+ KPa s kupónmi „Oravská galéria“ .....0,45
581 KĽb+ KPb s personalizovanými kupónmi ....--581 Sa s kupónom „Oravská galéria“ ...................0,90
2015, 30. 1. * Valentínske blahoželanie - 581 Sb s personalizovaným kupónom....................--známka s personalizovaným kupónom 581 PLa s kupónmi „Oravská galéria“ .................3,60
* príležitostná známka určená na perso- 581 PLb s personalizovanými kupónmi.................---

nalizáciu kupónu * N: A. Ferda * OF PTC
* PL: 8 ZP + 8 K, TF: 8 PL (5 s kupónmi
„Oravská galéria“ + 3 s nepotlačenými kupónmi) * papier FL * HZ 11 ¼ : 11 ¾ * FDC
N: A. Ferda, OF Kasico * náklad: 220 tis.
(27,5 tis. PL, z toho 17,5 tis. PL s kupónom
„Oravská galéria“ a 10 tis. PL s nepotlačeným kupónom)

2015, 6. 2. * Štefan Pilárik (Osobnosti) *
príležitostná známka * N: A. Ferda, RR: J.
Česla * OF PTC * PL: 50 ZP, TF: 2 PL *
papier FL * HZ 12 * FDC N: A. Ferda, R: J.
Česla, OTp PTC * náklad: 300 tis.

582) Štefan Pilárik (1615 – 1693) – slovenský básnik
581) Symbolická kresba srdca, ktorá obsahuje QR-kód 582
ku pesničke „Čakám Ťa láska“ skupiny Elán
582

0,60 € viacfarebná ........................0,60
FDC ..................................................... 1,50
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ÚVODNÍK

M

Do nového ročníka

ilí čitatelia, už sme skoro
zabudli, ako sa Starý rok zišiel s Novým, a Vy v rukách držíte
prvé číslo ďalšieho ročníka nášho
Spravodajcu. Je to dobrý pocit, že
takéto periodikum vychádza aj
napriek tomu, že v súčasnej dobe
elektronickej komunikácie podľa
niektorých ľudí je to prežitok.
Je pravdou, že elektronické média, internet a podobné, sú promptnejšie s celosvetovým dosahom
a veľmi lacné (prakticky môžu byť zdarma).
A práve tieto vlastnosti z nich často robia neadresné zdroje chybných a dezorientujúcich informácií. Ďalšou nevýhodou elektronických médií
je skutočnosť, že v nich obsiahnuté informácie,
často ťažko a náročne získané a spracované, sa
dajú vymazať jedným stlačením klávesy, a tak
nasledujúce generácie nemajú možnosť sa nikdy dozvedieť, ako kedysi sa u nás filatelizovalo.
Preto som veľmi rád, že aj tento rok bude
mať slovenská organizovaná filatelia svoje
klasické printové médium – Spravodajcu, ktorý bude mapovať súčasný filatelistický život
na Slovensku a snáď niekto v ďalších generáciách raz nájde v starej zabudnutej skrinke
zaprášené číslo Spravodajcu 2015 a dozvie sa
o našom bohatom filatelistickom živote v tomto roku. Určite ho to poteší tak, ako nás poteší
nájdený starý filatelisticky časopis alebo dokument, ktorý nám objasňuje začiatky našej záľuby – filatelie (veď tohto roku si pripomíname

120. výročie založenia spolku
Album v Kremnici, čo sa považuje za začiatok organizovanej
filatelie na Slovensku).
Čo sa v našom periodiku
za sto rokov čitateľ dočíta, to nechám na Vás, našich dopisovateľov. Veď tento rok bude bohatý
na filatelistické udalosti. Verím,
že už vo všetkých kluboch filatelistov prebehli výročné členské schôdze, ktorých závery sa
zhodnotia na prvých snemoch regionálnych
združení klubov filatelistov. Tam sa budú aj
kreovať nové regionálne orgány alebo budú potvrdené jestvujúce a vytýči sa nový plán činnosti na ďalšie štvorročné obdobie. Tento plán sme
si stanovili my filatelisti v jednotlivých kluboch.
Ako a či ho naplníme, bude záležať len na nás.
Verím, že ako v našom klube sme sa zodpovedne zamysleli pri tvorbe reálneho plánu činnosti,
tak vykonali aj ostatné kluby, a po zapracovaní
týchto plánov na vyššom stupni, či už regionálnom, alebo celozväzovom, prežijeme nasledujúce štvorročné obdobie bohatým a plodným
filatelistickým životom.
Na informovanie o týchto našich filatelistických aktivitách sa ja aj s celou redakciou
a redakčnou radou veľmi teším. Tak hurá
do nového ročníka! Prajem vám príjemné čítanie jeho prvého čísla.
Zdeněk Baliga
vedúci redaktor

UZNESENIE
z XIV. zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 7. 3. 2015 v Bratislave
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Ukončenie činnosti KF 53-30 Rim. Sobota.
2) Uskutočnenie vedeckej konferencie SP,
a.s., v PM SP dňa 29.9.2015.
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3) odovzdanie výstavného zariadenia ZKF
Bratislava v počte 18 rámov, 4 sklá, 28
plexi, 3 prepravky, 21 stojok, 37 pričinkov, 58 rožných spojok.
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF
4) Udelenie bronzových ČO ZSF doc.
Ing. Anne Murárovej, PhD. a Dr. Ivanovi Novotnému, členom KF 51-09 Bratislava.
B) SCHVAĽUJE
1) Projekt mládežníckej filatelistickej výstavy JUNIORFILA 2015 a prípravný výbor výstavy v zložení: predseda
Ing. Ivan Krivošík, tajomník Miroslav
Ňaršík, hospodár Ing. Ján Maniaček
ml., členovia Pavol Varga a Peter Slovák.
2) Udelenie ČO ZSF:
strieborné: Ing. Martin Polovka, PhD.,
a doc. Milan Jasem, PhD., KF 51-09 Bratislava; prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.,
nečlen ZSF; Ing. Gabriela Martáková,
Pavol Rusnačko a Ing. Peter Kormoš KF
54-03 Spišská Nová Ves
zlaté: Peter Hložka, KF 51-09 Bratislava;
Ondrej Šefčík KF 54-03 Spišská Nová
Ves.
3) Národného komisára na filatelistickú
výstavu CROATICA 2015 Miroslava
Ňaršíka.
4) Smernicu pre udeľovanie odznaku mladý filatelista (OMF) ZSF.
5) Predbežný návrh na národného komisára 2. česko-slovenskej filatelistickej
výstavy 2016 RNDr. Vojtecha Jankoviča,
CSc.
6) Určenie delegátov s hlasom rozhodujúcim na 1. Snem ZSF podľa stavu členskej
základne ZSF k 31.12.2014 na každých aj
začatých 50 členov ZKF takto:
ZKF Bratislava 5 delegátov s hlasom rozhodujúcim, ZKF ZsR 9 delegátov s hlasom rozhodujúcim, ZKF SsR 6 delegátov
s hlasom rozhodujúcim a ZKF VsR ZSF
4 delegáti s hlasom rozhodujúcim. Spolu 24 delegátov s hlasom rozhodujúcim
a 16 delegátov s hlasom poradným (hostia, zaslúžilí členovia ZSF a nekandidujúci doterajší členovia Rady ZSF).
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7) Návrh na zloženie poroty pre mládežnícku filatelistickú výstavu JUNIORFILA 2015 NITRA v zložení:
Predseda: Miroslav Bachratý
Tajomník: Jozef Oško
Člen: Zdeněk Töpfer, ČR.
C) UKLADÁ
1) Pripraviť správu o výstavníckej činnosti
členov KF za obdobie 2011-2014 na domácich výstavách a v zahraničí.
Zodpovední: predseda a podpredseda
ZSF
Termín: 31.05.2015
2) Pripraviť správy o činnosti odborných
komisií za obdobie 2011-2014.
Zodpovední: predsedovia odbor. komisií
Termín: 31.05.2015
3) Pripraviť správy o činnosti ZKF za obdobie 2011-2014.
Zodpovední: predsedovia ZKF
Termín: 30.06.2015
4) Zistiť výrobcu filatelistického výstavného zariadenia u európskych filatelistických zväzov.
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bachratý
Termín: 31.03.2015
5) Vypracovať špecifikáciu filatelistického
výstavného zariadenia.
Zodpovední: členovia Rady ZSF
Termín: 31.03.2015
6) Vyplatiť 15% z členských príspevkov
za rok 2013 ZKF Ba 436,95 €, ZKF ZsR
734,18 €, ZKF SsR 512,81 € a ZKF VsR
350,93 €.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 31.03.2015
D) ŽIADA
1) RK ZSF o revíziu účtovného denníka
ZSF za rok 2014.
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Darujte 2 % zo zaplatenej dane pre ZSF

D

ovoľujeme si vás, milí čitatelia, touto
cestou 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 ako v mládežníckej filatelii, tak aj vo výstavnej činnosti.
V prílohe vám zasielame 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
2015, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
Prílohou Vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa o tom, že
daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné
zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.

Minimálna výška, ktorú môžete darovať,
je 3,32 €. Kompletný postup sa nachádza
na stránke www.rozhodni.sk.
Ten, kto nám daruje 2 % zo zaplatenej
dane pre ZSF a zašle na sekretariát ZSF
o tom kópiu Vyhlásenia, bude odmenený
malým filatelistickým suvenírom.
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
Iveta Valašková
tajomníčka ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKOVÁ TVORBA
I. ŠTVRŤROKA 2015

V

ydavateľ slovenských poštových známok Slovenská pošta, a.s., vydala v prvom štvrťroku 6 známok, ktoré sú vyobrazené na druhej a tretej strane obálky tohto
čísla časopisu.

Krásnohorské Podhradie Mauzóleum Andrášiovcov
Mauzóleum je vysunutou expozíciou Múzea
v Betliari. Patrí medzi najhodnotnejšie
pamiatky
secesného umenia na Slovensku. Nemá v strednej
Európe obdobu. Postavili ho ako rodinnú
kryptu v r. 1903-1904 pre grófa Dionýza Andrášiho a jeho manželku Františku. Návrh
vyhotovil Richard Berndl a Ing. arch. Konštantín Frick. Sochárska výzdoba je dielom
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Maxa Fricka a Eduarda Schmuckera (http://
www.muzeum.sk/). Pri stavbe mauzólea
bola využitá kombinácia prvkov modernej
secesie a klasických odkazov neskoroantického a ranokresťanského umenia. Mauzóleum je z bieleho pieskovca, pred vstupom je
v dlažbe slovo pax (pokoj), zo strán sú sochy
cherubínov. Na bronzových dverách sú levie
hlavy s kruhovými klopadlami, nad nimi
reliéf s erbom, orlami a géniami s fakľami
a Dionýzovo motto „Non videri sed esse“
(Nie zdať sa, ale byť). V mauzóleu je oltár sv.
Františky Rímskej s jej mozaikovým obrazom (M. Herucová: www.pofis.sk).
Známka (Pofis 580) vyšla v emisnom
rade Kultúrne dedičstvo Slovenska. Jej nominálna hodnota 1.15 € je poštový poplatok
za doručenie doporučeného vnútroštátneho
listu 2. tr. Obálka prvého dňa (FDC 580/15)
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
tvorí príťažlivú kompozíciu známky, príležitostnej pečiatky zobrazujúcej hlavu levov
z dverí mauzólea (P. Augustovič, akad. maliar) a odtlačku z rytiny (Mgr. art. J. Česla)
zobrazujúcej cherubínov z priečelia mauzólea. Na príležitostnej pečiatke (PPP 01/15) je
milovaný pes manželky grófa Andrášiho,
ktorý má sochu v exteriéri mauzólea.

Známka
s personalizovaným
kupónom : Valentínske
blahoželanie
Námet valentínskej poštovej známky
bol vybraný na základe prieskumu názorov
medzi širšou verejnosťou, pričom bol skĺbený so zámerom vydavateľa osloviť vydaním
známky s personalizovaným kupónom najmä mladšiu generáciu teenagerov, ktorí preferujú virtuálny svet elektronických médií.
Z tohto dôvodu bola poštová známka navrhnutá v podobe obrázkového *QR kódu
so spojením na videoklip o láske. Známky
s QR kódom vydali viaceré krajiny ako Tai
van, USA, Nemecko, Chorvátsko, Island
alebo Rusko. Nová slovenská poštová známka v sebe implikuje všetky doterajšie výdobytky QR kódových poštových známok.
Nielenže je v tvare srdca, teda obrázkovým
QR kódom, ale možno ju právom označiť
za prvú hudobnú video známku na svete vydanú k sviatku Valentína! QR kód totiž obsahuje spojenie na videosekvenciu pesničky
Čakám ťa, láska, z megakoncertu skupiny
Elán realizovaného v Prahe v roku 2003. (M.
Vančo: www.pofis.sk)
Známka (Pofis 581) je ukážkou tvorivej
invencie autora známky a moderného zámeru vydavateľa. Blahoželáme Slovenskej pošte
k jej vydaniu. 22 ohlasov na internete je dôkazom, že zaujala. Kloním sa k tým, ktorí ju
považujú za modernú a peknú. Nominálna
hodnota 0,45 € je poštový poplatok pre vnútroštátne doručenie listu 2. triedy. Prítlač
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loga Oravskej galérie na kupóne pri príležitosti 50. výročia jej založenia je prvým použitím tejto emisie ako známky s personalizovaným kupónom.
*QR kód je skratkou anglického označenia
Quick Response (rýchla reakcia). Bol vyvinutý japonskou firmou Denso-Wave v roku
1994 na monitorovanie výrobného procesu
v automobilovom priemysle. Princíp použitia
QR kódu je založený na zosnímaní kódu mobilným zariadením prostredníctvom voľne
stiahnuteľného programu (QR code reader)
určeného na dekódovanie textovej informácie obsiahnutej v kóde, ktorá môže mať
napríklad formu webovej adresy. O použití
QR kódu na poštových zásielkach sme informovali našich čitateľov v Spravodajcovi ZSF
2014/3, s. 13.

Osobnosti : 400. výročie
narodenia Štefana
Pilárika (1615 – 1693)
Štefan Pilárik bol evanjelický kňaz,
pozoruhodný poet a prozaik barokového
obdobia. Žil v búrlivom období konfesionálnych sporov, tureckých útokov a protihabsburských vystúpení. V jeho tvorbe sa
odzrkadľuje aktuálne spoločenské dianie
a autorov dramatický osud. Narodil sa roku
1615 v Očovej v rodine evanjelického kňaza.
Za kňaza ho vysvätili v roku 1639 vo Zvolene. Pôsobil na rôznych miestach, od roku
1663 v Senici. V roku 1673 odišiel cez
Wroclaw do exilu v Nemecku, kde ako kazateľ pôsobil v Neusalzi až do svojej smrti roku
v 1693. Z literárneho hľadiska má najväčší
význam jeho epicko-reflexívna báseň Sors
Pilarikiana – Osud Pilárika Štefana, ktorá
vyšla (1666) v slovenčiacej češtine v Žiline.
Toto dielo sa stalo svojou protitureckou tematikou memoárového charakteru jedinou
zachovanou prácou tohto druhu v slovenskej literatúre. Autor v nej spracováva svoje
zážitky v tureckom zajatí. Zážitky z turecké-
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ho zajatia prezentoval aj v autobiografickej
próze Turcico-Tartarica crudelitas (Turecko-tatárska ukrutnosť, Bautzen 1684). Autorovo myslenie a jeho život na báze dobovej
cirkevnej histórie je manifestované v ďalšej autobiografii Currus Jehovae mirabilis
(Podivuhodný voz boží, Wittenberg 1678).
V tejto knihe sa zachoval aj jediný autentický portrét Štefana Pilárika. Na poštovej
známke a FDC boli použité motívy z Pilárikovej modlitebnej knihy Favus distillans zo
zbierok Univerzitnej knižnice v Bratislave.
(K. Mészárosová: www.pofis.sk). Nominálna
hodnota známky (Pofis 582) 0.60 € má poštové využitie ako poplatok za doručenie listu
2. tr. do 100 gr.

Veľkonočné motívy
v diele Karola Ondreičku
(1898 – 1961)
Karol Ondreička je po M. Benkovi a popri M. A. Bazovskom a J. Alexym predstaviteľom umeleckej generácie, ktorá sa usilovala
o spojenie zásad moderného umenia s osobitým slovenským výrazom. V jeho tvorbe
nachádzame reálne obrazy ľudí na cestách,
putujúcich za nejakým účelom. Ako jediný z významnejších moderných umelcov
pravidelne zobrazoval Madonu s dieťaťom.
Pokúšal sa o moderný, kresťanský a slovenský, ale zároveň aj sociálne ukotvený obraz
Madony − matky. V jeho vtedajších prácach
sa zriedkavejšie objavoval Trpiaci Kristus
ako „mužský“ náprotivok Madony. V sérii Kristových hláv z roku 1940 sa vykryštalizoval nordický typ Spasiteľa s plavými
vlasmi a modrými očami. Autor sa sústredil na jeho tvár − vznikli tak imaginárne
portréty bolestného Krista s výraznou, až
naturalistickou tŕňovou korunou. Jeho podobu pozoruhodne spracoval akad. maliar
V. Rostoka vo výtvarnom návrhu známky.
Popri ilustráciách sa autor príležitostne venoval aj grafickej tvorbe. V polovici 30. ro-
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kov vznikla aj séria drevorytov, medzi nimi
aj kompozícia Pod krížom. Na FDC pečiatke
je štylizovaná tŕňová koruna (A. Hrabušický
www.pofis.sk).
Známky z TL (50 ks) sú v upravenej forme
vydané aj v známkovom zošitku (10 zn., 078
ZZ 583/15) v samolepiacej úprave oddeľované priesekom. Okrem toho vyšla aj celinová
pohľadnica (16 CP 583/15). Nominálna hodnota ofsetom tlačenej známky (Pofis 583) reprezentuje poplatok za vnútroštátne doručenie listu 2.tr. Známky majú vôňu eukalyptu.

Transplantačná jednotka
kostnej drene DFNsP
Špeciálne pracovisko pre transplantácie
krvotvorných buniek bolo zriadené v novembri 1995 v Detskej fakultnej nemocnici
s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave. Transplantačná jednotka kostnej drene (TJKD)
Kliniky detskej hematológie a onkológie
DFNsP v Bratislave je jediným detským
pracoviskom na Slovensku, kde sa vykonávajú transplantácie krvotvorných buniek
u detí s onkologickými, závažnými hematologickými, metabolickými ochoreniami
ako aj niektorými vrodenými poruchami
imunity. Za 20 rokov existencie sa na tomto
pracovisku vykonalo viac ako 320 transplantácii u detí s uvedenými ochoreniami.
TJKD je dlhoročným akceptovaným členom Európskej transplantačnej spoločnosti (EBMT) (Nadácia kvapky nádeje: www.
pofis.sk).
Na známke (Pofis 584) k 20. výročiu jej
zriadenia je obrazový motív detskej tváre,
trávy a červených krviniek. Ofsetom tlačená
známka je určená pre vnútroštátnu dopravu
listov prvej váhovej kategórie (T2 50).

Šport – Vladimír Dzurila
(1942 – 1995)
Vladimír Dzurilla je brankárskou legendou svetového, československého a slovenSpravodajca ZSF
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ského hokeja. Československo reprezentoval v 139 zápasoch. Trojnásobný majster
sveta (1972, 1976, 1977) bol účastníkom
a medailistom troch zimných olympijských hier (1964 - bronz, 1968 - striebro,
1972 - bronz) a ôsmich majstrovstiev sveta,
na ktorých získal okrem troch zlatých i dve
strieborné a tri bronzové medaily. Svoj posledný hokejový súboj odohral v mužstve
veteránov svetového hokeja v máji 1995
v Štokholme proti veteránom Švédska. Stal
sa prvým slovenským hokejistom uvedeným v r. 1998 do Siene slávy Medzinárodnej federácie ľadového hokeja. Zaslúžene
zvíťazil v ankete Slovenský hokejista 20.
storočia. V r. 2007 mu bol in memoriam
udelený Pribinov kríž I. triedy za zásluhy
o rozvoj slovenského športu. 27. júla 1995

prestúpil posledný raz - do nebeského All-Stars teamu. (Osusky www.pofis.sk)
Známka s kupónom (Pofis 585) z emisného radu Šport je vytlačená ofsetom, na ktorej
je Vladimír Dzurilla v brankárskom výstroji
s maskou. Na kupóne je škica jeho portrétu.
Pozoruhodný je spôsob usporiadania tlačového listu (30 zn. + 30 k), v ktorom sa opakujú známky s kupónom v zrkadliacom sa
usporiadaní (tête – bêche). Je nepochybné, že
do generálnej zbierky bude potrebné zaradiť aj
štvorblok tejto kombinácie, ako je vyobrazené
na titulnej strane tohto čísla Spravodajcu ZSF.
Výplatná hodnota 0,80 € korešponduje s poštovým poplatkom za vnútroštátne doručenie
listu 1. triedy do 100 gramov a listu 2. triedy
do 500 gr.
Redakčne spracované (ljf)

ANKETA - NAJKRAJŠIA SLOVENSKÁ
POŠTOVÁ ZNÁMKA ROKA 2014

Z

väz slovenských filatelistov vyhlasuje
v spolupráci so Slovenskou poštou,
a. s., verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2014.
Anketa, ako každý rok aj tento, poslúži
na spoznanie názoru filatelistickej verejnosti na súčasnú slovenskú známkovú
tvorbu a prispeje k jej ďalšiemu smerovaniu.
Účastníci ankety majú odpovedať
na jedinú anketovú otázku:
Ktorú slovenskú poštovú známku
vydanú v roku 2014 považujete za najkrajšiu?
V odpovedi uveďte iba jednu známku. Vaše vyjadrenie posielajte najlepšie
na poštovom lístku s uvedením vašej
poštovej adresy a podpisom na adresu:
2015 / 1

Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1 alebo na adresu POFISu: email anketa.znamka@
slposta.sk najneskôr do 15. septembra
2015. Lístok označte heslom ANKETA
2014. Hromadne zaslané lístky v jednej
zásielke nebudú do hodnotenia v ankete prijaté. Každý účastník ankety získa
poštový lístok vydaný Slovenskou poštou
s prítlačou najkrajšej známky roku 2014
a 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 odpovedi na anketovú otázku uveďte
katalógové číslo známky, prípadne názov
emisie.
Redakcia Spravodajcu ZSF
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Uvedenie poštovej známky
MAUZÓLEUM ANDRÁŠIOVCOV

naugurácie - uvedenia slovenských poštových známok sa už stali tradičnými podujatiami, ktoré sa tešia obľube nielen u filatelistov, ale aj u širokej verejnosti. To, že
ich ochotne organizujú obce, mestá a rôzne
inštitúcie, je dané i tým, že Slovenská pošta,
a. s., vydáva emisie, ktoré odzrkadľujú kultúru, tradície, prírodu i umenie našej vlasti.

Na Gemeri sme už mali niekoľko pekných
inaugurácií a k takým sa priradilo i uvedenie
známky z radu Krásy našej vlasti MAUZÓLEUM ANDRÁŠIOVCOV (pof. č. 580). Pod
opravovaným hradom Krásna Hôrka (zn. č.
47) účastníci prechádzali 16. januára 2015
krásne vyrezávanou drevenou „Gemerskou
bránou“ do vynoveného kultúrneho domu
v Krásnohorskom Podhradí, kde dve pracovníčky pošty mali plné ruky práce s predajom
známok, obálok i pečiatkovaním zásielok.
Význam podujatia podčiarkla i účasť hostí z Ministerstva DVRR SR, SP - Pofis, ZSF
i samotného rytca. Starosta obce Peter Bollo
a riaditeľ múzea Betliar (spravuje hrad i mauzóleum) Július Barczi privítali Ing. Jarmilu
Brichtovú (odbor pôšt MDVRR SR), ktorá
sa už na Gemeri cíti ako doma. Mgr. Martin
Vančo, PhD., (SP - Pofis) v príhovore poukázal na unikátne grafické diela v podobe
poštových známok šíriacich do celého sveta
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pozitívny obraz Slovenska. Predstavil i mladého a nádejného rytca Mgr. art. Jozefa Česlu.
Na otázky médií musel odpovedať i zástupca
ZSF Ing. Zdeněk Baliga a ten vyjadril v závere
podujatia presvedčenie, že i v budúcich rokoch sa môžu filatelisti tešiť na námety z tejto
časti Slovenska. Filatelisti mu hneď dali návrh
na prezentáciu unikátnej národnej kultúrnej
pamiatky - gotického kostola v Štítniku, ktorý
je známy freskami, ale najnovšie i zistením, že
dvojposchodový organ bol určite zhotovený
na konci XV. storočia, a teda patrí k najstaršie
zachovaným v Európe.

Účastníci po uvedení si mali možnosť
prezrieť i vzácne mauzóleum a po pekne
a užitočne strávenom popoludní sa rozišli.
Mnohí, najmä starší účastníci, si domov
odniesli menej FDC a známok...nepočítali s tak vysokými cenami, ktoré odrádzajú
od „zbierania známok“ - filatelie i mládež.
Ešte pred pár rokmi bol v neďalekej Rožňave
nielen klub dospelých, ale aj detí a podobne i v ZŠ v Krásnohorskom Podhradí...žiaľ,
je to minulosť. Napriek tomu naše poštové
známky svojou jedinečnosťou tlače, výberom námetov a aj propagácie sú verejnosťou
prijímané veľmi pozitívne a všetci veríme, že
tak tomu bude i v budúcnosti.
Dr. Štefan Burčo, Rožňava
Spravodajca ZSF
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NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF

Ročník: VII.

V

Číslo: 1/2015

Ocenenie filatelistov za rozvíjanie
mládežníckej filatelie

novembri uplynulého roka sa našej filatelii dostalo spoločenského uznania
udelením rezortného ocenenia Pocta ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky štyrom významným
osobnostiam slovenskej filatelie, a to pánom
Norbertovi Feinerovi z Levíc, MVDr. Alexandrovi Bárdovi, CSc., z Košíc, Mgr. Jánovi
Mičkovi z Trnavy a PaedDr. Jozefovi Oškovi
z Liptovského Mikuláša. Spoločnou príležitosťou na udelenie ocenenia bola okrem
jubileí predovšetkým ich dlhoročná zásluha
na rozvíjaní mládežníckej filatelie. Aj keď
filatelistický príbeh každého z ocenených
pánov, ktorých vekovo vzájomne delí obdobie jednej generácie, má svoje osobitosti, vo
všetkých štyroch jednoznačne rezonuje obetavá práca a nadšenie pre mládežnícku filateliu. Napĺňanie spoločného poslania ocenených filatelistov možno vidieť vo viacerých
rovinách, ktoré najlepšie poznajú filatelisti
samotní. Patrí k nim napríklad hľadanie
nových možností a príležitostí pre organizovanú mládežnícku filateliu, vytváranie podmienok na trávenie voľného času mládeže
poznávaním sveta poštových známok a filatelie, ako aj rozvíjanie tvorivých schopností
mladých filatelistov, najmä pri zostavovaní
filatelistických exponátov a ich prezentovaní
na mládežníckych výstavách či početných
ročníkoch filatelistických olympiád.
2015 / 1

Všetci štyria poprední slovenskí filatelisti
sú vo filatelistickej verejnosti známi tým, že
popri vlastnej záľube v poštových známkach
a filatelii dokázali venovať kus svojho života vytváraniu predpokladov a nadväzne aj
podmienok na rozvíjanie budúcnosti filatelie. Postupne v priebehu desaťročí sa venovali
mládežníckej filatelii na všetkých stupňoch
zväzovej štruktúry počnúc od miestnej po medzinárodnú, pričom podľa svojich možností
zostali tejto práci verní dodnes. Ich spoločný
príbeh je učebnicovým príkladom medzigeneračnej spolupráce na uchovávaní špecifického poznania o filatelii a jej prínosu pre spoločnosť. Vďaka ich obetavej dobrovoľníckej
práci v organizovanej mládežníckej filatelii
sa podarilo uskutočniť mnohé filatelistické
podujatia s kultúrno-spoločenským a vzdelávacím poslaním určené najmä mládeži. Medzi konkrétnymi podujatiami možno uviesť
kongresy mladých filatelistov a filatelistické
olympiády ako aj miestne, regionálne, národné a medzinárodné filatelistické výstavy,
na ktorých boli širokej verejnosti predstavené výsledky a úspechy mládežníckej filatelie.
Práca s filatelistickou mládežou bola pre nich
príležitosťou, ktorú dokázali vo voľnom čase
obetavo zúročovať v prospech filatelie, a to aj
vďaka svojim pedagogickým predpokladom,
schopnostiam a skúsenostiam. Dlhodobo, cieľavedome zasväcovali do tajov filatelie v rámci
krúžkov mladých filatelistov ďalších a ďalších
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adeptov, častokrát svojich žiakov, v ktorých
symbolicky zažínali nadšenie pre filateliu
a vzbudzovali obdiv k poštovým známkam.
Plní filatelistického zanietenia odovzdávali
mládeži pri vytváraní mládežníckych výstavných exponátov cenné poznatky a delili sa
s ňou o svoje poznanie krás i nástrah filatelie.
Odmenou za vytrvalé a nezištné dlhodobo
vynakladané úsilie im boli úspechy zverencov
na národných a medzinárodných filatelistických výstavách a získanie nových nasledovníkov či stúpencov filatelie, z ktorých mnohí pri
filatelii vytrvali a dnes patria medzi popredných slovenských filatelistov.
Keď siahneme do pojmoslovia fyziky,
význam spoločného diela ocenených osobností môžeme vyjadriť ako výslednicu spoločného úsilia filatelistov zo štyroch rôznych
regiónov Slovenska, ktorí v súčinnosti so
svojimi ďalšími filatelistickými kolegami
formovali nové generácie filatelistov a zberateľov poštových známok. K čiastkovým
zložkám výslednice môžeme priradiť úsilie
detí pretavené na ich radosť zo záujmovej
činnosti a z rozširovania encyklopedických
vedomostí vo viacerých vedných odboroch,
ktoré získavali neformálnym vzdelávaním
vo voľnom čase pod vedením filatelistických
vedúcich. K tomu treba ešte doplniť aj prínos k osobnostnému rastu detí spočívajúci
v rozvíjaní tvorivého myslenia, predstavivosti ako aj osobnostných charakteristík
a schopností, najmä samostatnosti, zodpovednosti, vytrvalosti, vystupovania na verejnosti a pod. Na druhej strane čiastkové
zložky výslednice predstavuje vynaložené
úsilie filatelistických tútorov, ktoré im prinášalo radosť a hrdosť na úspechy ich zverencov, ktoré dosiahli na súťažných filatelistických podujatiach doma a v zahraničí, a to
napr. v Českej republike, Luxembursku, Maďarsku a Poľsku. Vytvorené spoločné dielo
spája filatelistov a naznačuje cestu, ktorou sa
filatelia môže uberať aj v budúcich rokoch.

12

Hoci cieľom udelenia ocenenia bolo v prvom rade vyzdvihnúť zásluhy na rozvíjaní mládežníckej filatelie, v prípade pánov Mgr. Jána
Mičku a PaedDr. Jozefa Oška bol ocenený aj
ich mimoriadny prínos k propagácii slovenských poštových známok, a to najmä usporadúvaním inaugurácií a uvedení poštových
známok a rozvíjaním spolupráce s rôznymi
inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni
pri propagácii filatelie a slovenských poštových známok. Súčasne boli pri tejto príležitosti
ocenené aj ich zásluhy na rozvíjaní publikačnej činnosti venovanej filatelii a spolupráca
s rezortom Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(MDVRR SR) na príprave nových možností
a riešení podpory mládežníckej filatelie.
Na záver treba ešte uviesť pre filatelistov určite zaujímavú informáciu, že medzi ocenenými, ktorým bolo 10. novembra 2014 odovzdané rezortné ocenenie, bol aj tvorca slovenských
poštových známok pán František Horniak.
Ako dlhoročnému zamestnancovi SP, a. s.,
(v rezorte začal pracovať od roku 1981 v Technickej ústredni spojov Bratislava) mu bolo
tentokrát udelené rezortné ocenenie Uznanie
ministra dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja za zásluhy o rozvoj rezortu. Súčasným
pracoviskom pána Františka Horniaka na SP,
a. s., je Poštová filatelistická služba.
Ďalšie informácie týkajúce sa ocenení
uvedených filatelistických osobností možno nájsť na webovom sídle MDVRR SR na:
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=168989 a na: http://www.telecom.gov.
sk/index/index.php?ids=171816 .
Oceneným patrí naša srdečná vďaka, blahoželanie k zaslúženému spoločenskému
uznaniu a napokon prianie pevného zdravia, radosti, spokojnosti ako aj ďalších tvorivých síl a úspechov pri riešení nových výziev
mládežníckej filatelie a známkovej tvorby.
Ing. Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru
poštových služieb, MDVRR SR
Spravodajca ZSF
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Ocenenie práce filatelistov
Pocta ministra
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 2014

M

inister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
udelil rezortné ocenenia za rok 2014 viacerým osobnostiam z pôsobnosti rezortu, medzi ktorými boli opäť aj filatelisti.
Poctu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získali za zásluhy o využitie a propagáciu kultúrneho a historického potenciálu Slovenska prostredníctvom
poštových známok a rozvíjania mládežníckej filatelie štyria poprední filatelisti, a to
PaedDr. Jozef Oško, Norbert Feiner, Mgr. Ján
Mička a MVDr. Alexander Bárd, CSc. Ocenenia im odovzdal Ing. Viktor Stromček,
štátny tajomník Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, na slávnosti, ktorá sa konala dňa 10. 11. 2014 v Bratislave.
P á n o v i
PaedDr. Jozefovi
Oškovi bola pocta ministra udelená za dlhoročnú
obetavú činnosť
vo Zväze slovenských filatelistov
zameranú najmä
na prácu s mládežou.
Svojou
aktívnou činnosťou s využitím dlhoročných pedagogických
schopností získal celý rad zanietených filatelistov a zberateľov poštových známok. Je
významným predstaviteľom slovenskej filatelie, ktorý podstatnou mierou prispel k organizovaniu mládežníckej filatelie na Slovensku a osobitne v stredoslovenskom regióne
a v jeho rodnom meste Liptovskom Mikuláši. Ako skúsený organizátor sa podieľal
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na usporiadaní kongresov mladých filatelistov, viacerých celoštátnych a medzinárodných mládežníckych výstav, ako aj filatelistických olympiád mládeže. Boli ocenené aj
jeho zásluhy na organizovaní filatelistických
podujatí s kultúrno-spoločenským ako aj
vzdelávacím poslaním, ktorými počas svojej
dlhoročnej činnosti prispel k propagácii kultúrneho a historického potenciálu Slovenska
v oblasti poštových známok. V tejto súvislosti je významný aj jeho prínos na zapojení
filatelie do medzi inštitucionálnej spolupráce na regionálnej úrovni. Ocenená bola aj
jeho spolupráca s Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskou poštou, a. s., pri propagácii slovenskej známkovej tvorby, a to osobitne organizovaním viacerých inaugurácií poštových
známok, spomedzi ktorých uvádzame napr.
slávnosti pri príležitosti vydaní poštových
známok venovaných napr. P. Socháňovi a I.
Rumanskému, ako aj dielu M. Martinčeka,
A. Stróbla a P. Bohúňa. Popri tejto činnosti sa venuje aj publikovaniu filatelistických
článkov na rôzne odborné témy.
Pánovi Norbertovi Feinerovi bolo ocenenie
pocta ministra
udelené za jeho
dlhoročnú a záslužnú
prácu
v oblasti organizovanej filatelie
s osobitným zameraním na jeho
obetavú
prácu
s filatelistickou mládežou v západoslovenskom regióne, ale najmä v Leviciach a ich
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okolí. Patrí k najzaslúžilejším osobnostiam
slovenskej filatelie. Svojou aktívnou a obetavou prácou získal celý rad zanietených
filatelistov a zberateľov poštových známok.
Svoje odborné vedomosti špičkového filatelistu, ako aj osobnostný potenciál venoval
vytváraniu podmienok na získavanie mládeže na trávenie voľného času pri poznávaní
poštových známok a filatelie. Pod jeho vedením získavali mladí filatelisti neformálnym vzdelávaním prostredníctvom našich
i zahraničných poštových známok nové
vedomosti z oblasti prírodných a spoločenských vied, umenia, histórie, technických
pamiatok a pod. Napriek vysokému veku sa
naďalej podieľa na klubovej činnosti a práci
s mladými filatelistami, pričom je príkladom medzigeneračného prenosu vedomostí
a skúseností vo filatelii. Aktívne sa zapája aj
do príprav inaugurácií poštových známok
v regióne.
P á n o v i
Mgr. Jánovi Mičkovi bola pocta
ministra udelená
za jeho dlhoročnú obetavú prácu
vo Zväze slovenských filatelistov
s osobitým zameraním na rozvíjanie dobrovoľníckej
činnosti
v oblasti mládežníckej filatelie, ktorej sa
dlhodobo venuje nielen v trnavskom regióne, ale aj na celoslovenskej úrovni. Je významnou osobnosťou slovenskej filatelie,
ktorá venuje svoje mimoriadne pedagogické
schopnosti mladým filatelistom a zberateľom poštových známok. Je aj iniciatívnym
propagátorom slovenskej známkovej tvorby,
priamym organizátorom olympiád, kongresov mladých filatelistov, výstav, ako aj podujatí s kultúrno-spoločenským poslaním.
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V tejto súvislosti je významný aj jeho prínos
na zapojení filatelie do medzi inštitucionálnej spolupráce na regionálnej úrovni. K jeho
zásluhám patrí aj spolupráca na usporiadaní
početných inaugurácií poštových známok
v Trnave, spomedzi ktorých uvádzame napr.
slávnosti pri príležitosti spoločného slovensko-chorvátskeho vydania poštovej známky
venovanej J. Haulikovi a spoločného slovensko-srbského vydania poštovej známky venovanej J. Koniarkovi, ako aj pri príležitosti
vydania poštových známok venovaných A.
Rudnayovi, J. Sambucovi, A. Bernolákovi
a stému výročiu skautingu. Veľmi zaujímavé
boli aj podujatia, na ktorých organizovaní sa
podieľal aj mimo Trnavy, napr. v Hudobnom
múzeu v Dolnej Krupej. S Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR a Slovenskou poštou, a. s., spolupracuje
pri hľadaní zaujímavých námetov na poštové známky. Pravidelne sa venuje aj publikovaniu filatelistických článkov na rôzne
odborné témy.
P á n o v i
MVDr. Alexandrovi Bárdovi,
CSc. bolo ocenenie pocta ministra
udelené
za
dlhoročnú
obetavú činnosť
v oblasti organizovanej filatelie
s osobitným zameraním na filatelistickú mládež vo východoslovenskom
regióne a najmä v Košiciach. Je významnou
osobnosťou slovenskej filatelie. Ocenené
boli jeho zásluhy v oblasti práce s mládežou,
ktorú vedel získať na trávenie voľného času
pri neformálnom vzdelávaní zameranom
na poznávanie poštových známok a filatelie.
S veľkým elánom využíval svoje pedagogické schopnosti pri práci s mladými filatelistaSpravodajca ZSF
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mi, ktorí pod jeho vedením vytvárali a prezentovali výstavné filatelistické exponáty
s použitím našich a zahraničných poštových
známok tematicky zameraných na históriu, umenie, prírodné a spoločenské vedy,
ochranu prírody, technické pamiatky a pod.
Významnou mierou prispel k nadväzovaniu a rozvíjaniu medzinárodnej spolupráce
v oblasti mládežníckej filatelie. Aktívne sa
zapájal do prípravy filatelistických výstav
a iných kultúrno-spoločenských podujatí,
ako aj do rozvíjania spolupráce filatelistov
so vzdelávacími a vedeckými inštitúciami
v regióne. Svojou aktívnou a obetavou čin-
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Seminár vedúcich KMF

sobotu 14. februára sa v Trnave konal
seminár vedúcich KMF, registrovaných v tomto roku. Seminár zvolala KM ZSF
s cieľom informovať vedúcich o aktuálnych
otázkach mládežníckej filatelie. Na seminári
privítal predseda komisie mládeže Dr. Jozef
Oško predsedu ZSF p. Miroslava Ňaršíka
a osobitne zablahoželal prítomným ženám,
ktoré sú vedúcimi krúžkov, k Valentínovi
- Bc. Veronike Chorvatovičovej z Trnavy
a Danke Schmidtovej z Bratislavy a zaželal
všetkým prítomným radosť z práce s mládežou v prospech slovenskej filatelie.
Žiaľ, seminára sa nezúčastnili niektorí vedúci KMF z Nitry, Ružomberka, B. Bystrice,
Prešova a Košíc. Na druhej strane však privítal RNDr. Vojtecha Jankoviča, úspešne spolupracujúceho s KMF Bratislava, čo sa prejavuje vo výraznom skvalitnení a vynikajúcom
ocenení bratislavských mládežníkov na filatelistickej olympiáde. Rovnaké potešenie
prítomní prejavili z účasti Ing. I. Lobotku,
nového ved. KMF z Bánoviec n/ Bebravou.
Všetci účastníci seminára v úvode prevzali
knižku Severín Zrubec, vydanú TTSK Trnava a Zsl. múzeom v Trnave k nedávnej inaugurácii známky s jeho portrétom. Seminár sa
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nosťou získal celý rad zanietených filatelistov a zberateľov poštových známok.
Pán MVDr. Alexander Bárd, CSc. sa
na slávnosti odovzdávania ocenenia pocta
ministra nezúčastnil zo zdravotných dôvodov.
Ocenenie mu bolo odovzdané v Košiciach.
Uvedené ocenené osobnosti slovenskej
filatelie už doteraz získali viaceré domáce
alebo zahraničné filatelistické vyznamenania. Udelenie pocty ministra je súčasne aj
prejavom spoločenského uznania a vďaky
všetkým filatelistom, ktorí napĺňajú ušľachtilé poslanie filatelie.
Zdeněk Baliga

riadil starostlivo pripraveným programom
KM ZSF podľa pozvánky.
Dr. J. Oško na začiatku informoval o situácii v registrácii KMF (celkom 12 s počtom 125 mládežníkov, registrácia nie je ešte
konečná). Žiaľ, v čase písania informácie
som sa dozvedel smutnú správu, že Ing. Oto
Vandlík, ved. KMF z Bratislavy, zomrel.
Vedúci KMF od Dr. Ošku prevzali pre
KMF suveníry a následne boli informovaní
o úpravách jednotlivých bodov v tlačivách
o registrácii krúžkov a o vyplňovaní tlačiva súťaže aktivity KMF, ktorá primerane
dokumentuje činnosť jestvujúcich krúžkov
aj starostlivosť KF o mládežníkov vo svojej
pôsobnosti.
V diskusii vystúpili všetci prítomní so
stručnou charakteristikou práve vo svojich
krúžkoch. V úvode p. predseda Ňaršík informoval o členskej prémii ZSF v r. 2015,
ktorou bude čiernotlač známky s Jurkovičovým domom v Skalici. Ďalej zdôraznil
konanie výročných členských schôdzi KF
v súvislosti s konaním I. Snemu ZSF.
Ing. Lobotka informoval o práci nového KMF Bánovce n/Bebravou s tematickým
zameraním a preferovaním známok na vlas-
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tivedu a zemepis Slovenska, keďže pracuje
s mládežou vyžadujúcu si osobnú starostlivosť. Pani Schmidtová hovorila o práci KMF
v Petržalke, o pripravovanej výstave so zvýraznením potreby zväzu nových výstavných
rámov. Mgr. Paštéka spomínal prácu s MF
v Malackách, ktorá sa zamerala na prípravu plánovanej výstavy v Nitre. Vedúci KMF
v Bytči p. Helmeš hovoril o obnovení činnosti KMF aj úspechoch, ktoré zatiaľ dosiahli.
Ing. V. Mrva z Galanty zdôraznil vo svojej
činnosti vzhľadom na súčasný nezáujem mladých o poštové známky individuálnu prácu deťmi členov KF. Spomenul účasť dvoch
jeho mládežníkov na Ukrajine, kde dosiahli
strieborné medaile. V Trnave pracujú 2 KMF
- pri knižnici a v KF 52 19, záujem je dobrý
s čitateľmi KJF aj v školách, ale prejavuje sa
orientácia na nižšie ročníky ZŠ. Na MDD pripravujú súťaž Pexeso, v KJF bude Noc v knižnici so zameraním aj na filateliu. Problémom
je asi ako vo väčšine krúžkov slabšie prepojenie na KF, dobrá je spolupráca s KM ZSF,
s POFISom ale 90 % činnosti závisí od aktivity samotného vedúceho. P. Jelačič charakterizoval prácu krúžkov na východe Slovenska, kde pracujú starší vedúci KMF. Dr. Oško
pripomenul, že v súčasnosti sú deti preťažené
školou aj rodičmi, pretože navštevujú veľa
krúžkov a nepovinných predmetov.
Predseda ZSF p. Ňaršík za organizátorov
najbližších podujatí v Nitre, ako bude výstava Juniorfila 2015 a Dni mládežníckej filatelie spolu s finále filatelistickej olympiády
Rodný môj kraj, informoval o ich príprave,
ubytovaní a stravovaní, ako aj o variantoch v programe, vrátane možného výletu
na Bradlo k Mohyle MRŠ.
Zmenou v olympiáde bude vynechanie tematických otázok z testu vzhľadom
na špecifikum zamerania FO Rodný môj
kraj a jeho nahradenie rozpravou delegácií
o svojom kraji. Predseda ZSF požiadal predsedov samosprávnych krajov o dotovanie
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odmien súťažiacim olympiády. S mimoriadne veľkým záujmom si všetci vypočuli aktuálnu informáciu o zhotovení nových výstavných rámov, s jednoduchšou manipuláciou
pre organizátorov výstav.
Prítomní sa aktívne zapojili do diskusie
o udeľovaní bývalých odznakov odbornej
znalosti MF, ktoré je prekonané a pozitívne
sa vyjadrili k ich inovácii udeľovaním odznaku za aktivitu MF v troch stupňoch vedúcimi KMF a KM ZSF, pričom prvýkrát sa
budú nové odznaky udeľovať na vyhodnotení výstavy a FO na konci šk. roka v Nitre.
(Odznaky dá vyhotoviť predseda ZSF). Informoval tiež o udeľovaní finančných dotácií klubom filatelistov za usporiadanie Dní
poštovej známky, inaugurácií známok, vydanie publikácie a ročenky v KF a iné.
V záverečnom bode programu seminára
sa uskutočnilo najvýznamnejšie podujatie programu - kvalitné a najmä konkrétne
vystúpenie RNDr. Vojtecha Jankoviča. Ako
skúsený vystavovateľ a medzinárodný porotca poukázal na nedostatky v tvorbe exponátov. Zdôraznil najmä chyby v textoch
– rozličné typy písma a jeho neúhľadnosť,
nesúlad textu, popisu na albumovom liste so
známkami a ostatným filatelistickým materiálom. Zdôraznil potrebu kvalitne vypracovaného úvodného listu exponátu, z ktorého
by malo byť jasne známe, čo vystavovateľ vie
o zvolenej téme, pričom základom je otázka,
o čom je text a o čom je známka. Dr. Jankovič všetko dokladal konkrétnymi ukážkami
vypracovaných albumových listov exponátov alebo ich farebnými kópiami, vrátane
kvalitne vypracovaného exponátu. Kriticky
poukázal na nevhodný filatelistický materiál
k téme aj s neprimeraným hodnotením výstavnej poroty. Na záver odpovedal na otázky prítomných vedúcich, pričom vyjadril
ochotu byť nápomocný radou k jednotlivým
vystavovateľom, resp. ich vedúcim.
Mgr. J. Mička
Spravodajca ZSF
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Úprimné slovo filatelistom,
súcim na slovo...
Ján Mička
...o poštovej známke a jej budúcnosti.
Pretože veľa sa hovorí o tom, že známka už
skončila svoje historicky dané poslanie, že
nie je tým fenoménom doby ako v historickom období pred jeden a pol storočím alebo
ako pred povedzme päťdesiatimi rokmi. Že
počítače, internet a mobily s esemeskami
nahradia poštu, listy aj známky. Optimisti
hovoria, že poštová známka prežije počítačovú dobu a to prinajmenšom ako zberateľský predmet, ako predmet vystavovania,
ako objekt hodný kúpy a tým aj zaručenej
investície. Pošta vôbec sa snaží modernizovať svoje služby, aj poštové známky podliehajú móde, nastupujú nové produkty, nová
technika tlače a výroby tohto produktu.
Známky sú voňavé, rôznych tvarov a majú
samolepiacu úpravu, aj kupóny určené pre
svojské prítlače, dokonca je ponuka vyrobiť
si vlastnú známku. Starý list, písaný husím
brkom je síce vzácnejší ako list písaný plniacim perom alebo prepiskou - guľôčkovým perom alebo s adresou na obálke
s nalepenou samolepkou z počítačovej tlačiarne. Avšak, ak vieme, že na obyčajnom
liste alebo karte, písaným rukou vnúčikom
babičke alebo rodičom zo školského výletu, je sprostredkovaná citová väzba medzi
pisateľom a adresátom, je to niečo iné ako
rýchly pozdrav mobilom. Pohľadnica a list
môžu zostať na pamiatku niekoľko rokov
zasunuté za sklo stola či na zrkadle. Zostava 10 napálených CD sa nikdy nestane starostlivo uloženým balíčkom, previazaným
farebnou stužkou ako zostava listov, ktoré
si písali dvaja mladí ľudia medzi sebou.
CD - čka sa nikdy nestanú historickým
dokumentom doby, nestanú sa námetom
2015 / 1

divadelných hier, ani sa nestane ich knižné vydanie literárnym dielom ako napr.
Listy Olge, ktoré písal disident Václav Havel svojej manželke z väzenia. Cédečka sa
asi nikdy nestanú ani predmetom aukcie
po XL rokoch ako listy medzi niektorými
významnými osobnosťami, za ktoré sú
ochotní záujemcovia vynaložiť tisíce (eur,
dolárov, libier...).
Zamyslime sa, kolegovia filatelisti. Kedy
ste naposledy napísali niekomu list? Kedy
ste naposledy nalepili poštovú známku
na obálku? Nebolo to náhodou iba na Vianoce či Veľkú noc s príslušnou pohľadnicou a pozdravom? Výnimkou sú možno
filatelisti, ktorí sú účastníci zahraničnej
výmeny známok s partnermi, ktorí odosielajú obálky s použitými známkami. Aspoň
že to. Možno, že sme viacerí dali prednosť
internetovej pohľadnici alebo SMS-ke. A je
to! A čo tak zmeniť to? Pred pár rokmi som
ako predseda komisie mládeže iba v jednom kraji Slovenskej republiky písal za rok
asi 4-5x po 50 listov na naše krúžky vedúcim mladých filatelistov. Boli to listy s pozvánkami, hodnotiacimi listami činnosti
krúžku, s informáciami o súťažiach a ich
vyhodnotení atď. (Aj to sme však museli
čiastočne obmedziť, lebo niektorí vedúci
poukazovali na to, že je to „byrokracia“!
Skôr mi to však pripadá ako všeobecná nechuť k písaniu niektorými kolegami - filatelistami.) Dnes sa počet krúžkov
zdecimoval na celom Slovensku, výsledky
sa zasielajú cez počítač, je to rýchlejšie aj
lacnejšie. Je mi sympatické, ak niektorí
vedúci žiadajú tieto výsledky a správy písomne, aj keď dokážu pracovať na počítači,
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skrátka tlačenému slovu dávajú prednosť.
Avšak aj s písaním medzi nami dospelými
to tiež nie je najlepšie – na poslednom aktíve vedúcich krúžkov mladých filatelistov
na Dňoch mládežníckej filatelie v Belušských Slatinách vyzýval predseda KM ZSF
Dr. J. Oško vedúcich KMF k väčšej aktivite (ochote?), k písaniu do mládežníckeho
okienka v Spravodajcovi ZSF o činnosti
krúžkov, o reakcii na niektoré návrhy,
o podnetoch a skúsenostiach z vlastnej
práce s mládežou a pod.
Niektoré krajiny, ako je známe i z vydávaných príležitostných poštových známok,
organizovali a organizujú týždne písania
listov. Aj Svetová poštová únia (UPU),
organizuje každoročne pre mládež súťaž
v písaní listov na určitú vyhlásenú tému
– napr. niektoré z posledných tém listov
boli „Prečo je voda vzácna“? Alebo, „Prečo je dôležité chrániť lesy“. Tým chce UPU
prostredníctvom členských krajín, ktoré
sú členmi stálych orgánov únie, na jednej
strane upozorniť na niektoré dôležité svetové problémy a na druhej strane ukázať
mladým ľuďom dôležitosť písania. Osobne
ma teší, že z Trnavy a nášho okresu už boli
2x naši žiaci ocenení za napísanie najkrajších listov, ktoré boli následne preložené
a zaslané do medzinárodnej súťaže. Najlepšie listy sú odmenené spravidla v národnom kole poštovými známkami a víťaz
získava od pošty aj pobyt v rekreačnom zariadení. V celosvetovom kole sú prví traja
ocenení súťažiaci odmenení medailami.
Tým sa dokazuje, že list s obálkou a poštovou známkou patria k sebe, že sú stále súčasťou života, že známka patrí k poštovej
službe a ako taká zaujíma filatelistu, ktorý
jej navyše predĺži život vložením do zásobníka alebo vystavením v exponáte.
Malým krokom k písaniu mladých ľudí
bol i počin organizátorov počas tohoroč-
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ných Dní mládežníckej filatelie vo Vzdelávacom centre SP, a.s. ktorí rozdali deťom
kartičky a pohľadnice, aby hlasovali a tak
sa zúčastnili ankety o najkrajšiu známku
v r. 2013. Táto aktivita prispieva aj ku zvýšeniu estetiky v písaní, ktoré je čím ďalej
tým škaredšie v (ne)kultúre písania a v poznaní potrebných náležitostí listov – lebo
ako sme sa sami presvedčili, v niektorých
odpovediach detí chýbal podpis, adresa
účastníka ankety alebo sa ukázala nevedomosť poznania PSČ vlastného mesta
a obce. Ako vidno, škola, rodičia na všetko
nestačia a ak to nenaučíme mladých filatelistov my, tak kto? Pred rokmi bolo v učebných osnovách základnej školy v predmete
slovenského jazyka pri slohových prácach
aj písanie listu a správne písanie adresy.
Ako je to dnes, presne neviem, ale skúsenosť s deťmi, ktoré mi chodia do krúžku
mladých filatelistov dokazuje, že škola
a učitelia tomu alebo nevenujú náležitú
pozornosť, alebo na to nestačia. Asi život
to musí naučiť sám, a to vtedy, ak to bude
potrebné v písomnom styku s úradom,
s nejakou inštitúciou a pod. S tým súvisí
aj potreba správneho písania adresy na zásielke, lebo aj filatelistov treba poučiť, že
poštová norma už nevyžaduje na suvenírových kartičkách filatelistických podujatí alebo na obálke 5 okienok pre PSČ,
že sa číslo PSČ už nepíše predsadene pred
miesto doručenia ale na poslednom riadku pod týmto miestom. (viď info na http://
www.posta.sk/potrebujem/spravne-napisat-adresu.)
Pokúsme sa zmeniť tento stav, prispôsobiť sa dobe a koniec koncov aj norme, lebo
to vyžaduje automatická linka a triedička listov. A na neposlednom rade je tu aj
poštový doručovateľ, ktorý by nemal lúštiť na obálke meno a adresu, komu je list
v činžiaku vlastne určený.
Spravodajca ZSF
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Známky nákazového fondu
na dobytčích pasoch
Dušan Evinic

D

obytčie pasy ako verejná listina s natlačeným kolkom slúžili ako sprievodný
doklad pri preprave zvierat z jednej obce
do druhej. Na dobytčích pasoch sa potvrdzovala nezávadnosť zdravotného stavu
zvierat, ku ktorým bol príslušný dobytčí pas
vydaný. Na dobytčích pasoch je možné doložiť poplatky súvisiace s ich vydaním, predĺžením platnosti i úhradu ďalších poplatkov.
Zberateľsky zaujímavé je od roku 1941 uhradzovanie poplatkov do nákazového fondu,
zvláštnymi na to vydanými známkami.
Hospodárske zvieratá slúžili v minulosti
nielen ako zdroj potravy, ale i ako ťažná sila,
preto im príslušné štátne orgány venovali
náležitú pozornosť. Ako jeden z prejavov
tejto starostlivosti je možné doložiť uznesenie Snemu Slovenskej republiky z 18. apríla
1941 o zriadení Fondu pre tlmenie nákaz
a hromadných onemocnení domácich zvierat. Paragrafové znenie tohto uznesenia bolo
uverejnené v Slovenskom zákonníku čiastka
20 z 20. apríla 1941 ako zákon 72. Z tohto
zákona voľne predkladám časti zaujímavé
z pohľadu zberateľa dobytčích pasov. Fond
bol zriadený pri ministerstve hospodárstva.
Účelom fondu bolo hradiť výdavky pre plánovanie preventívnych opatrení, odstraňovaní škodlivých následkov hromadných
onemocnení domácich zvierat a poskytovať
odškodné a podpory pri stratách domácich
zvierat z horeuvedených príčin. Pre našu
problematiku je najdôležitejší paragraf č. 3
bod 1a, ktorý sa zaoberá príjmami fondu. Tu
je uvedené, že príjem fondu tvorí najmä:
„a) nákazový príspevok, ktorý sú povinní platiť majitelia zvierat pri každom
vystavení dobytčieho pasu vo výške kolkového poplatku, určeného pre vystavenie
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dobytčieho pasu pre veľké zvieratá, a pri
prepísaní vlastníckeho práva na dobytčom
pase polovicou tohto poplatku.“
Príspevky fondu tvorili i ďalšie príjmy.
Spôsob vyberania a odvádzania príspevkov do fondu mal určiť minister hospodárstva vyhláškou v Úradných novinách (ktoré
sú autorovi nedostupné).
Ďalšie paragrafové znenie sa zaoberá oblasťami, na ktoré sa malo z fondu prispievať,
správou fondu a sankciami za nedodržanie
zákonných ustanovení.
Upresnenie a rozšírenie informácií o fonde bolo uverejnené i v Slovenskom zákonníku č.100 z roku 1943.
Úhrada poplatkov do nákazového fondu
sa vykonávala na dobytčích pasoch známkami nákazového fondu, ktoré mali nasledujúce hodnoty:
50 halierov v modrozelenej farbe
1 Ks v červenej farbe
1,50 Ks vo fialovej farbe
2 Ks v zelenej farbe
3 Ks v modrej farbe
4 Ks v čiernej farbe
Známky nákazového fondu hodnôt 50
halierov a 1,50 Ks majú rozmery cca 20 x
26 mm a známky ostatných hodnôt cca 25 x
28 mm. Všetky strany známok sú vo väčšine
prípadov na uľahčenie oddeľovania perforované. Po roku 1945 je možné doložiť i používanie neperforovaných známok nákazového
fondu, a to hodnôt 1 a 2 Ks. Pri perforovaných známkach sa vyskytuje posun zúbkovania do rozličných strán.
Hlavný obraz známok tvorí v centrálnej
časti zobrazenie hláv ovce, kravy a koňa otočené vľavo, so vzájomným čiastočným prekry-
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Umiestnenie známky Nákazového fondu na staršom Dobytčom pase, bez natlačeného rámika
tím. Toto zobrazenie je ohraničené kruhovým
rámom. V hornej časti je negatívny nápis „NÁKAZOVÝ FOND“ v tmavom štítku, ktorý má
farbu príslušnej známky. Hodnotové štítky sú
v ľavej i v pravej časti na dolnej časti známky.
Údaje hodnôt sú obdobne ako nápis v hornej
časti zobrazené negatívne v tmavom štítku.
Použitie známok nákazového fondu na dobytčích pasoch je možné doložiť
od júla 1941 do januára 1951.
Poplatky pre jednotlivé druhy zvierat
od roku 1941 do roku 1951 (?)
1 Ks - pre ovce, kozy a ošípané do 6 mesiacov
2 Ks - pre hovädzí dobytok do dvoch rokov a ošípané nad 6 mesiacov
3 Ks - pre kone mladšie ako jeden rok, pre
osly a muly bez rozlíšenia veku, pre
hovädzí dobytok nad dva roky
4 Ks - pre kone staršie ako jeden rok
Poplatok pri predaji zvieraťa bol 50 % poplatku pri vystavení dobytčieho pasu.
Poplatky do nákazového fondu sa uhrádzali podľa dokladového materiálu v rokoch
1951, 1952 v hotovosti, a to:
1 Kčs za ošípanú mladšiu ako 6 mesiacov,
za ovcu a kozu
2 Kčs za hov. dobytok mladší ako dva roky
a za ošípanú staršiu ako 6 mesiacov
3 Kčs za koňa mladšieho ako jeden rok,
mulice, osla, hov. dobytok starší ako
jeden rok
4 Kčs za koňa staršieho ako 1 rok
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Poplatok pri predaji bol (pravdepodobne)
uhrádzaný bežnou kolkovou známkou hodnoty 5 Kčs, ktorá bola nalepená na zadnej
strane dobytčieho pasu.
Horeuvedené poplatky bývajú uhradené
i kombináciou viacerých hodnôt známok
nákazového fondu, čím vznikajú viacnásobné alebo kombinované frankatúry. Kombinované frankatúry sa niekdy označujú i ako
„farebné“ frankatúry.
Výnimočne je na mieste pre nalepenie
známok nákazového fondu odtlačok pečiatky manipulanta dobytčích pasov alebo rukopisná poznámka o úhrade poplatku.
Známky nákazového fondu sa umiestňovali na dobytčie pasy zo začiatku napravo
od natlačených kolkov a pri predaji vedľa
miesta určeného na údaje o predaji, ktorý
je na zadnej strane tlačiva. Od vydania dobytčích pasov z roku 1943 do roku 1950 sa
umiestňovali do predtlačeného rámčeka
na prednej strane, a to pri vystavení dobytčieho pasu a pri predaji zvieraťa do obdobného
rámčeka na zadnej strane dobytčieho pasu.
Ak bolo s dobytčím pasom prepravovaných viacej zvierat, poplatok do nákazového
fondu bol násobkom poplatku za jeden kus.
Použité známky boli znehodnocované
väčšinou pečiatkou manipulantov dobytčích
pasov v čiernej, modrej, fialovej a červenej farbe. Zriedkavejšie obecnou pečiatkou a výnimočne rukopisom. Je predpoklad, že v praxi
sa vyskyli i iné varianty použitia, znehodnotenia, oddeľovania známok nákazového fondu,
ako sú uvedené v tejto stručnej práci.

Pramene :
1.
2.
3.
4.

Slovenský zákonník č.20 z roku 1941
Slovenský zákonník č.100 z roku 1943
Tlačivo Práca , z. z. 7464-51
Dušan Evinic: Známky Nákazového
fondu, Zberateľ č. 11/2009
5. Dušan Evinic: Opisy zvierat, Košice vo
filatelii č.22
6. Zbierka autora
Spravodajca ZSF
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Vernisáž filatelistickej výstavy
vo Vroclave

centrálnom Múzeu poľskej pošty a telekomunikácií vo Vroclave bola koncom
roku 2014 prezentovaná filatelistická výstava
Dvadsať rokov samostatnej Slovenskej republiky na známkach. Na otvorení výstavy, ktorá ponúka prehľadný výber z dvadsaťročnej
slovenskej filatelistickej tvorby, sa zúčastnili
zástupcovia samosprávnych orgánov mesta
i vojvodstva, viacerých kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, miestnych filatelistických
združení a ďalší pozvaní hostia.
Výstavu pripravil zo svojich bohatých súkromných zbierok Jan Malik, čestný predseda Malopoľskej organizácie Poľského zväzu
filatelistov v spolupráci so Slovenským inštitútom (SI) vo Varšave a Spolkom Slovákov
v Poľsku. Riaditeľ SI Milan Novotný vo svojom vystúpení ocenil viacročnú spoluprácu
pána Malika so Zväzom slovenských filatelistov a poďakoval mu za dlhodobú propagáciu slovenskej filatelie v Poľsku.
V deň vernisáže bolo možné v Múzeu
poľskej pošty a telekomunikácií získať tak-

tiež pamätnú pohľadnicu a príležitostnú
pečiatku s poľským textom „Známky samostatného Slovenska / výstava Jana Malika“.
Prehľadné známkové súbory, predstavujúce
kvalitné umelecké stvárnenie slovenskej histórie, kultúry i prírodného bohatstva, boli
návštevníkom múzea v sídle Dolnosliezskeho vojvodstva Vroclave sprístupnené takmer
dva mesiace.
Milan Novotný
riaditeľ, Slovenský inštitút Varšava

Milan Rastislav Štefánik,
vedec, vojak, diplomat (IV)
Ján Maniaček st.
Záujmy a záľuby
M. R. Štefánika veľmi dobre charakterizoval významný český spisovateľ F. X. Šalda
takto: „Myslím, že Štefánik bol rýdzim Slovákom práve týmito stránkami svojej osobnosti: neustále vrel, neustále kypel plánmi,
podnetmi, neustále pracovala aj jeho obraznosť. Vynachádzavosť, bádavosť, opravdivosť, nekompromisnosť mravná aj tvorivá boli asi jeho darmi osobnými, ale oheň
a vášeň, s ktorou uskutočňoval myslenie vo
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veľkých rozmeroch a pritom čaro osobnosti,
krásny spoločenský takt a vkus, jeho rytierskosť a veľkodušnosť – v tých, okrem vlastností osobných, je i čosi slovensky typického
a vlastného čistému, rýdzemu géniu jeho
kmeňa.“
Štefánik sa predovšetkým zaujímal o riešenie takých problémov, ktorých vyriešenie
prinieslo alebo mohlo ľuďom priniesť osoh.
Okruh jeho záujmu bol široký a v tomto
článku spomeniem najmä tie, ktoré majú
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vzťah k jeho pôsobeniu ako hvezdára a vojaka. V roku 1921 mu bol vydaný patent
na prístroj pre fotografovanie a premietanie
farebných alebo obyčajných kinematografických fotografií pomocou dutého zrkadla
s veľkou ohniskovou vzdialenosťou spojeného s malým zrkadlom. Zostrojil zvratný
heliometer na spektroskopické meranie rotácie Slnka a planét. Ako hvezdár využíval
fotografovanie na zachytenie vedeckých
pozorovaní. Študoval informácie o letectve
a uvažoval o možnosti podieľať sa na vývoji i výrobe lietadiel. Rozmýšľal aj o lietadle
s kolmým štartom a pristátím. Ako vojak
– letec zdokonalil viaceré meteorologické
a letecké prístroje. Riešil spojenie letca so
zemou pomocou namontovanej rádiostanice. Jeho stabilizátor na udržanie lietadla vo
zvolenej letovej hladine pomocou sklenej
nádoby s ortuťou a s elektrickými kontaktmi
možno hodnotiť ako jedného z predchodcov
automatického pilota. Inštaloval ďalekohľad
pre streľbu z lietadla do zákopov vo frontovej línii a návrh pušky na vystreľovanie granátov z krátkej vzdialenosti do zákopov.
Štefánik bol všestrannou osobnosťou.
Písanie básničiek bolo jeho záľubou, lebo
v jeho denníkoch je 43 básničiek. Rád písal listy, v ktorých vyjadroval svoje názory,
pocity a hodnotil okolnosti. Bol výborný
šachista a dokázal hrať aj naslepo. Intenzívne trénoval šerm a streľbu. Pomocou
iluzionizmu sa zbližoval s ľuďmi a získaval
ich priazeň. Žonglérske kúsky mu zabezpečovali povesť nadprirodzenej bytosti a tomu
zodpovedajúci rešpekt medzi domorodcami
v Polynézii a v Ekvádore. V jeho pozostalosti
sa našlo 18 iluzionistických trikov aj rôzne
hry s kartami.
Štefánikova vášeň a záujem v zberateľstve
sú známe. Z ciest si prinášal množstvo prírodných a etnografických predmetov. V byte
na ulici Leclerc v Paríži, kde mal ich zbierku,
to vyzeralo ako v súkromnom múzeu zbera-
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teľa a cestovateľa. V Múzeu M. R. Štefánika
v Košariskách sa môžeme stretnúť s velocipédom Micheaux z roku 1869, ktorý sa
našiel v jeho byte v Paríži. Košickí filatelisti pri 60. výročí Slovenského technického
múzea a k 8. mestskej filatelisticko - filokartistickej výstave pripravili príležitostnú
poštovú pečiatku s týmto
velocipédom. Pečiatku
(Pofis PPP 07/07) navrhol košický tvorca príležitostných
pečiatok V. Gaál
a bola používaná
28.4.2007 na propagačnej
výstave
s domicilom pošty Košice 1. Štefánik objavil, zachránil a priniesol
drevoryty a ďalšie predmety neoceniteľnej
umeleckej hodnoty, ktoré vytvoril na Tahiti francúzsky impresionistický maliar
a sochár P. Gaugain. Sú ozdobou Národnej
galérie v Prahe, no som toho názoru, že
ako pozostalosť po Štefánikovi by mali byť
na Slovensku.
Ako tvorca a organizátor armády sa podieľal na návrhu častí uniformy česko-slovenskej armády. Napríklad navrhol farebné
výložky v šiestich farbách, pre každú zbraň
inú farbu. Zaoberal sa tiež tvorbou vyznamenaní. Bol autorom Radu sokola, ktorý
mal štyri stupne. Boli na ňom vyobrazené
štyri sokoly, ktoré predstavovali štyri zeme
Česko-slovenska: Čechy, Slovensko, Morava a Sliezsko. Stupne boli odlíšené počtom
hviezdičiek.
Štefánik sa poznal a zblížil s viacerými ženami, ale až do stretnutia s markízou
Benzoni to neboli ženy, s ktorými si vedel
predstaviť spoločný život. Bol silnou osobnosťou a pre ženy bol veľmi príťažlivý i napriek tomu, že mal nižšiu postavu, na tvári
stopy po kiahňach a plešinu.
Spravodajca ZSF
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Zachovanie pamiatky
M.R. Štefánika
Štefánik sústredil svoj život na boj za slobodu a úsiliu vydobyť rovnoprávnosť Slovákov s inými národmi. K tomu využíval svoje
vedecké vzdelanie, technickú vynaliezavosť,
inteligenciu a odvahu. Pracoval pre svoj národ, úprimne ho miloval až do tragickej havárie, pri ktorej zahynul.
Počas štúdia v Prahe mal svoje krédo:
„Veriť, milovať, pracovať“. Ďalším jeho životným krédom bolo: „ Ja sa prebijem, lebo
sa prebiť chcem.“ Obidve kréda mu pomáhali na jeho životnej ceste a ich plnením
dosahoval určené ciele. Tvrdil, že pre ľudí
pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností.
Pamiatku Štefánika na Slovensku pripomína 30 sôch a 70 búst, reliéfov, pamätných
tabúľ a pomníkov vytvorených 86 autormi.
Jeho menom sú pomenované mnohé ulice,
triedy, námestia, mosty, tunely, vojenské
útvary a kasárne i školy. V zahraničí sú tiež
pamätníky na miestach, kde pôsobil. Francúzsky maršal F. Foch hodnotil Štefánika
ako jedného z najskvelejších vojakov, akých
v 1. svetovej vojne poznal.
Vydavatelia poštových známok Československa a Slovenska vydali 19 poštových
známok s jeho obrazom alebo obrazom
mohyly na Bradle. Z toho päť v ČSR I, osem
v ČSR II, štyri v Slovenskej republike I a dve
v terajšej Slovenskej republike.
Monumentálna mohyla architekta Dušana Samuela Jurkoviča je vyobrazená na prvom hárčeku československej (ČSR Pofis
330/1937) i slovenskej známkovej tvorby
(SR Pofis 23/93). Tvorca mohyly napísal:
„Pokúsil som sa vytvoriť dielo hodné legendárneho života Štefánikovho, plného
súzvuku, hrdinstva, harmónie a krásy“. Kto
navštívil mohylu, videl, že sa mu to podarilo. Kto ešte na Bradle nebol, mal by tam ísť
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a pokloniť sa Štefánikovi i tvorcovi mohyly.
Osobitne si treba všimnúť dve známky s jeho
obrazom a hvezdárne v Meudone v spoločnom vydaní Slovenska a Francúzska (PaL
008 293/033.5.2005). Autori návrhu slovenského hárčeka boli J. Baláž a M. Činovský
(Pofis 293/03).

Slovenská pošta vydala a používala dosiaľ viac ako 40 príležitostných poštových
pečiatok s motívom Štefánika, Bradla a lietadla, v ktorom havaroval. Bolo vydaných
aj päť obálok prvého dňa a dve analogické
pohľadnice.
Filatelisti si vážia dielo Štefánika a pripomínajú si ho príležitostnými poštovými
pečiatkami, v ktorých je väčšinou ako
generál a len v niekoľkých ako hvezdár. Bra-
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tislavské letisko bolo pomenované po ňom
21. 7. 1993, ako je to vidieť na príležitostnej
poštovej pečiatke (Pofis PPP 24/93), ktorú používala v ten deň Pošta Bratislava 21
na letisku. Na počesť Štefánika sa uskutočnila v dňoch 20. 2. – 28. 2. 1999 kozmická
misia Perseus - Štefánik, ktorej sa zúčastnil
prvý slovenský kozmonaut plk. Ivan Bella.
Na nej je kozmická loď Sojuz TM-29, ktorá
priviezla kozmonauta na orbitálnu stanicu
MIR a po skončení misie na Zem. Obraz

jeho sochy je v dvoch príležitostných pečiatkach a obraz pomníkov v jednej. Pošta Trnava 2 používala 2. 5. 1997
pečiatku podľa návrhu
M. Šnirca (Pofis PPP
21/97), v ktorej bola
socha generála M. R.
Štefánika v Trnave
od akademického sochára Jána Koniarka
z Trnavy. Bola to prvá socha
(nie prvý pomník) generála Štefánika v Československu. Jej odhalenia sa zúčastnila aj
generálova matka. Po návrate z Trnavy ocenila prácu sochára, keď povedala, že táto
socha je vernou podobou jej syna nielen postavou, ale i tvárou.
Druhú príležitostnú
poštovú pečiatku podľa
návrhu Ing. Mariana
Kellnera s obrazom
pomníka používala
pošta Spišská Nová
Ves 1 dňa 12. 7.
2007 pri jeho odhalení (PPP 30/07).
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Autorom pomníka je miestny akademický
sochár Ladislav Kacvinský.
Dvadsiate výročie založenia Spoločnosti
Milana Rastislava Štefánika, ktorá rozvíja
a organizuje činnosť v zmysle myšlienkového odkazu M. R. Štefánika, pripomenula
príležitostná poštová pečiatka podľa návrhu A. Ferdu používaná
poštou Košariská 25.
7. 2010 na Bradle.
Na pečiatke je
chyba v dátume.
Správne nemá byť
za číslom 20 bodka. K 130. výročiu
narodenia M. R. Štefánika vydala Slovenská
pošta, a. s., poštový lístok s prítlačou podľa návrhu tohto autora. Na tlačovom liste
s personalizovaným kupónom je vyobrazených osem obrazov Štefánika z rôznych etáp
jeho života.
V období 1. ČSR boli snahy vymenovať
Štefánika do generálskej hodnosti česko-slovenskej armády „in memoriam“ a tak
oceniť jeho podiel na jej vzniku. Pretože
do smrti bol francúzskym štátnym občanom a nikdy nemal česko-slovenskú
štátnu príslušnosť, podľa branného zákona z r. 1920 to nebolo možné. Zákon SR č.
402/2000 o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko hovorí, že sa mimoriadne zaslúžil
o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom samostatného česko–slovenského štátu. Prezident Slovenskej republiky
Rudolf Schuster v zmysle ústavných právomocí ho 7. 5. 2004 vymenoval do hodnosti
generála „in memoriam“.
Štefánikovo dielo, jeho myšlienky a zásady by mali byť pre nás, či sme mladí alebo aj starí, cenným odkazom. Mimo iného
nám odkazuje: Nech je každý z nás lepším
dnes, ako bol včera, a naša vlasť bude veľkou
a slávnou.
Spravodajca ZSF
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Nový príspevok k poštovej histórii

V

rámci edičného radu Filatelistické
štúdie dňa 23.10.2014 bola v Balneologickom múzeu v Piešťanoch inaugurácia druhej časti publikácie Ing. Ladislava
Mušinského a Alexandra Urminského
Piešťany v zrkadle poštovej histórie. Je
potešiteľné, že medzi významnými hosťami sme mohli privítať Ing. Zuzanu
Šturdíkovú, generálnu riaditeľku sekcie
elektronických komunikácií a poštových
služieb, riaditeľku odboru poštových služieb Ing. Jarmilu Brichtovú z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR, Ing. Rema Cicutta, primátora mesta
Piešťany, Mgr. Antóniu Paulíniovú, členku realizačnej komisie Slovenskej pošty,
a.s., Ivana Tvrdého za Slovenskú filatelistickú akadémiu Košice. Inauguráciu
otvoril PhDr. Vladimír Krupa, riaditeľ
Balneologického múzea v Piešťanoch.
Autori Ing. Ladislav Mušinský a Alexander Urminský priblížili verejnosti nielen
prezentovanú druhú časť publikácie, ale
súvislosťami z prvej časti, ktorá sa zaoberá
dejinami pošty a poštovníctva všeobecne
pošty v Piešťanoch a v blízkom okolí, nadviazali na inaugurovanú knihu. V druhej
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časti sa pôvodcovia zaoberajú oblasťou
poštovej grafiky viažucej sa k Piešťanom.
Je potešiteľné, že okrem poštových známok a ich tvorcov sa venovali pohľadniciam, poštovým lístkom, pečiatkam,
odtlačkom výplatných strojov, ale aj ďalším produktom poštovej prevádzky, a to
od Rakúsko – Uhorska po súčasnosť.
Inauguráciu vhodne doplnila príležitostná poštová priehradka s príležitostnou pečiatkou, ktorá bude pripomínať
túto významnú udalosť. Autori úspešne
zvládli danú problematiku a sprístupnili
historický vývoj dejín pošty a poštovníctva v Piešťanoch a blízkom okolí pre ďalšie generácie. Za ich náročnú výskumnú
a odbornú prácu im právom patrí srdečná
vďaka.
PhDr. Štefan Kollár, PhD.
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D

VČS Trenčín

ňa 2.3.2015 sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu filatelistov 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín
v priestoroch Plzeňskej reštaurácie - Stefany.
Po schválení programu, voľbách komisií,
prednesení správy o činnosti klubu v roku
2014, správy o hospodárení, správy revíznej
komisie a po vykonaní volieb a diskusie bolo
schválené uznesenie a plán činnosti klubu
pre rok 2015. Pre funkčné obdobie 2015 2018 bol zvolený výbor v zložení: plk. gšt.
v. v. Ing. Dominik Slezák - predseda, Ondrej Sulo - podpredseda, pplk. v. v. Ing. Karol Milan - tajomník, plk. v. v. Ing. František Horečný - správca novinkovej služby
a hospodár, genmjr. v. v. Ing. Jiří Egg - člen
výboru a správca knižnice KF. Revízna komisia v zložení Ing. Jozef Prekop - predseda
a členovia RSDr. Josef Jaburek a Ing. Marián
Štefánek. Za delegáta na 1. snem ZKF Zs regiónu bol zvolený pplk. v. v. Ing. Karol Milan
- tajomník KF a správca skladu ZSF.
Rok 2015 je významným rokom, kedy si
Slovensko pripomenie 70. výročie oslobo-

denia a ukončenia II. svetovej vojny v roku
1945. Pri tejto príležitosti klub bude organizátorom združenej výstavy filatelistických
exponátov, archívnych dokumentov, fotografií, vojenských vyznamenaní, medailí,
uniforiem, zbraní a iných artefaktov pripomínajúcich túto historickú udalosť. Výstava
sa uskutoční v termíne 6. - 31. 5. 2015 v Posádkovom klube Trenčín. Pri príležitosti
Roka Ľudovíta Štúra 2015 usporiada výstavu
a sprievodné podujatia v spolupráci s obcami Uhrovec, Lubina, Zemianske Podhradie
a iné v 2. polroku 2015. Klub sa zúčastní
združenej výstavy klubov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín pod názvom CLUB
ACTIVITY 2015 - Posádková prehliadka
záujmovo-umeleckej činnosti v termíne
september 2015. Ďalšie aktivity a činnosti
vnútroklubového života budú plniť členovia
výboru a členovia klubu. Touto aktivitou si
dôstojne pripomenieme 90. výročie vzniku
Klubu filatelistov v Trenčíne 8. marca 1925.
npráp. v. v. Jozef Korený
čestný predseda KF

Tragédia v Himalájach

S

Skialpinisticko - horolezecká expedícia
DHAULAGIRI 2014

lovenské horolezectvo si v tomto
roku pripomenulo 30. výročie
zdolania Mt. Everestu vysokého
8848 m 15. 10. 1984. Slovenská
pošta si tento športový výkon
pripomenula príležitostnou
pečiatkou 21. 9. 2014 s portrétmi Zoltána Demjana a Jozefa Psotku, ktorý pri zostupe
z vrcholu Mt. Everestu 16. 10.
1984 zahynul. Tento tretí zemský
pól ešte zdolali slovenskí horolezci
Jozef Just, Dušan Becík, Peter Božík,
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Jaroslav Jaško, Ján Čarnogurský
ml., Peter Hámor, Vladimír Zboja, V. Plulík a Miroslav Caban.
Skialpinisticko - horolezecká expedícia DHAULAGIRI
2014 bol pokus o výstup a zlyžovanie siedmej najvyššej hory
sveta vysokej 8167 m. Termín
na toto športové podujatie
expedícia vybrala september október 2014. Vedúcim expedície
bol plk. v. v. Ing. Ján Matlák. Dňa
14. 10. 2014 lavína z Dhaulagíri zasypala
Spravodajca ZSF
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základný tábor. V samostatných stanoch
zahynuli Ján Matlák a Vladimír Švancar.
Osem ďalších členov expedície, ktorí boli
v spoločnom stane, zasypanie lavínou prežili. Vrtuľníkom boli 15. 10. 2014 prepravení
do mesta Pokhara. Pod lavínou zahynuli aj
traja Nepálci.

Tejto expedícii predchádzali horolezecké výstupy na končiare, medzi ktoré patrili
Elbrus, Chan - Tengri a niektoré ďalšie. Expedícia ASR na Pamír v roku 2000 s výstupom na Pik Lenina vysokého 7134 m.
Zdolanie Šiša Pangmy vysokej 8046 m
v roku 1996, na ktorý vystúpilo šesť členov
expedície. Vedúci expedície Peter Šperka. Pokus o zdolanie Annapurny vysokej
8091 m v roku 2005 skončil necelých štyridsať výškových metrov pred vrcholom. Bolo
2015 / 1

to správne rozhodnutie. Vedúcim
expedície bol Ján Matlák. Na záver
tejto spomienky niekoľko citátov
významných horolezcov o zmysle a charakteristike horolezectva,
ktoré vo svojej knihe napísali Ján
Matlák a Michal Kriško. „Ak sa
ma niekto opýta, čo je najťažšie
pri výprave do Himalájí, bez rozmýšľania odpoviem – financovanie,“ Gunther O. Dyhrenfurth.
Bol vedúci expedícií v Himalájach.
„...najlepším dôkazom, že výstup
na Everest nebol zbytočný, bude,
ak náš čin podnieti iných, aby hľadali svoje
Everesty,“ John Hunt. Bol vedúcim úspešnej

anglickej expedície na Mt. Everest v roku
1953. „Alpinista nehazarduje so životom, ako
sa mnohí ľudia domnievajú. Alpinizmus je
prostriedok na sebavýchovu a sebaprekonanie, na vycibrenie a prehĺbenie charakteru,“
Walter Bonatti. Vystúpil na Gasherbrun IV,
bol pri výstupe na K - 2. „Ozajstný horolezec, aj extrémista, má z ľahkej túry alebo prechádzky práve takú radosť, akú prežíva, keď
sa pohybuje na hranici ľudských možností,“
Hermann Buhl. Vystúpil na Nanga Parbat,
Broad Peak a na Čogolisu, kde zahynul. Je
škoda, že úspechy slovenských horolezcov
pri výstupoch v Himalájach neboli doposiaľ
ocenené vydaním poštovej známky.
Jozef Korený

27

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

D

JUBILANT ĽUBOMÍR FLOCH

ňa 19. marca 2015 oslávil
svoje životného jubileum
70 rokov významný dlhoročný funkcionár, bývalý predseda ZSF a priekopník filatelie
na Slovensku, predseda Klubu
filatelistov 51-09 v Bratislave a predseda redakčnej rady
Spravodajcu ZSF doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. Filateliu má
rád a venuje sa jej od školských
rokov, členom KF sa stal na jeseň v roku 1968 a do organizovanej filatelie
vstúpil po niekoľkoročnom členstve (v roku
1978) ako tajomník klubu, kedy chcel poslúžiť dobrej veci a pomôcť filatelistickému
priateľovi a kolegovi z Chemicko-technologickej fakulty SVŠT Ladislavovi Chodákovi
pri jeho predsedovaní v klube. Klub filatelistov vtedy zahrňoval pracovníkov CHTS
SVŠT, lekárov z Fakultnej nemocnice UK,
SAV z Patrónky a početnú stavbársku obec
Pozemných stavieb a ich výskumnom ústave, v Stavoprojekte. Klub filatelistov 51-09,
ktorý nesie názov KF Ladislava Novotného,
tento rok oslávil 50. výročie svojho založenia
a združoval významných filatelistov mesta
Bratislavy – zberateľov, vystavovateľov, znal-

S

Zemřel Ladislav Dvořáček

velkým smutkem oznamujeme, že dne 22. ledna 2015
zemřel ve věku 92 let pan Ladislav Dvořáček, RDP.
„Ladi“, jak jsme mu říkali,
se narodil 27.6.1923 a svůj život
zasvětil československé a mezinárodní filatelii. Neúnavný
organizátor, juryman a znalec
byl nejúspěšnějším filatelistickým funkcionářem česko-
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cov a funkcionárov na všetkých úrovniach zväzovej hierarchie. Bol to zaujímavý čas
poznávania a zrenia, kde stretával mnoho zaujímavých ľudí
rôznej profesie a zažíval rôzne
filatelistické príbehy. I nedeľné
stretávania v kaviarni Olympia
mali svoje čaro a filatelia ho
očarila na celý život. Dlhoročne vykonával funkcie v najvyšších orgánoch Zväzu slovenských filatelistov. Dodnes vykonáva funkciu
predsedu KF, ako i distribútora a novinkára
poštových známok pre úsek KF 51-09 Bratislava. Za jeho veľký prínos a vykonanú prácu
v prospech organizovanej slovenskej filatelie
bol ocenený najvyššími zväzovými vyznamenaniami. Je nositeľom Ceny ZSF a Zlatého čestného odznaku ZSF.
Pri príležitosti jeho významného životného jubilea oslávencovi ďakujeme za obetavú prácu, ktorú pre zväz vykonal. Srdečne mu blahoželáme a prajeme, aby mu dlho
vydržalo pevné zdravie, tvorivá energia
a zaujatie pre zberateľskú činnosť, ale i veľa
rodinnej pohody a potešenia z filatelie.
Iveta Valašková, tajomníčka ZSF

slovenské a české republiky
všech dob. Byl spoluzakladatelem Svazu československých
filatelistů a jejím dlouholetým
předsedou v letech 1965-1989.
Ovládal 12 světových jazyků
a desítkami dalšími se domluvil – měl mimořádné nadání
a píli na jejich studium. To byl
i jeden z důvodů jeho dlouholeté angažovanosti ve vedení
Spravodajca ZSF
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mezinárodní filatelistické federace – FIP,
kde již od roku 1967 byl členem výkonného
výboru, od roku místopředsedou a v letech
1980 – 1990 prezidentem.
V tomto období inicioval celou řadu
nových pravidel v souvislosti s pořádáním
soutěžních filatelistických výstav, z nichž
vyvrcholením bylo zavedení hodnocení
filatelistických exponátů podle bodových
kritérií.

D

SMUTNÁ SPRÁVA Z BRATISLAVY

ňa 23.2.2015 prišla smutná správa
z Bratislavy. Vo veku 68 rokov zomrel
Ing. Otto Vandlík, dlhoročný predseda Klubu filatelistov 51-91 založeného pri bývalom
š.p. OMNIA Bratislava. Po celé roky obetavo vykonával funkciu novinkára a napriek
svojim zdravotným problémom a ťažkostiam s chôdzou, ochotne prevzal do svojho
klubu členov druhého úseku KF 51-28, kde
sa ujal tiež aj distribúcie noviniek (po úmrtí
Ing. V. Javorského), a tak klub patril medzi
najväčšie KF v Bratislave. Jeho srdečnou
záležitosťou bolo zbieranie známok s námetom výtvarného umenia, spolupracoval

M

aj na zostavovaní publikácií s touto tematikou. Pracoval aj v oblasti rozosielania slovenských poštových známok v novinkovej
službe ZSF počas zastupovania pracovníčky ZSF na materskej dovolenke. Bol milej
a priateľskej povahy. Za jeho obetavú prácu
bol ocenený čestným odznakom ZSF. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila
dňa 27.2.2015 na cintoríne Slávičie údolie
v Bratislave. Za ZSF sa s ním rozlúčili bývalé spolupracovníčky. Ďakujeme mu za priateľstvo a vykonanú prácu pre filateliu.
Česť jeho pamiatke!
-iv-

Výzva

ilí naši čitatelia, keď už som si vzal
miesto pre pár viet v úvode tohto čísla
nášho periodika, dovoľte mi, aby som si vzal
slovo aj na jeho záver.
Ako som už spomenul, rok 2015 je pre nás
rokom hodnotiacim, volebným i plánovacím.
V ňom prebehli, ale aj ešte prebehnú, v KF výročné členské schôdze, na úrovni regiónov to
budú regionálne snemy ZKF a celý tento proces bude zavŕšený 1. Snemom ZSF. O týchto
akciách Vás chceme prostredníctvom Spravodajcu informovať, a preto veľmi radi uvítame
Vaše príspevky k tejto téme. Budú mať pre nás
nie len, informatívny ale aj poučný charakter.
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Doma se pak usilovně věnoval propagaci
československé známky a významným způsobem se podílel na uspořádání úspěšných
světových filatelistických výstav PRAGA
1968, 1978 a 1988. Po roce 1990 se přestal
veřejně angažovat, věnoval se znalecké a poradenské činnosti a filatelistické literatuře.
Čest jeho památce.
Vít Vaníček
místopředseda Svazu českých filatelistů

Prvá lastovička sa už objavila (veď je
jar). Určite ste si prečítali príspevok o Výročnej členskej schôdzi v Trenčíne. Preto
si Vám dovoľujem pripomenúť termíny
uzávierok nášho Spravodajcu pre rok 2015.
Číslo 2/2015 má plánovanú uzávierku 19.
júna, číslo 3/2015 18. septembra a posledné
tohtoročné číslo 4/2015 musí mať plánovanú
uzávierku už 9. decembra, aby bolo hotové
k Dňu známky a filatelie k 18. decembru.
Tak neváhajte a píšte, radi Vaše príspevky uverejníme!
Zdeněk Baliga
vedúci redaktor
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2015, 2. 1. * Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie * výplatná
známka * N: P. Augustovič R: J. Česla *
Redakcia
informovanosti členov navzájom, budoOTr+HT
PTC *časopisu
PL: 100chce
ZP, napomôcť
TF: 2 PL *prehĺbeniu
pavaniu
vzťahov
s
filatelistickými
obchodníkmi.
Preto
v tejto rubrike uverejňujeme inzerciu
pier FLA * RZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: P. Aučlenov ZSF bezplatne, v jednom čísle jeden inzerát na člena. Obchodné subjekty majú
gustovič R: J. Česla, OTp PTC * náklad:
prvý inzerát bezplatne, pri ďalších podľa dohody. Inzercia môže byť v textovej i v grafickej
2 mil.
forme zaslaná elektronicky alebo na elektronickom nosiči na sekretariát ZSF. Redakcia si

INZERCIA ZSF

kupón)
logo Oravskej
v Dolnom
Kubíne a kresba
vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste uverejnenia
inzerátu
alebo Galérie
reklamy
v časopise.
Jána Kudličku

• Hľadám OVS Michalovce 3 1996 „120
a 1999 „K+K FP / vo vašej pošte je naša
(0,45 €) viacfarebná
........................ 0,45
rokov dobrovoľného požiarneho zboru 581 T2
sila50g
kancelárska
technika....“
PL
(130x208
mm) ....................................3,60
Michalovce / chránime životy a majetok“ 581 e-mail:
dobrovolsky@gecom.sk

581 FDC .............................................................. 1,35

Kupóny

581 KĽa s kupónom „Oravská galéria“ ...............0,45
581 KĽb s personalizovaným kupónom ................--581 KPa s kupónom „Oravská galéria“ ...............0,45
580) Mauzóleum Andrášiovcov (20. stor.)
581 KPb s personalizovaným kupónom ................--580
1,15 € viacfarebná ........................ 1,15
580
FDC .....................................................2,05 581 KĽa+ KPa s kupónmi „Oravská galéria“ .....0,45
581 KĽb+ KPb s personalizovanými kupónmi ....--581 Sa s kupónom „Oravská galéria“ ...................0,90
2015, 30. 1. * Valentínske blahoželanie - 581 Sb s personalizovaným kupónom....................--známka s personalizovaným kupónom 581 PLa s kupónmi „Oravská galéria“ .................3,60
* príležitostná známka určená na perso- 581 PLb s personalizovanými kupónmi.................---

nalizáciu kupónu * N: A. Ferda * OF PTC
* PL: 8 ZP + 8 K, TF: 8 PL (5 s kupónmi
„Oravská galéria“ + 3 s nepotlačenými kupónmi) * papier FL * HZ 11 ¼ : 11 ¾ * FDC
N: A. Ferda, OF Kasico * náklad: 220 tis.
(27,5 tis. PL, z toho 17,5 tis. PL s kupónom
„Oravská galéria“ a 10 tis. PL s nepotlačeným kupónom)

2015, 6. 2. * Štefan Pilárik (Osobnosti) *
príležitostná známka * N: A. Ferda, RR: J.
Česla * OF PTC * PL: 50 ZP, TF: 2 PL *
papier FL * HZ 12 * FDC N: A. Ferda, R: J.
Česla, OTp PTC * náklad: 300 tis.

S B Ě R AT E L
2015

3. - 5. září 2015
Výstaviště PVA EXPO
PRAHA
Otevírací doba:
čtvrtek a pátek:
10 -(1615
18– 1693)
hodin
582) Štefan Pilárik
– slovenský básnik
582sobota:
0,60 € viacfarebná
10 - 16........................0,60
hodin

581) Symbolická kresba srdca, ktorá obsahuje QR-kód
ku pesničke „Čakám Ťa láska“ skupiny Elán
582

30

FDC ..................................................... 1,50
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2015, 6. 3. * Veľká noc 2014: Veľkonočné
motívy v diele Karola Ondreičku (1898 –
1961) * príležitostná známka * N: 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), vlnitý výsek 16
½ : 15 (B) * FDC N: V. Rostoka OF Kasico *
náklad: 1,7 mil. (A), 300 tis. (B, 30 tis. ZZ)

2015, 31. 3. * Vladimír Dzurilla * príležitostná známka, rady známok v striedavom protichodnom usporiadaní * N: I.
Benca * OF PTC * PL: 30 ZP + 30 K, TF: 4
PL * papier FL * HZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: I.
Benca, OF Kasico * náklad: 210 tis.

585) Vladimír Dzurilla (1942 – 1995) – slovenský hokejový brankár

583) Karol Ondreička (1898 – 1961): Hlava Krista (1940)

583A
583B
583
583

0,45 € viacfarebná, známka z PL .0,45
0,45 € viacf., známka zo zošitka . 0,45
FDC ..................................................... 1,35 kupón) Portrét V. Dzurillu
ZZ ........................................................4,50
585
0,80 € viacfarebná ....................... 0,80
Poznámka
585
FDC ..................................................... 1,70
Papier známok má vôňu eukalyptu.

2015, 16. 3. * Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP * príležitostná
známka * N: I. Benca * OF PTC * PL: 50
ZP, TF: 2 PL * papier FL * HZ 12 * FDC N:
I. Benca, OF Kasico * náklad: 2 mil.

584) Symbolická kresba

584
584

1,15 € viacfarebná ........................ 1,15
FDC .....................................................2,05

Kupóny

585
585
585
585
585
585

KĽ ........................................................0,80
KP ........................................................0,80
KĽ+KP ................................................0,80
S............................................................ 1,60
TBa zvislá protichodná dvojica
spojená dolnou stranou známok .... 1,60
TBb zvislá protichodná dvojica
spojená hornou stranou známok ... 1,60

Titulná strana obálky
VLADIMÍR DZURILA (1942 – 1995)
Štvorica známok v protichodnom usporiadaní
(tête – bêche).
Autor výtvarného návrhu známky
Doc. akad. mal. Igor Benca.
Technika tlače:
ofset.
Dátum vydania:
31.3.2015.
Náklad:
210 000 ks.

