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2014, 17. 4. * Historické motocykle (Technické pamiatky) * príležitostné známky *
N: M. Komáček (561), R. Makar (562), R:
Ľ. Žálec * OTr+HT PTC * PL: 50 ZP, TF: 2
PL * papier FLA * RZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N:
M. Komáček (561), R. Makar (652), R: Ľ.
Žálec, OTp PTC * náklad: po 1 mil.

563) Trojhlasné gajdy

561) Manet M90

563A
563B
563 PL
563 FDC
563 ZZ
563 NL

0,90 € viacfarebná, známka z PL 0,90
0,90 € viacfarebná,
známka zo zošitka....................... 0,90
(126x108 mm) .................................... 7,20
..............................................................1,80
..............................................................5,40
.............................................................. 0,91

Poznámka
Pre zašpinenie bola reklamovaná a vrátená tlačiarni
časť ZZ, nahradená bola novým nákladom.

562) Jawa 50/550 Pionier

561
1,10 € viacfarebná ....................... 1,10
562
1,25 € viacfarebná....................... 1,25
561-562 Séria (2)......................................................2,35
561 FDC ..............................................................2,00
562 FDC .............................................................. 2,15
561 NL
.............................................................. 0,91
562 NL
.............................................................. 0,91

2014, 23. 5. * Pavol Horov (Osobnosti) *
príležitostná známka * N: D. Grečner * OF
PTC * PL: 50 ZP, TF: 4 PL * papier FLA *
HZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: D. Grečner, R: J.
Česla, OTp TAB * náklad: 300 tis.

2014, 5. 5. * Národné hudobné nástroje
(Europa) * príležitostná známka * N: K.
Štanclová * OF PTC * PL: 8 ZP (A), TF: 16
PL; ZZ: 6 ZP (B), TF: 3 ZZ * papier FLA (A),
samolepiaci FLA (B) * HZ 11 ¼ : 11 ¾ (A), 564) Pavol Horov (1914 – 1975) – slovenský básnik
vlnitý výsek 15 : 16 ¼ (B) * FDC N: K. Štan- 564
0,45 € viacfarebná ....................... 0,45
clová, R: F. Horniak, OTp PTC * náklad: 564 FDC .............................................................. 1,35
A - 200 tis. (25 tis. PL), B - 90 tis. (15 tis. ZZ)
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ÚVODNÍK

M

Pozvánka na výstavu

ilí priatelia zberatelia, čitatelia a nadšenci filatelie,
aj tí, čo sa zaujímate o dianie vo
Vašom okolí. Nedávno sme absolvovali Zberateľské dni v Bratislave. Možnosť stretnúť známych,
vidieť niečo nové a tiež aj pre svoju záľubu niečo nové si zadovážiť.
Blíži sa letné obdobie, čas rekreácií a dovoleniek a čas na uvoľnenie sa a možnosť s aktívnym
relaxom napomôcť regenerácii síl.
Aj v našom klube filatelistov v Galante sme sa mohli touto činnosťou zaoberať. A ako to často býva,
keď je dobre, ide sa na ľad šmýkať.
Aj keď sme klub malý, členov
ubúda, podnetov je veľa, len k realizácii musia pristúpiť tí nadšenci, ktorým ešte na niečom záleží.
Podporu sme získali u predstaviteľov mesta. Nie raz iniciatíva jednotlivcov
zmenila stereotypné napredovanie dejín.
Podporu sme dostali aj od iných iniciatívnych klubov filatelistov v regióne. Podpora
ZSF a Slovenskej pošty, a.s. nedala na seba
dlho čakať. Hovorí sa, že keď človek postupne starne, tak aspoň aktívne, nech sa do činnosti zapája. Sú rôzne možnosti podpory,
aj filatelistických záujmových podujatí, len
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treba ich vytypovať, rozvinúť
a postupne napĺňať.
Aj udalosti v Galante sa
zhrnuli do rôznych aktivít,
rôznych podujatí a rôznorodej
činnosti pre občanov, mládež
a aj návštevníkov mesta. Rozhodli sme sa v tradícii naďalej
pokračovať a k minulým výstavám filatelie sme priradili
ďalšiu výstavu II. a III. stupňa
s názvom GALAFILA 2014
aj s medzinárodnou účasťou.
Z viac ako 60 exponátov budeme môcť uvítať aj iných ako
slovenských filatelistov. Prísľub
dali z Maďarska, Česka, Poľska, Ukrajiny a samozrejme aj
mnoho našich vystavovateľov.
Pozoruhodné je, že aj z mládeže, a mnoho nových exponátov.
Spestrením bol iniciovaný krok na vytvorenie návrhu na poštovú známku na školách, medzi mládežou. Téma bola Galanta
– moje mesto. Zúčastnilo sa ho 33 súťažiacich žiakov v dvoch vekových kategóriách.
Aj tieto návrhy bude možné na výstave uvidieť. Zostáva už len miesto a čas Vám uviesť.
K tomu nám pomohla Slovenská pošta, a. s.
a v spolupráci s nami vypracovali aj návrh
príležitostnej poštovej pečiatky a poštového
lístka k uvedenej výstave.
Návštevník bude si môcť pozrieť nie len
výstavu, ale aj kultúrne pamiatky, prekrásny mestský park a postupne zrekonštruované dva Esterháziovske kaštiele. V uliciach
mesta bude živo, na nádvoriach veselo, ako
sa patrí na XXX. predajné jarmočné trhy,
na ktoré Vás srdečne pozývame. Ste u nás
vítaní.
Ing. Vladimír Mrva
podpredseda ZSF a predseda OV výstavy
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
z XI. zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 7. júna 2014 v Bratislave
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Stav členskej základne podľa zaplatených členských príspevkov ku dňu
20.5.2014.
2) Plnenie rozpočtu ZSF za rok 2014 ku
dňu 20.5.2014.
3) Udelenie bronzových ČO ZSF:
Mgr. Terézia Sopóciová nečlen KF 52 - 32
Malacky
Milan Prílepok KF 52 – 15 Nitra
Ing. Gabriel Depeš, Ing. Pavol Dodok,
Ing. Stanislav Horský, Oskar Jančár,
Ing. Igor Kazlov, Ing. Robert Pavlen, Jozef
Soukup, Marek Zvalo KF 52 – 51 Nitra
4) Návrh predsedu KNF ZSF RNDr. Vojtecha Jankoviča, CSc. na prácu KNF ZSF.
5) Prípravu filatelistickej výstavy GALAFILA 2014.
B) SCHVAĽUJE
1) Udelenie ČO ZSF:
Zlatý ČO ZSF
Mgr. Anton Števko nečlen riaditeľ Ponitrianskeho múzea KF 52 – 51 Nitra, Mesto
Liptovský Mikuláš nečlen KF 53 – 06 Liptovský Mikuláš, Daniela Schmidtová KM
ZSF, František Gelinger, Igor Švec KF 52 –
32 Malacky, Mgr. Mária Barusová, Cyprián Bíro, Dpt. Ivan Gavalovič, MUDr. Peter
Katina, prof. Imrich Okenka, Ing. Patrik
Rovný, PhD. KF 52 – 51 Nitra
Strieborný ČO ZSF
Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši nečlen KF 53 – 06 Liptovský Mikuláš, Múzeum SNP Banská Bystrica nečlen KF 53 – 53 Banská Bystrica
Ing. Milan Chovan nečlen KF 52 – 15 Nitra
PhDr. Ján Vančo, PhD. Zástupca primátora Mesta Nitra nečlen KF 52 – 51 Nitra
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Ing. Imrich Beďač, Mgr. Michal Hudec KF
52 – 15 Nitra, Ing. Jaroslav Freund, Ján
Klein, Andrea Masaryková, RNDr. Jozef
Ondrejka a Ing. Stanislav Osuský KF 52
– 32 Malacky, Ladislav Fekete, Ing. Ivan
Krivošík, CSc., Blanka Hamarová, Peter
Slovák, MVDr. Milan Šajgalík KF 52 – 51
Nitra, Miroslav Minárčik primátor Mesta Bytča KF 53 – 38 Bytča
2) Predsedu výstavnej poroty filatelistickej
výstavy GALAFILA 2014 MUDr. Petra
Osuského, CSc.
C) UKLADÁ
1) Prepísať a mailom so zápisnicou poslať
Smernice pre udeľovanie ČO ZSF.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: podľa textu
2) Pripomienkovať Smernice pre udeľovanie ČO ZSF.
Zodpovední: členovia Rady ZSF
Termín: 01.09.2014
3) Uverejniť na zväzovej webovej stránke
návrh práce KNF ZSF.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 30.06.2014
4) Uverejniť v 2. čísle Spravodajcu ZSF návrh práce KNF ZSF.
Zodpovedný: Ing. Zdeněk Baliga
Termín: podľa textu
5) Určiť komisiu porotcov na filatelistickú
výstavu GALAFILA 2014.
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bachratý
Termín: 30.06.2014
6) Napísať list predsedovi FEPA k 25 rokov
FEPA.
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bachratý
Termín: 30.06.2014
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Projekty Komisie námetovej filatelie ZSF

N

a zasadnutí Rady ZSF 1. 3. 2014 sme konštatovali, že odborné komisie ZSF, snáď
len s výnimkou komisie slovenskej známky,
v podobe ako boli vytvorené a pôsobili doteraz, strácajú svoje opodstatnenie a funkčnosť.
Aj preto som sa ako predseda Komisie námetovej filatelie ZSF rozhodol zmeniť jej doterajšiu štruktúru na otvorené združenie členov,
ktorí majú záujem v oblasti tematickej filatelie
pomôcť dobrej veci. Činnosť KNF bude rozdelená do viacerých tematických projektov,
v ktorých budem vykonávať činnosť poradcu
a koordinátora a zabezpečovať pozíciu styčného dôstojníka s Radou ZSF a inými komisiami
ZSF, zahraničnými subjektmi a s domácimi
a zahraničnými zberateľmi. Takýmto spôsobom môže na práci KNF participovať každý
člen ZSF, ktorý sa zapojí do niektorého z tematických projektov. Samozrejme, vítaní sú
aj ďalší, ktorí prinesú nové zaujímavé nápady
a projekty. KNF ZSF otvára nasledovné tematické projekty:
Tematické exponáty - pomoc pri príprave
a tvorbe tematických exponátov, ktoré spĺňajú moderné trendy tvorby tematických exponátov a ktoré je možné vystaviť na súťažných
výstavách organizovaných ZSF, t. j. spĺňajú
kritériá tvorby a hodnotenia tematických
exponátov Svetovej filatelistickej federácie
FIP. V skutočnosti nejde o nový projekt, ale
o pokračovanie v podpore tvorby exponátov
a vystavovania. Definovaním projektu získava táto aktivita formálnejšiu štruktúru a vymedzenie náplne a špecifikáciu cieľov.
Zámerom je pozdvihnúť úroveň slovenských tematických exponátov a pritiahnuť
ďalších zberateľov k tematickému zbieraniu
a vystavovaniu.
SLOVACIKÁ - vytvorenie a udržiavanie
prehľadu poštových známok a iných poštových materiálov so vzťahom k Slovensku
- bližšia špecifikácia, čo to presne znamená
Slovacikum je jednou z náplní projektu.
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Zámerom je posilniť zbieranie filatelistických materiálov so vzťahom k Slovensku cez
objektívne vnímanie našej histórie a miesta
Slovenska v geopolitickom kontexte Európy
a sveta. Výzva na hľadanie zatiaľ neznámych
materiálov, ktoré majú vzťah k Slovensku, podnieti zberateľov detailnejšie sledovať známky
a celistvosti, ktoré im prechádzajú rukami.
Prvá verzia projektu SLOVACIKÁ - je pripravená na stránke:
http://www.postoveznamky.sk/slovacika
Tematické oblasti - vytvorenie a publikovanie krátkych odborných článkov týkajúcich sa
ľubovoľne zvolených menších tematických oblastí (námetov) doplnených súvisiacimi poštovými známkami a inými poštovými dokladmi.
Zámerom je naučiť tematických zberateľov
sústrediť sa na zvolenú tematickú oblasť a systematicky vyhľadávať tematické informácie a korešpondujúci vhodný filatelistický materiál.
Príkladmi článkov z pohľadu projektu
Tematické oblasti sú články venované športovým disciplínam (hádzaná, triatlon), séria
článkov Flóra v tematickej filatelii, články
venované sladkej, voňavej a chutnej filatelii,
či niektoré ďalšie články v sekcii Články a informácie - Tematická filatelia: http://www.
postoveznamky.sk/zoznam.php?typ_zoznamu
=clanok&typ_clanku_id=30
Tematické súvislosti (na našich známkach) - vytvorenie a publikovanie krátkych
odborných článkov týkajúcich sa konkrétneho námetu na našich známkach (slovenských,
českých a československých) s podrobným
popisom nielen všeobecného námetu, ktorý
známky zobrazujú ale aj hlavných a vedľajších
motívov, ktoré sa dajú tematicky využiť.
Námety sa vyberajú tak, aby nezahŕňali príliš veľa známok (odporúčame maximálne 10)
a obsahovali nielen slovenské ale aj české a československé známky. Ako príklad dobre zvolených námetov, na ktorých už niektorí pracujú
sú: Námorné lode na našich známkach, Lietadlá

Spravodajca ZSF
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na našich známkach, Dostihy na našich známkach, Bicykel na našich známkach a pod.
Zámerom je naučiť zberateľov sústrediť sa
na konkrétny filatelistický materiál a vyhľadať „v ňom“ všetky tematické súvislosti.
Príkladom článku, ktorý zodpovedá základným kritériám projektu Tematické súvislosti (na našich známkach) je článok o čs.
námorných lodiach:
ht t p://w w w.postove z na m k y. sk / lode
-ceskoslovenskeho-namorneho-lodstva-na
-znamkach-ceskoslovenska
Pre lepšiu ilustráciu, čo rozumieme pod
tematickými súvislosťami uvádzame príklad
výplatnej známky Bratislava z roku 1993
(http://www.postoveznamky.sk/bratislava
-vyplatna). Úlohou je získať viac informácií
o hlavnom motíve, ktorým je pohľad na Bratislavský hrad z juhozápadu (napríklad: ako
sa volá najbližšie zobrazená veža hradu a akú
mala funkciu) a vyhľadať a popísať ďalšie
vedľajšie motívy na známke: identifikovať viditeľné stavby na hradnom kopci a v podhradí, identifikovať zaujímavosti nábrežia (napr.
protipovodňový násyp na brehu, miesto bývalého brodu a pontónových mostov), identifikovať stromy v stromoradí na nábreží, vedieť
viac o rieke Dunaj v tomto úseku (výška hladiny, prietok), identifikovať tlačný remorkér
a pod. Proste všetko, čo organicky so známkou súvisí a dalo by sa využiť v rôznych námetoch ako napríklad: história Bratislavy, architektúra Bratislavy, hrad ako sídlo panovníkov,
hrad ako symbol štátnosti, regulácia Dunaja,
nákladná riečna doprava atď.
Regionálna tematika (na našich známkach) - vytvorenie a publikovanie krátkych
odborných článkov venovaných konkrétnemu mestu, obci alebo regiónu z pohľadu tematickej filatelie, pričom veľkosť regiónu by
nemal zahŕňať príliš veľa známok (odporúčame maximálne 10), pričom budú zastúpené
nielen slovenské ale aj československé, prípadne české známky. Pokročilejší zberatelia
môžu pribrať aj príležitostné pečiatky, pošto-
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vé lístky a iné typy filatelistických materiálov,
čo robí štúdiu ťažšou ale o to zaujímavejšou.
Zámerom tohto projektu je naučiť zberateľov spoznávať svoju rodnú obec a kraj cez
poštové známky (a iné materiály), ktoré súvisia s jej históriu, kultúrou, politikou, športom
a pod. Zaujímavou podoblasťou je napríklad
mapovanie činnosti významných osobností,
ktoré v regióne pôsobili alebo mali naň významný vplyv.
Príkladom článku z pohľadu projektu Regionálna tematika (na našich známkach) je
trojdielny seriál o Banskej Bystrici:
http://www.postoveznamky.sk/banska
-bystrica-v-postovych-sluzbach-a-filatelii-i
http://www.postoveznamky.sk/banska
-bystrica-v-postovych-sluzbach-a-filatelii-ii
http://www.postoveznamky.sk/banska
-bystrica-v-postovych-sluzbach-a-filatelii-iii
Známkové exponáty (experiment) - pomoc pri príprave a tvorbe tematicky zameraných exponátov, ktoré sú zložené len z tzv.
známkových materiálov: poštové známky,
poštové známky na celistvostiach, poštové známky na analogických pohľadniciach
a poštové známky iných poštových dokladoch. Okrem bežných známok sú zaujímavé
známky s typickými alebo náhodnými zvláštnosťami, varianty farieb, papiera a zúbkovania, skúšobné odtlačky a iné výsledky procesu
prípravy a tlače poštových známok.
Zámerom je ponúknuť zberateľom, ktorí
zbierajú len známky, budovať exponáty a vystaviť ich na súťažných výstavách. Keďže pre
takéto exponáty zatiaľ neexistujú pravidlá ani
výstavné triedy, ide o experiment. Až čas ukáže, či takto špecifikovaný typ exponátov vzbudí záujem zberateľov a vznikne nová výstavná
trieda alebo zostane len pri pokuse.
Všetky projekty sú vhodné pre začínajúcich i pokročilých zberateľov a ponúkam ich
aj Komisii mládeže na prácu mladých filatelistov alebo celých filatelistických krúžkov.
Najschodnejšie pre mladých a začínajúcich
zberateľov sa nám javia projekty Tematické
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súvislosti (na našich známkach) a Regionálna
tematika (na našich známkach). V prípade záujmu môžeme projekty realizovať aj súťažnou
formou, napríklad vyhlásením súťaže o najlepší článok mladého filatelistu so zameraním
na regionálnu tematiku alebo najlepší spoločný článok krúžku mladých filatelistov.
K zapojeniu netreba veľa, stačí sa rozhodnúť pre projekt, vybrať si svoju tému a napísať
na uvedenú kontaktnú adresu. Vaše rozhodnutie nebudem nijako posudzovať, môžeme vám len poradiť, čo si o výbere myslím
a oboznámim vás s našimi predstavami a istými pravidlami, ktoré smerujú k atraktívnosti
a možnosti publikovania spracovaného príspevku v tlačených a elektronických médiách.

Na riešenie väčšiny projektov a publikovanie čiastkových a finálnych výsledkov odporúčame elektronické médiá (internetové
stránky, blogy a pod.), ktoré sú ľahko dostupné z ľubovoľného miesta a ponúkajú dynamickú možnosť aktualizovať a korigovať uvedené
informácie. Ďalšou výhodou je veľmi jednoduché zaraďovanie kvalitných farebných obrazových reprodukcií, ktoré sú pri tomto type
zberateľských aktivít nevyhnutné.
V prípade záujmu o zapojenie do činnosti
KNF ZSF treba kontaktovať predsedu Vojtecha
Jankoviča poštou: Stromová 38, 831 01 Bratislava alebo na emailom: vojtech.jankovic@gmail.
com.
Vojtech Jankovič, predseda KNF ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKOVÁ TVORBA
II. ŠTVRŤROKA 2014

V

Ľubomír Floch

ydavateľ slovenských poštových známok
vydal v prvom štvrťroku 6 príležitostných
a jednu výplatnú známku, ktoré sú katalógovo
spracované na 2. a 3. strane obálky tohto čísla. Redakcia zaviedla túto pravidelnú rubriku,
aby rozšírila vedomostný obzor čitateľov časopisu o vydávaných slovenských poštových
známkach a z nich vyrobených filatelistických
produktov. Zdroj informácií je uvedený v texte
kurzívou. Radi privítame komentár k obsahu
a štruktúre poskytovaných informácií.

Technické pamiatky Historické motocykle :
Manet M90 – Jawa 50/550
Pionier.
Dve príležitostné poštové známky (Pofis
č.561-562) s tematikou historických motocyklov Manet M90 a JAWA 50/550 Pionier
predstavila Slovenská pošta, a. s., 17. apríla 2014 v Považskej Bystrici. Motívom prvej
z dvojice poštových známok (1,10 €) je prvý
česko-slovenský povojnový motocykel Manet
M90, ktorý vyrábali v Považských strojár-
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ňach od roku 1947 a zároveň bol prvým sériovo vyrábaným motorovým vozidlom na Slovensku. Motívom druhej známky (1,25 €) je
motocykel Jawa 50/550 Pionier, sériovo vyrábaný od apríla 1955 v Považských strojárňach
(M. Bachratý: www.pofis.sk). Spolu so známkou vyšla obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Považská Bystrica. Na FDC sú z rytiny
vytlačené detaily motocyklov pri pohľade
zhora, čo vizuálne umocňuje ich poznanie
z písomnej informácie k FDC. Ku dňu vydania vyšli dva nálepné listy (104 NL 561/14
a 105 NL562/14) a príležitostná pečiatka (PPP
078/14). Autorom výtvarných návrhov známky a FDC, ako aj FDC pečiatky je akademický
maliar M. Komáček, rytcom poštovej známky
a FDC Ľ. Žálec. Inaugurácia poštových známok sa uskutočnila v deň jej vydania v Považskej Bystrici. Pri príležitostnej poštovej
priehradke Pošty Považská Bystrica 1 boli
k dispozícii všetky produkty vydané k emisiám. Podrobnejšie informácie o inaugurácii sa nachádzajú v článku J. Mičku (str. 11)
a na www.slposta.sk/blog
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EUROPA 2014 : Národné
hudobné nástroje –
Trojhlasné gajdy
Európska únia každoročne určuje
tému emisie EUROPA záväznú pre
všetky poštové správy EÚ. Pre rok
2014 bola určená téma “Národné
hudobné nástroje”. Vydavateľ slovenských poštových známok Slovenská pošta, a. s. navrhla vydanie
príležitostnej známky “Trojhlasné
gajdy”(Pofis 563). Vydanie známky
vyvolalo živú diskusiu (14 príspevkov)
na webovej stránke Pofis. Prečo gajdy a nie
fujara? Čítajte, dozviete sa viac na www.pofis.
sk/pofisforum. Gajdy sú ľudový hudobný nástroj pochádzajúci pravdepodobne z Blízkeho
Východu. Boli známe starovekým Grékom,
Rimanom aj nordickým národom. U Slovanov v Karpatskej kotline boli známe už v 8.
storočí a na Slovensku sú doložené od 14. storočia. V 18. storočí boli gajdy veľmi módnym
nástrojom vo Francúzsku. V dnešnej dobe sa
na gajdy hrá predovšetkým v Škótsku, na Sicílii, v Rumunsku, v Čechách a samozrejme
na Slovensku, kde zaznamenávame gajdy ako
typický hudobný nástroj pastierskej kultúry.
Rozšírené sú najmä na Orave, Pohroní a Gemeri. Na celom Slovensku sa vyskytujú najmä trojhlasné gajdy, na strednom Slovenku
sú známe aj štvorhlasné až päťhlasné gajdy,
na Orave takzvané goralské dvojhlasné gajdy.
Melódiu na gajdách vydáva tzv. melodická
píšťala, ktorá má rozsah šesť až osem tónov.
Zvuk gájd je mečivý, čo dodáva ich hre jednotvárnosť. Prúd vzduchu do všetkých píšťal zabezpečuje mechový zásobník zo zvieracej kože
(T. Surý: www.pofis.sk). Známka vyšla v tlačových listoch (TL 50) s hrebeňovou perforáciou
a známkových zošitkoch (ZZ 6) v samolepiacej
úprave s vlnitým výsekom. Filatelisticky vzaté, sú to rôzne kategórie známok, i keď majú
rovnakú obrazovú časť a nominálnu hodnotu.
Obidve známky patria do generálnej zbierky.
Zvlášť zaujímavý je fakt, že vychádzajú v rozličných nákladoch a mnohým filatelistom, ktorí nezbierajú známkové zošitky môže neskôr
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samolepiaca známka v zbierke chýbať. Spolu
so známkou vyšla ešte FDC (FDC 563) s domicilom pečiatky prvého dňa Dolná Krupá
5.5.2014 a s rytinou F. Horniaka demonštrujúcou ručnú výrobu piskora gájd.
Nálepný list (106 NL 563/14) s obrazom gajdoša v ľudovom kroji má
zhodnú pečiatku ako FDC. Obal
ZZ je potlačený vyobrazením
ozdobného detailu z gájd. K predstaveniu známky v Dolnej Krupej
bola vydaná príležitostná pečiatka
(PPP 1914). Na Slovensku pôsobí Cech
slovenských gajdošov združujúci asi 70
gajdošov, ktorí oblečení v ľudových krojoch
ukázali svoje majstrovstvo na pôsobivých koncertoch pri predstavovaní známky v Dolnej
Krupej (22.05.2014) a na Bratislavských zberateľských dňoch (06.06.2014) v Bratislave. Viac
o gajdošoch a gajdách na: www.gajdy.sk.

Básnik Pavol Horov
Básnik Pavol Horov, vlastným menom Pavol Horovčák (25.05.1914 – 21.09.1975) svojou
tvorbou nadviazal na tradíciu modernej slovenskej poézie, reprezentovanej I. Kraskom
a L. Novomeským. Príležitostná známka
(Pofis č. 564) vychádza pri príležitosti 100.
výročia jeho narodenia. Študoval a pôsobil
v Michalovciach a v Bratislave. Býva označovaný za básnika domova, nakoľko ústredným
motívom jeho poézie je domov, konkrétne
priestor Zemplína a východoslovenských
rovín. Toto bytostné prepojenie s krajinou
detstva sa v jeho poézii sprítomňuje aj cez
básnický jazyk (D. Hučková: www.pofis.sk).
Na vyjadrenie kritického postoja k vojne použil symboliku siahajúcu až do gréckej mytológie. Akad. maliar Dušan Grečner vytvoril
výtvarný návrh známky obsahujúci alegorický výjav charakterizujúci jeho tvorbu spojený
s dominujúcim portrétom básnika podľa dobovej fotografie (www.wikipedia.sk). FDC zobrazuje odtlačok z výbornej rytiny Mgr. art.
J. Česlu zobrazujúci alegóriu – výtvarné spracovanie jeho odporu voči vojne, v ktorej ako
jednoročný stratil otca. Na FDC príležitostnej
pečiatke (23.05.2014) a príležitostnej pečiatke
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(PPP 32/14) je domicil Michalovce 1, kde bola
známka 28. júna slávnostne predstavená verejnosti.

Pocta pamiatke padlých
v 1. svetovej vojne –
Pamätník pri Regiotówe
Slovenská pošta, a.s. si vydaním známky
pripomína nezmyselné obete vojny ako spomienku i varovanie do budúcnosti. Motívom
príležitostnej poštovej známky (Pofis č. 565)
je Pamätník pri Regietówe, nachádzajúci sa
na území poľskej Haliče. Súčasne s poštovou
známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC
565), pamätný list (044 PaL565/14) s domicilom Bratislava na FDC pečiatke a príležitostná pečiatka (PPP 20/14), používaná na Pošte
Bratislava 1. Autorom ofsetom vytlačenej
známky a sprievodných materiálov je akademický maliar P. Augustovič. Dátum vydania
poštovej známky, ako aj vernisáže výstavy,
na ktorej bola predstavená verejnosti, pripadol na 96. výročie vzbury v Kragujevaci. Pamätník – Rotunda pri Regiotówe je súčasťou
súboru vojnových cintorínov z 1. svetovej
vojny, ktoré boli postavené podľa projektu
významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Jurkovič postavil v západných
Karpatoch, zväčša na území dnešného Poľska,
viacero pamätníkov, ktoré sú námetom nielen
známky (Regietów), ale aj obálky prvého dňa
(Przełęcz Małastowska) a pamätného listu.
Na príležitostnú pečiatku (PPP 20/14) bol
zvolený kríž z Riegietówa (A. Hrnko: www.
pofis.sk). Inaugurácia tejto známky bola súčasťou otvorenia výstavy „Zábavný kalendář
1914“ v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici
(www.telecom.gov.sk, www.postoveznamky.
sk). Bola tiež predstavená verejnosti aj na filatelistickej výstave „100 rokov od veľkej
vojny“, otvorenej 5. júna t. r. v Dome armády Trenčín. Výstavu organizoval Posádkový
klub Trenčín v spolupráci s trenčianskymi
filatelistami a ďalšími spoločenskými organizáciami (PPP 23/14, Trenčín 1, 5.6.2014).
Diskusia o známke má na www.pofis.sk/pofisforum 14 vstupov.
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Liečivé rastliny – 20 rokov
Západoslovenského múzea
v Trnave
Príležitostná známka (Pofis 566) s vyobrazením Púpavy lekárskej s lienkou lezúcou v jej okvetí je ďalšia emisia určená na výrobu pamätných
známok s personalizovaným kupónom. Ľúbivá
kombinácia farieb, nežná krása kvetiny spojená
s chrobáčikom evokujúcich pocit šťastia a pohody vytvorená Mgr. Art. Katarínou Macurovou
iste mnohých potešila. V poradí už 11. emisia
tohto druhu má premiéru v spojení s okrúhlym
jubileom založenia Západoslovenského múzea
v Trnave, s ktorým má Slovenská pošta i Zväz slovenských filatelistov dlhodobú spoluprácu. Uskutočnili sa v ňom viaceré inaugurácie slovenských
poštových známok i XXII. Dni filatelie Slovenska.
V múzeu je uložená tematická zbierka S. Zrubca
„Knihy a tlač“ a pripravuje sa tam aj inaugurácia
známky S. Zrubca v decembri t. r. Západoslovenské múzeum v Trnave, jedno z najväčších múzeí
na Slovensku, je umiestnené v objekte klariského
kláštora z 13. storočia. Jeho súčasťou je aj Múzeum knižnej kultúry umiestnené v Olláhovom
seminári a Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského umiestnený v dome, v ktorom tento významný slovenský hudobný skladateľ žil a tvoril.
Písomná informácia vydavateľa k tejto známke
(www.pofis.sk) obsahuje detaily o zásadách vydávania známok s personalizovaným kupónom.
Vydanie známky podnietilo bohatú diskusiu
na webe Pofisu. Známka bola predstavená verejnosti 6. júna t. r. počas XI. Bratislavských zberateľských dní v Bratislave.

Prezident SR Andrej Kiska
Slovenská pošta, a. s. vydala 13.06.2014 výplatnú poštovú známku (Pofis č.567), obálku
prvého dňa (FDC 567), pamätný list (045 PaL
567/14) a dve príležitostné pečiatky (PPP 29/14,
15.06.2014, Bratislava 1 a PPP 30/14, 16.06.2014,
Poprad 1). Výtvarný návrh podľa fotografie
T. Benčíka vytvoril akad. maliar V. Rostoka,
rytinu akad. maliar M. Činovský. Na obálke
prvého dňa (FDC 567) a na pamätnom liste je
graficky znázornený text prezidentského sľubu. Motívom FDC pečiatky je list lipy prekrytý
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štátnym znakom. Známka a s ňou
súvisiace filatelistické produkty
boli dané do predaja v prvý pracovný deň po inaugurácii prezidenta
v pondelok 16.06.2014. Inaugurácia/predstavenie známky sa doteraz
nekonalo. Po vydaní známky sa
o nej na webovej stránke Pofisu, ale
aj na stránkach dennej tlače (www.
novycas.sk), rozbehla živá diskusia.
Andrej Kiska (*02.02.1963, Poprad)
je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Po podnikateľskom období (1996 - 2005) predal všetky podiely
vo svojich spoločnostiach a rozhodol
sa venovať charite. Spolu s priateľom
založil v roku 2006 neziskovú organizáciu Dobrý Anjel, na financovanie ktorej
daroval 1 milión eur. Dobrý Anjel pomáha rodinám s deťmi, ktoré sa vinou závažného, život

ohrozujúceho ochorenia, dostali
do ťažkej finančnej situácie a je
dnes najúspešnejšou nefiremnou
charitou na Slovensku. V roku 2011
sa Andrej Kiska stal aj spoluzakladateľom spoločnosti Dobrého
Anjela v Českej republike. V roku
2006 získal ocenenie „Manažér
roka časopisu Trend“ a v roku 2011
ocenenie „Krištáľové krídlo za filantropiu“. Kandidoval na post prezidenta SR ako nezávislý a nestranícky
kandidát. Občania SR ho do tejto funkcie zvolili 29. marca a do úradu nastúpil
po inaugurácii dňa 15. júna 2014. (T.
Lehotský: www.pofis.sk). Chce dodať
prezidentskému úradu autoritu, nezávislosť a vytvárať protiváhu vláde. Jeho
životným heslom je „Dobro dávaj a dobro sa ti
vráti. Najvyšším zmyslom života je pomáhať
druhým“. Je ženatý a má štyri deti.

Inaugurácia známok
Manet 90 a Jawa 50 Pionier

O

Ján Mička

betoval som dve hodiny
schôdzky krúžku mladých
filatelistov v prospech inaugurácie motocyklových veteránov Manet a Pionier v Považskej Bystrici. Celodenný výlet
v predveľkonočnom čase, či
vlastne už počas Veľkej noci, pretože Zelený
štvrtok k nej patrí, však stál za to. Organizátori podujatia pripravili dokonalý program
v kine Mier. Už na železničnej stanici pri
príchode rýchlikov čakal cestujúcich účastníkov inaugurácie obetavý predseda KF Považská Bystrica p. Ladislav Vačko, aby vlastným autom doviezol do kina tých, ktorých
chôdza vyžaduje oporu. Veľká vďaka!
Záujem o inauguráciu bol značný. Zišli sa
filatelisti klubov hádam z polovice strednej
a západnej časti Slovenska. Zastúpení boli,
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pochopiteľne, domáci, susedia
z Trenčína a Bytče, z Melčíc,
Trnavy, Vrbového, Hlohovca,
z neďalekej Žiliny aj Popradu,
medzi nimi osobne aj predseda
ZSF Miroslav Ňaršík z Nitry. Samozrejme, ako sa na zberateľov
patrí, slávnostné podujatie začalo „pracovne“
pri pečiatkovaní FDC a poštových lístkov
príležitostnou poštovou pečiatkou. Pošta Považská Bystrica pracovala kvalitne pri predaji
známok, FDC, poštových lístkov aj nálepných
listov. Organizátori nezabudli ani na známky
s personalizovaným kupónom v podobe produktov bývalých Považských strojární, kde
dominovali na prvých miestach „oslávenci“
Manet 90 a Jawa Pionier. Zaujímavá bola aj
sprievodná výstavka produktov Slovenskej
pošty, a.s., ktorá sa týkala menovaných mo-
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obr. 2

obr. 3

toriek. Zaujali aj úžasné exponáty vytvorené
paličkovaním. Je zrejmé, že Bystričania sú
právom hrdí na svoj Manet či Pionier.
Akt inaugurácie sa uskutočnil v kinosále. Moderátorka uviedla krátky kultúrny
program – saxofónové sólo (asi preto, že
práve uplynulo 200 rokov od vynálezu tohto
hudobného nástroja). Predstavila primátora
mesta doc. PhDr. Karola Janasa, ktorý mal
záštitu nad podujatím. V slávnostnom príhovore pripomenul výrobky Považských
strojární, ktoré preslávili mesto. Vystúpili aj
kurátorka Poštového múzea Banská Bystrica
a riaditeľka vlastivedného múzea Považská
Bystrica. Novú emisiu predstavila za Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR vedúca odboru poštových služieb Ing. Jarmila Brichtová. Akt inaugurácie
sa uskutočnil na javisku, kde priamo pred
zrakmi zúčastnených sa blýskali ako výstavné exponáty obaja krásavci - Manet 90 aj
Jawa 50/550 Pionier. Zarámované známky aj
FDC z inaugurácie v paneli darovala na záver Ing. J. Brichtová zástupcom mesta.

Podpísané pamätné listy účastníkom
budú dlho pripomínať pekné podujatie.
Škoda, že pre pracovné dôvody sa autor
známok ak. mal. Marián Komáček nemohol
zúčastniť tejto slávnosti, tak jeho autogram
na FDC ako suvenír filatelistom bude chýbať. Svoje zbierky analogových pohľadníc si
obohatili aj maximafilisti (obr. 2 a 3). Zaujímavé bude aj viacnásobne filatelistické využitie FDC, ktoré pre zberateľov technických
námetov v kresbovej časti prináša rez motora a pohľad zhora na reflektor a riadidlá motocyklov. S uznaním kvitujem, že pečiatky,
ktorými sú na FDC znehodnotené zámky,
zobrazujú logá výrobcov – býv. Považských
strojární aj značku JAWA, čím sa vhodne
zariadia do zbierok bohemík aj medzi slovaciká.
Za organizáciu inaugurácie patrí mestu,
Slovenskej pošte, a. s., filatelistom z Považskej Bystrice a Bytče ako i všetkým, ktorí pomáhali pri inaugurácii, veľká vďaka za príjemne strávený deň v Považskej Bystrici.

Dvojité moletáže

N

M. Gerec

a nasledujúcich obrázkoch vidíte
výrazné odchýlky obrazu známok
na dvoch emisiách vydaných v roku 2013.
Vznikli pri nepresnom rozmnožení známkových obrazov na tlačovom valci (č. 546-7)
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resp. tlačovej platni (č. 549) v dôsledku nepresného nasadenia molety.
Známka „Krásy vlasti: Tatranské motívy
– Malá studená dolina (Pofis 546)“ 1,25 € má
celé známkové pole 2/50 dvojito moletované
Spravodajca ZSF
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Obr. 1. Pofis 546, dosková odchýlka (DO)

Obr. 3. Pofis 549, bez DO

Obr. 2. Pofis 547, DO

Obr. 4. Pofis 549, s DO

(obr.1). Na viacerých poliach sa vyskytujú
stopy po retušovaní nepresnej moletáže –
vodorovné tmavohnedé čiarky alebo bodky
pri písmenách „Á DO“ slov „STUDENÁ
DOLINA“ a „NS“ nápisu „SLOVENSKO“
Známka „Krásy vlasti: Tatranské motívy
– Chata pri Zelenom plese (Pofis 547)“ 1,45 €
má na väčšom počte známkových polí stopy
po retušovaní nepresnej moletáže – tmavohnedé čiarky alebo bodky pri písmenách

„NS“ nápisu „SLOVENSKO“ a vodorovné
čiarky pod horným rámčekom, najvýraznejšie na ZP 1/3 (obr. 2).
Čiastočná dvojitá moletáž sa vyskytuje na známke „Ochrana prírody: Slovenské
minerály – Žezlový kremeň zo Šobova (Pofis
549)“ 0,60 €. Dolná polovica ZP 4 vykazuje
dvojitú moletáž oceľotlačovej hnedej farby.
Obr.3 zobrazuje známku bez doskovej odchýlky (DO), obr.4 tú istú známku s DO.
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POŠTOVÁ HISTÓRIA

Pošta vo Vysokých Tatrách
dokončenie z predminulého čísla

Z

hladiska poznania mena zamestnancov na poštovom úrade a o jeho mieste
v Starom Smokovci sú dôležité oznámenia:
Zipser Bote
rok 1881 september 24. Herr
Gustav Janisch,
k.u. Postofficial
– pán Gustav Janisch kráľovský
uhorský poštový
úradník sa počas
svojho úradovania v Smokovci
vyznačoval ako veľmi príjemný,
spoľahlivý a ochotný, za čo mu
redakcia Zipser Bote vyslovuje
v mene všetkých hostí pochvalu.
Prvé známe meno pracovníka pošty v Starom Smokovci!
Zipser Bote rok 1882 máj 6.
V Starom Smokovci na mieste starej budovy OMNIBUS – GEBÄUDES stojí nový obytný dom s 23
izbami, pomenovaný „HUNGARIA“. V tomto dome nájde aj pošta
dobré a priestorne miestnosti pre
svoju činnosť.
Moja poznámka: prvá hodnoverná
zmienka o konkrétnom mieste, kde sa nachádzala pošta.
Pomenovanie budovy OMNIBUS sa spomína už aj v predchádzajúcom ročníku Zipser Bote.
Postupne sa dozvedáme o zámysle vydovať pre poštu novú samostatnú budovu.
Mali v nej nájsť miesto telegrafná stanica
a Uhorský karpatský spolok. Ostatné voľné
využiteľné priestory majú byť premenené
na krytú promenádu.
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Zámer sa podaril a v Smokovci sa presťahoval už telegrafný úrad od 1. júla 1884
do svojich nových pekných priestorov
a poštový úrad ho bude nasledovať 10. júla
do novo postavenej budovy.
V roku 1884 bola pošta umiestnená v budove postavenej pre účely pošty. Stála nad
prameňmi Juraj a Alžbeta. Asi v miestach
kde postavili budovu pre bývaly Prior. Budova sa volala Kosodrevina a odstránili ju
koncom 50-tich rokov.
Poštový úrad v Starom Smokovci fungoval ako sezónny, štátný do roku 1900.

Pošta Javorina
Bola zriadená ako druhá v poradí na území Vysokých Tatier.
Zipser Bote 1882 október 14. informuje,
že majú byť čo najskôr zriadené poštové úrady vo Veľkom Slavkove a v Javorine.
Karpaten Post 15.03.1883
Kráľovský poštový úrad bol v Javorine
zriadený a začal takisto svoju činnosť 16.
marca 1883.
Slovenská Monografia poštových známok zv. 15 uvádza dátum 6. február 1883.
Spravodajca ZSF
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Archív mesta Matejovce r. 1883 píše:
V bežnom roku 1883 marca 16. v obci Javorina, spišská župa nadobudol platnosť nový
poštový úrad. Ktorý týždenne 3 x posiela
poštu prostredníctvom poštového voza
a na poštový úrad Spišská Belá bude napojený. Doručovanie sa bude prevádzať v obvode obcí Javorina, Ždiar – obec a Podspády
osada.
Ján Gašpar – Tatry, staré pohľadnice
rozprávajú str. 153. Kristian Kraft Hohenlohe odkúpil javorinské panstvo v roku 1879
a správcom veľkostatku ponechal Edaurda
Kégela /nar. 1835 – 1911/. Sídlom riaditeľstva
veľkostatku bol tzv. „Pánsky dom - KANZLEI“.
Ročenka Magyarorszag tiszti v roku
1884, pošta Javorina: postamesterek: Kegel
Ede. Rovnomenné meno ešte aj v roku 1886.
Poštový úrad v Javorine nebol erárný –
štatný, čo by pri dodržiavani zásad o menovaní súkromných poštmajtrov mohlo
znamenať, že správca veľkostatku Eduard
Kegel vykonával aj túto funkciu. Zároveň, by sme mohli byť bližšie pri hľadaní
umiestnenia pošty, ak zoberieme do úvahy
fakt, že žiadna iná budova nebola vhodnejšia na úrad pošty.
K zmene poštmajstra došlo podľa dokladov zo ŠOBA Levoča, 1899 január 2., keď
kráľovské poštové riaditeľstvo v Košiciach
vymenovalo dňa 19. novembra 1898 za poštmajsterku v Javorine TÜRNER Zsuzsana.
Takto zdokumentované údaje zatiaľ tvoria históriu pošty v Javorine do roku 1900,
pričom jej patrí aj jedno prvenstvo, v prevádzke bola po celý rok.

Pošta Nový Smokovec
Pošta od roku 1884. Takto jednoducho
by to mohlo byť odbavené, lenže to by si táto
pošta nezaslúžila.
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Na dátume prvej zmienky o pošte zo dňa
12. mája 1884 sa vzácne zhodujú Slovenská
aj Maďarská monografia poštových známok.
Pre históriu nielen pošty, ale celej kúpeľnej osady je poznatok, že od jej otvorenia je
spojená s menom jej zakladateľa.
Ročenka Magyarország tiszti pre rok
1884 oddelenie: Postahivatalok, postamesterek – poštové úrady, poštmajstri. Postamesterek – poštmajster Dr. Szontagh Miklós.
V tejto funkcii je uvádzaný až do roku 1887,
kedy končia s uverejňovaním mien poštmajstrov v celom Uhorsku.
Doba činnosti tohto úradu podľa dostupných údajov je zaznamenávaná niekde ako
letný sezónny poštový úrad, inde zase že
bola otvorená aj počas zimy.
Napr. Zipser Bote už 18. októbra 1884
píše, že v Novom Smokovci sa nachádza
v zimnej sezóne poštový úrad a telegrafná
stanica s obmedzenou dennou činnosťou.
Spomínaná ročenka zase píše len o sezónnom úrade od 1. júna do 30. septembra až
do roku 1900.
Povšimnutia hodný fakt je, že v archíve
Poprad sa nachádza výpis z kontroly na poštovom úrade v Novom Smokovci, zo dňa 18.
augusta 1885 aj s odtlačkom pečiatky poštového úradu. Ktovie čo viedlo poštový erár
tak skoro ku kontrole.
V záhlaví výpisu sa uvádza, že pošta bola
otvorená 1. júla 1884, tento údaj nesúhlasí
s tými z Monografií.
Kniha „Od ohnísk a kolíb po tatranské
osady“, I. Bohuš 2004.
Str. 75 Nový Smokovec – Poniže sanatorialneho komplexu dal Szontagh už roku
1880 postaviť vilu Eriku s 9 izbami. Sídlila
tu aj novosmokovecká pošta.
Ján Gašpar v knihe TATRY – staré pohľadnice rozprávajú, tiež píše o budove
vila Erika, kde sídlila novosmokovecká
pošta.
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Obe publikácie prinášajú udaj o postavení
hotela Európa v roku 1891, kde bolo riaditeľstvo kúpeľov s prijímacou kanceláriou, Szontaghova ordinácia a chemické laboratórium,
kde sídlila počas leta aj telegraf a pošta.
Pošta fungovala neustále pod názvom
ÚJ - Tátra – füred, neúradný poštový úrad,
telegrafný úrad, od roku 1895 s poznámkou:
távbeszelö telefón.

Pošta Dolný Smokovec
Pošta od 16. augusta 1886.
Pre rok 1887 poznáme údaj: Alsó – Tátrafüred, slov. Dolný Smokovec: postamesterek:
A kesmarki bank részvény – tarsulat . Voľne
preložené, kežmarska účastinná banka.
Kniha Osudy tatranských osád I. Bohuš, 1982. Vila Veverička - Mókus, Eichhörnchen postavená v roku 1882 so 6 izbami, v nej je kancelária riaditeľstva kúpeľov,
poštový a telegrafný úrad, čitáreň
a spoločenská miestnosť.
Vilu Veverička postavila kežmarská banka, od roku 1882 hlavná
hybná sila rozvoja osady, mohla sa
v nej nachádzať pošta. Treba veriť,
že údaj sa podarí pravdivo potvrdiť.
Štatút pošty - neúradný poštový úrad, otvorený sezónne, v dobe
od 1. júna – 30. septembra, sa až
do roku 1900 nezmenil.
Len v roku 1892 bol zmenený
text poštovej pečiatky takto: Alsó –
Tátra – füred.

Pošta Tatranská Kotlina
Pošta založená ako sezonný poštový úrad
7. júla 1888. V činnosti bol v dobe od 1. 6.
– 30. 9. Používal poštovú pečiatku s textom
BARLANG – LIGET.
Maďarský naučný slovník okolo roku
1891 píše, že v Tatranskej Kotline – Barlangliget je poštový úrad.
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Karpathen Post dňa 13. apríla 1893 prináša podrobnú zprávu o možnostiach kúpeľných a turistických služieb v klimatických kúpeľoch Tatranská Kotlina a uvádza
aj telegrafné spojenie s telegrafným úradom
v Spišskej Belej.
Do roku 1900 vstúpila pošta v Tatranskej
Kotline bez podstatných zmien.

Pošta Štrbské Pleso
Pošta otvorená buď od 25. marca 1889
alebo od 1. augusta 1889.
Slovenská monografia poštových známok č. 15 uvádza poštový úrad s názvom
CSORBA FÜRDÖ zo dňa 1. august 1889.
Maďarská monografia poštových známok, zv. 6 publikuje výskyt poštového úradu s názvom CSORBA FÜRDÖ zo dňa 25.
marec 1889.

Zipser Bote 1889 jún 22. Článok: Letmý
pohľad o Tatrách, je uvedený pod značkou DLR. o. i. píše: Na Štrbskom Plese je
už známy reštauratér Klimo, stály lekár
je Dr. Farkas. V činnosti je poštový a telegrafný úrad.
Tri pramene a tri rôzne údaje o dátume
otvorenia poštového úradu. Vysvetlenie si
zaslúži väčšiu pozornosť pri inej príležitosti.
Spravodajca ZSF
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Dôležité je že
v Ročenke Tiszti pre rok 1889 je
potvrdený „Poštový úrad kúpeľný
otvorený len lete“.
V roku 1890 je už
informácia rozšírená:
Poštový
úrad a telegrafný
úrad - neúradný.
Bol zaradený medzi kúpeľné úrady. V činnosti od 1. júna – 30. augusta.
O umiestnení pošty, o poštmajstroch
poprípade o vedúcich tohto úradu sa mi nepodarilo do vydanie zborníka nájsť hodnoverné údaje.

Pošta Tatranská Lomnica
O tejto pošte sa vyskytuje ozaj len zopár
sporadických zpráv. Slovenská monografia
poštových známok zaznamenalo údaj o jej
otvorení od 12. septembra 1894.
Od začiatku mala názov TÁTRALOMNICZ, neúradný poštový úrad, otvorený
sezónne od 1. júna – 30. sept. Od roku 1897
sa v úradných dokumentoch objavuje informácia, o pripojení na telefón.
V tatranskej beletristickej literatúre sa dá
dočítať o umiestnení pošty v budove hotela Lomnica od jeho otvorenia. V roku 1898
poštu vybavili telegrafom. Žeby štátny telegraf? V stati o telegrafe vo Vysokých Tatrách
sa dozvieme aj o inom poskytovateľovi telegrafných služieb.

Pošta Mlynčeky
Obec Mlynčeky bola na sklonku 19. stor.
a na začiatku 20. stor. vyhľadávaným letným turistickým miestom. Pošta fungovala
od 12. mája 1886.
O jej otvorení informoval Zipser Bote
1886 marec 20. Na letnú sezónu bude zriadený poštový úrad v TATRAHAZÁ.
Ročenka Magyarország tiszti rok 1887:
Názov pošty TÁTRAHÁZA, neúradný
poštový úrad. Postemesterek - poštmajster:
Kéler Pál. Sezónny poštový úrad, otvorený
od 15. máj – 15. septembra.

Pošta Tatranské Matliare
Sezónny poštový úrad v činnosti od 19.
augusta 1898. Používal poštovú pečiatku
s textom MATLARHÁZA. Otvorený bol
od 1. júla do 31. augusta.
V čase otvorenia pošty už postavené
všetky hlavné budovy v ktorých mohla
byť umiestnená pošta. Zmienka o jej presnom umiestnení nie je známa.
Nie úplne vyčerpávajúce faktografické
údaje o jednotlivých poštách končia príspevok o histórií poštovníctva vo Vysokých
Tatrách v období rokov 1872 až 1900.
Neznamená to koniec odkrývania nepoznaných tajomstiev tatranských pôšt, ale
tiež pokračovanie v overovaní toho čo je
nám už známe.
Ján Švikruha
Článok je uverejnený
so súhlasom vydavateľa zborníka
„Tatranské XIX. storočie a jeho osobnosti“

Viete, že...
...za rekordných 9,5 milióna dolárov (7 mil.
eur) sa na dražbe 17.6.2014 v newyorskom
aukčnom dome Sotheby‘s predala najdrahšia známka na svete jednocentová známka
známa ako magenta, vydaná v roku 1856
v Britskej Guayane v nízkom náklade a dnes
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z nej existuje iba jediný známy exemplár. Je
jedinou významnou známkou, ktorá chýba
v dedičnej zbierke poštových známok britskej kráľovskej rodiny. Viac informácií nájdete na http://www.nunofi.sk/aktuality/20/.
(ljf)
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Hybe v dejinách pošty a poštovníctva

A

PhDr. Štefan Kollár, PhD.

ko je známe v dejinnom rozvoji kultúrnych, spoločenských a ekonomických
vzťahov jednu z dôležitých úlohu zohráva
pošta a poštovníctvo. Prejavy jej činnosti
si spoločnosť do svojej historickej pamäti
ukladá, no nie vždy ju môže v plnej miere
dokladovať. Podobne je to s pôsobnosťou
pošty v kráľovskom mestečku Hybe.
Vzniklo v 13. storočí vďaka svojej významnej polohe v údolí potoka Hybica,
na križovatke obchodných ciest z Liptova
do Spiša. Prvé písomné zmienky o Hybiach
sú z roku 1239, keď kráľ Belo IV. pripojil osadu Hybe ku kráľovskému majetku
v Liptove a v roku 1265 udelil osade štatút
výsadného kráľovského mesta. Vďaka výsadám, ktoré boli banskému a kráľovskému mestečku Hybe udelené - výsada voliť
si richtára a farára, oslobodenie od platenia
poplatkov na miestnom trhu, získanie práva meča a trhov, hranice vlastného chotára, možnosť poľovať a loviť ryby v chotári
mesta, používanie vlastnej mestskej pečate s mestským znakom, hybania sa okrem
tradičného roľníctva venovali aj remeslám
a najmä obchodu. Od konca 13. storočia
sa tu konal trh. V hospodárskom živote
mestečka zohralo istý čas svoju významnú
úlohu aj baníctvo, no nenadobudlo taký
rozsah ako v stredoslovenských banských
mestách. V ďalších storočiach zostali Hybe
na úrovni mestečka, ktoré bolo súčasťou
panstva Hrádok, a to aj napriek veľkému
úsiliu hybských mešťanov brániť svoju nezávislosť. Nový rozvoj mestečka nastal až
v druhej polovici 16. storočia, keď sa stali centrom reformácie. V tomto období sa
dostáva i na mapu poštovej cesty budovanej Taxisovcami a Paarovcami v rokoch
1553 - 1566 medzi Bratislavou a Košicami
smerujúcej do Sedmohradska. V druhej
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polovici 17. storočia prostredníctvom artikulárneho kostola a školy sa stáva centrom
duchovného, kultúrneho a hospodárskeho
života v hornom Liptove. Na rozhraní 18.
a 19. storočia boli Hybe vidieckym mestečkom remeselnícko - roľníckeho charakteru.
Na začiatku 20. storočia vyšli z Hýb dvaja
poslanci uhorského snemu, z toho jeden
bol ministrom spravodlivosti (Ján Ružiak
a Bartolomej Lányi).
Vzniklá tradícia centra duchovného života založená v mestečku v 17. storočí aj keď
na prvý pohľad sa nezdá, zasiahla i do dejín
pošty a poštovníctva. Informácie o existencii poštovej stanice v obci Hybe sú protirečivé, doklady o jej existencii však nachádzame v publikácii Ivána Nagya z roku 1875,
„Magyarország családai / HETEDIK KÖTET
/ Meliorisz család (Rody Uhorska /siedmi
zväzok / Rod Melioris)“. V nej sa uvádza,
že Martin Melioris poštmajster z Hýb, syn
Mateja dostáva 16. decembra 1687 erbovú
listinu od Leopolda I. (1657 - 1705) v Bratislave. Dôležitosť poštového úradu naznačuje
i pridelený erb.:
delený empírový štít v pravom zlatom
poli čierny orol z roztiahnutými krídlami,
priamo stojaci, hlava otočená do ľava, v ľavom modrom poli tri skaly tvoriace trojvršie
o najvyššiu skalu opiera sa ruka lakťom v červenom odeve držiaca v ruke poštovú trubku.
Klenotom je otvorená turnajová prilba a časť
brnenia, na prilbe rytierska koruna o ktorú
sa opiera ruka lakťom v červenom odeve držiaca poštovú trubku. Na temene prilby prikrývadlá z pravej strany modro-zlaté z ľavej
červeno-strieborné.
Ako však doterajšie práce ukazujú, povaha bádania ohľadne poštového úradu v Hybiach je rôznorodá.
Spravodajca ZSF
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Ladislav Novotný a Arnold Preisler
v publikácii „Pošta a poštové pečiatky na Slovensku do roku 1867 “ z roku 1973, na strane
86 medzi zoznamom poštových úradov, ktorých pečiatky nie sú známe sa uvádza poštová stanica Hybe, kde autori predpokladajú
poštovú stanicu v rokoch 1749 - 1767 a jej
pokračovanie od roku 1868.
Pozoruhodnú informáciu zaznamenávame v monografii Miklósa Kamodiho „Észak
magyarország hírközlésének története (Dejiny prenosu správ severného Uhorska)“

z roku 1985, na s. 31, ako aj v publikácii
MUDr. Juraja Pálku „Pošta Františka II. Rákocziho v rokoch 1703 – 1711“ z roku 2007,
s. 4 a 16. Obaja autori publikujú poštové
kurzy Rákocziho pošty, kde sa poštová stanica Hybe uvádza v severnej hlavnej linke
(Banská Bystrica – Prešov – Košice – Mýtna
– Očová – Banská Bystrica).
V Poštovom kalendári vydávanom v Budíne („Calendárium in usum utriusque ecclesiae exhibens...)“, ktorého prílohou sú
i poštové kurzy, prevádzkované v rokoch
1798 - 1830, obec Hybe nenachádzame.
V uvedených rokoch na trase kurzu č. 10
Bratislava – Košice (s. 38), je značená poštová stanica v susednej obci Lučivná. Isté
vysvetlenie podáva Kamodi, už v uvádzanej publikácii na s. 55, kde na tejto trase
v danom období v oblasti riadenej z Košíc
bolo 65 poštových staníc z ktorých 10 bolo
zberným miestom listov, ktoré však menovite neuvádza.
Vychádzajúc z uvedeného môžeme
konštatovať, že výpovede prameňov a najmä udelenie erbu rodu Melioris existenciu
poštového úradu v Hybiach potvrdzujú už
od 17. storočia.

Pošta na území Slovenska v roku 1776
Rastislav OVŠONKA

P

rednedávnom sa mi dostala do rúk knižka, ktorej skrátený názov v latinčine znie
„Ecclesiasticae et seculares Regni Hungariae
dignitates pro anno 1776“. Celý názov knihy by zabral niekoľko riadkov, zjednodušene možno názov preložiť ako „Cirkevní
a svetskí hodnostári Uhorského kráľovstva
v roku 1776“. Zaujímavosťou knižky je, že
všetci hodnostári a úradníci Uhorska sa vošli do asi stostranovej knižky formátu A5.
Okrem iných úradov sú v knihe vymenovaní
všetci vyšší poštoví úradníci a poštmajstri,
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ako aj všetky poštové linky v Uhorsku v danom roku. Pre záujemcu o poštovú históriu
sú to zaujímavé údaje.
V roku 1776 fungovalo v Uhorsku päť
hlavných a 27 vedľajších poštových trás
(kurzov). Všetky hlavné trasy vychádzali
z Viedne. Prvá trasa viedla z Viedne cez Osijek (Eszekinum), Belehrad (Belgradinum) až
do Istanbulu (Constantinopolim) v súčasnom Turecku. Na tejto trase bolo 65 poštových staníc. Druhá viedla z Viedne cez Budapešť (Buda), Temešvár (Temesvarinum),
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Sibiu (Cibinium / Hermanstadt) až do Brašova (Corona / Cronstadt) v súčasnom Rumunsku. Na tejto trase bolo 43 poštových
staníc. Tretia hlavná poštová už prechádzala územím dnešného Slovenska. Z Viedne
viedla trasa cez Fischamend (Fischament)
a Bad Deutsch-Altenburg (Ovarinum / Deutschaltenburg) v súčasnom Rakúsku, cez
poštové stanice Bratislava (Posonium), Bernolákovo (Cseklész), Blatné (Sárffó), Trnava
(Tyrnavia / Tyrnau), Hlohovec (Galgocinum
/ Freystadt), Veľké Ripňany (Rippin), Topoľčany (Nagy Tapolcsány), Žabokreky nad
Nitrou (Nitra-Sambokreth), Dolné Vestenice (Vestenitz), Bojnice (Baymocz), Rudno
(Rudno), Žabokreky (Turocz-Sambokreth),
Nolčovo (Hollessova), Ružomberok (Rosenberg), Dechtáre (Pentendorf), Liptovský
Mikuláš -Okoličné (Okolicsna), Východná
(Vihodna), Lučivná (Lentsehburg), Hôrka
(Horka), Levoča (Leutsovia / Leutschau),
Bijacovce (Piaczovez), Bertotovce (Berthot),
Prešov (Eperjessinum), Lemešany (Lemeschau), Košice (Cassovia / Caschau), Seňa
(Sina) na území dnešného Slovenska a ďalej cez Villmann (Vilmány) v Maďarsku,
až do Sibiu (Cibinium / Hermannstadt)
v Rumunsku. Na tejto trase bolo celkovo 56
poštových staníc, z toho 26 na území súčasného Slovenska. Štvrtá poštová linka viedla
z Viedne cez Varaždin (Varasdinum), Záhreb (Zagrabian) až do Karlovacu (Carlostadium) v Chorvátsku. Na tejto trase bolo 19
poštových staníc. Piata hlavná trasa viedla
z Viedne a až po Prešov mala rovnaké poštové stanice ako tretia hlavná poštová trasa.
Tu odbočovala na sever cez Terňu (Ternyc),
Bardejov (Bartpha / Bartfeld), Vyšný Orlík
(Orlich) a Vyšný Komárnik (Komarnik), kde
opustila územie dnešného Slovenska a cez
Duklu (Poľsko) sa dostala sa až do Ľvova
na území dnešnej Ukrajiny. Celá linka mala
41 poštových staníc, z toho 27 na území
dnešného Slovenska. V prípade tohto kurzu
je uvedené, že ide o najnovšiu (novissimus)
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poštovú trasu. Otvorenie tejto linky zrejme
súviselo so získaním Haliče (Galícia / Halitia) Rakúsko-Uhorskom v roku 1772 pri prvom delení Poľska.
Z 27 vedľajších poštových trás je pre poštovú históriu Slovenska zaujímavých päť
trás. V Bratislave končila hneď prvá vedľajšia trasa zo Šoprone. Ako deviata je uvedená
trasa Bratislava, Bernolákovo, Blatné, Trnava, Hlohovec, Nitra (Nitria / Neutra), Vráble
(Verbély), Nový Tekov (Bárs), Pukanec
(Baka-Bánya), Banská Štiavnica (Schemniczium), Žiar nad Hronom (Kreutz), Kremnica (Kremnitzium), Banská Bystrica (Neosolium / Neusohl), Vígľaš (Vegles), Halič
(Gács), Rimavská Sobota (Rima Szombath),
Tornaľa (Tornalya), Rožňava (Rosnau),
Smolník (Szomolnok / Schmölnitz), Jasov
(Jaszov) s cieľom v Košiciach. Všetky stanice
sa nachádzajú na území dnešného Slovenska. Linka číslo 25 vychádzala z Ružomberka a cez Dolný Kubín-Mokraď (Mogragy)
a Námestovo (Namestov) prechádzala
do poľskej Orávky / Podvlku (Oravka-Subulk) a následne do Krakova. Slovenska sa
týkajú aj posledné dve linky číslo 26 a 27.
Prvá vychádzala zo Žabokriek a cez Žilinu
(Sillein) a Čadcu (Czacza) šla až do sliezskeho Krnova (Jägerndorf). Posledná linka vychádzala z Bratislavy a cez Stupavu (Stompha), Malacky (Malacka), Moravský sv.
Ján (S. Joannes) a Holíč (Holics) smerovala
do Brna na Morave.
Keďže kniha je v prvom rade zoznamom
hodnostárov a úradníkov štátnych úradov,
nachádza sa tu aj zoznam poštmajstrov
v jednotlivých poštových staniciach. Generálnym poštmajstrom bol Joannes Wenceslaus Paar. Bratislavským poštovým prefektom bol Carolus Bonfanti. V bratislavskej
prefektúre boli poštmajstrami na staniciach
na dnešnom území Slovenska títo poštmajstri: Stupava – Joan. Adam Ziska, Malacky – Elisabetha Salix (vdova), Moravský sv.
Spravodajca ZSF
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Ján – Josephus Warschir, Holíč – Stephanus
Stupavszky, Bernolákovo – Anna Maria Kákonyi (vdova), Blatné – Paulus Urbanovics,
Trnava – Ladislaus Benkö, Hlohovec – Franciscus Günther, Veľké Ripňany – Helena Divék (vdova), Topoľčany – Alexand. Balogh,
Žabokreky nad Nitrou – Paulus Ováry, Dolné Vestenice – Petrus Jonász, Bojnice – Joan.
Gaffor a Paar, Rudno – Andreas Liraffy, Žabokreky – Adamus Bán de Nadásd, Žilina –
Elisabetha Plank, Čadca – Josephus Máday,
Nitra – Stephanus Vincze, Vráble – Carolus
Günther, Nový Tekov – Paulus Horváthy de
Disznos, Pukanec – Anna Maria Bakai (vdova), Banská Štiavnica – Antonius Fundulus,
Žiar nad Hronom – Antonius Freywillig,
Kremnica – Antonius Haraszlem, Banská
Bystrica – vdova po Joannis Bitter (administratrix), Vígľaš – taktiež vdova po J. Bitter.
Košickým poštovým prefektom bol Stephanus Nagy de Csukár-Paka. V košickej
prefektúre boli poštmajstrami na staniciach
na území dnešného Slovenska títo poštmajstri: Lemešany – Emericus Füzy de Eadem,
Prešov – Georgius Grim, Bertotovce – Michael Berthótty de Eadem, Bijacovce – Josephus Anton Branovics, Levoča – Franciscus
L. B. de Cordon, Hôrka – Alexius Budahazy,

Lučivná – Clara Fasko (vdova), Východná –
Ladislaus Budaházy, Okoličné – Antonius
Okolicsányi de Eadem, Dechtáre – Stephanus Rakovszky de Eadem, Ružomberok –
Franciscus Madocsanyi, Nolčovo – Joannes
Lednik, Seňa – Benjaminus Somody, Jasov
– Philipus Spech, Smolník – Franciscus
Zeütler, Rožňava – Joan. Csepreghy, Tornaľa – Georg. Mumhard, Rimavská Sobota
– Josep. Huszár, Terňa – Ladislaus Aulinger,
Bardejov – Antonius Mokossinyi, Vyšný Orlík – Ladislaus Vass a Vyšný Komárnik – Josephus Kelemen.
Pod budínsku prefektúru patrila poštová stanica v Haliči (Gács) pri Lučenci, ktorá spájala Budapešť (vtedy samostatná časť
Buda) s banskými mestami na strednom
Slovensku. Poštmajstrom v Haliči bol Georgius Stocsko.
Spolu s bratislavskou poštovou stanicou
bolo v roku 1776 na území dnešného Slovenska v pôsobnosti bratislavskej poštovej
prefektúry 27 poštových staníc. V košickej
prefektúre bolo na území dnešného Slovenska 23 poštových staníc. Jedna poštová stanica bola v pôsobnosti budínskej prefektúry.
V roku 1776 tak bolo na území súčasného
Slovenska spolu 51 poštových staníc.

HUNFILA 2014 –
Historický úspech Slovenskej filatelie

V

Péter Csicsay

Debrecíne, v novovybudovanom centre Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, pomenovanom po básnikovi, ktorý
napísal text maďarskej národnej hymny
v roku 1823, sa 25. - 27. 4. 2014 konala filatelistická výstava I. triedy s medzinárodnou účasťou HUNFILA 2014, ktorá bola
usporiadaná pri príležitosti 87. výročia Dňa
maďarskej poštovej známky. Na tejto medzinárodnej výstave som mal možnosť po prvý
2014 / 2

krát zastupovať Zväz slovenských filatelistov
ako jeho národný komisár.
Výstava bola rozsiahla, mala 566 rámov
po 12 listov, ako sme už zvyknutí aj u našich
rakúskych susedov. Na výstave vystavovali
filatelisti z 9 krajín, Slovensko, Česko, Slovinsko, Rakúsko, Nemecko, Rumunsko, Srbsko,
Chorvátsko a domáce Maďarsko (obr. 1). Poroty pracovala pod vedením predsedu Pála Lippaia, tajomníkom komisie bol Dénes Czirók.
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Slovensko získalo zlatú medailu vo všetkých výstavných kategóriách. Zo ziskom 8
zlatých a dvoch veľkých pozlátených medailí
sa stalo najúspešnejšou vystavovateľskou
krajinou výstavy. Považujem túto filatelistickú výstavu za najväčší úspech Slovenska
na medzinárodnej úrovni v tejto kategórii
(1. stupeň) výstav. Najúspešnejším vysta-
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vovateľom zo Slovenska a zároveň
aj celej výstavy sa stal Ing. Martin Jurkovič z Bratislavy, ktorý
za všetky 3 svoje exponáty zaslúžene dostal zlatú medailu (obr.2).
Vystavoval nasledujúce exponáty:
jednorámový exponát slovenskej
známky „Aršík Deťom“ (1944) (87
bodov), 7 rámový exponát „Zakarpatská Ukrajina 1945“ (87 bodov
a vecná cena) v tradičnej triede a 7
rámový exponát „Poštová história
Podkarpatskej Rusi 1938-44“ (86
bodov). Ladislav Fekete z Galanty bol tiež mimoriadne úspešný.
Za svoje dva exponáty taktiež získal
zlaté medaily. Za „Das Flugwegen
Österreich-Ungarn im I. Weltkrieg“
vystavenej v triede aerofilatelia získal nielen 87 bodov, ale aj osobitnú cenu Slovinskej filatelistickej federácie.
Za druhý exponát „Die K.u.K. Kriegsmarine
im I. Weltkrieg“ získal 85 bodov. MUDr. Peter Osuský z Bratislavy za svoj exponát „For
the Glory of Sport – Like a Phoenix from its
Ashes“ získal ako jediný zahraničný vystavovateľ nielen 85 bodov a zlatú medailu, ale
aj osobitnú cenu v tematickej triede. Škoda,
že exponát Ing. Ivana Trančíka
v tejto triede nebol dodaný na výstavu. Príjemným prekvapením
bolo osobitné spracovanie poštových trás aj s vyznačením ich vývoja na mapách na dnešnom území
Slovenska od MVDr. Jozefa Mája
z Fiľakova, ktorý za svoj exponát
s názvom „Listy 1850-66 - poštové
trasy na dnešnom území Slovenska“ okrem zlatej medaily (85 b.)
získal aj osobitnú cenu.
Po prvý krát sa prezentoval aj
mimo územia SR na medzinárodnej výstave Ing. František Divok
zo Spišskej Novej Vsi, ktorý za svoj
Spravodajca ZSF
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exponát „The postal service on the
Spiš County by year 1920“ získal
80 bodov a veľkú pozlátenú medailu. Komisár ZSF Ing. Péter Csicsay
za svoj jednorámový exponát „Postmaster‘s receipts from Northern
Hungary“ získal 86 bodov a zlatú
medailu a za poštovo-historický exponát zo starším spôsobom spracovania „Postal History of Komárom
1749-1900“ (81 b.) veľkú pozlátenú
medailu.
Na slávnostnom vyhlasovaní
výsledkov – Palmares bola odovzdaná „Cena Maďarského zväzu
MABEOSZ“ MUDr. Jurajovi Pálkovi z Košíc, za dlhoročnú zberateľskú
činnosť a za úspešnú propagáciu
poštovej histórie, najmä jej predznámkového obdobia (obr. 3). Je známe, že je prvým
zástupcom zo Slovenska, ktorý dostal najvyššie ocenenie - Veľkú zlatú medailu FIP
na svetovej výstave poštových známok BRASILIANA 2013 v Brazílii.
Výstava bola organizovaná na vysokej
úrovni. Mne osobne sa veľmi páčil program

- súťaž o známkach organizovaná pre deti
a mládež, na ktorej sa zúčastnilo asi 50 nádejných filatelistov.
Som presvedčený, že budúcoročná výstava HUNFILA 2015 v Szombathely bude
podobne úspešná pre našu filateliu.
Ďakujem Ing. M. Jurkovičovi za poskytnuté fotografie.

GALAFILA 2014

F

filatelistická výstava II. a III. stupňa

ilatelistická výstava GALAFILA 2014 sa
uskutoční počas konania XXX. výročia
Galantských jarmočných predajných trhov
7. až 9. augusta 2014. Výstava bude zameraná na filatelistickú činnosť členov ZSF a ostatných družobných zahraničných zväzov
filatelistov z Maďarska, Českej republiky
a Poľska.
Dôraz bude kladený na doposiaľ nevystavené exponáty v SR, nové exponáty začínajúcich vystavovateľov, exponáty, ktoré
stratili kvalifikáciu pre vyššie stupne výstav.
Bude zameraná na propagáciu slovenskej
2014 / 2

poštovej známky, prácu našich tvorcov poštových známok a propagáciu filatelie ako
kultúrnej záľuby s dôrazom na zberateľstvo
pre školskú mládež.
Usporiadateľom výstavy je Zväz slovenských filatelistov, Slovenská pošta a Mesto
Galanta. Výstava sa bude konať od 7. do 9.
augusta 2014, v priestoroch Domu kultúry
Galanta. Súťažiť sa bude v dvoch stupňoch
(III. a II.) kvalifikácie pre vyššie súťaže.
V Nesúťažnej triede privítame exponáty
vydavateľov poštových známok Slovenskej
pošty, a.s. a exponáty tvorcov slovenských
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poštových známok. V súťažných triedach
uvidíme exponáty tradičnej filatelie, poštovej histórie, poštových celín, aerofilatelie,
triedy tematickej filatelie, fiškálnej filatelie
a triedy maximafílie. Mládež bude reprezentovaná v troch vekových kategóriach,
A, B, C v triede mládeže. Bude vytvorená
aj trieda filatelistickej literatúry a Otvorená trieda. Počas výstavy a aj pred jej konaním prebehne na školách súťaž na výtvarný
návrh Galantskej známky, „Galanta moje
mesto“. Najlepšie návrhy budú počas výsta-

vy vystavené vo výstavných priestoroch. Organizačný výbor výstavy pripravuje grafický
list výstavy ako cenu výstavy a príležitostnú
poštovú pečiatku výstavy na jej otvorenie.
Zostáva už len zaželať veľa návštevníkov
a pozdvihnúť záujem o tento zberateľský
obor, ktorý prináša oddych, množstvo informácií zo sveta zvierat, rastlín, techniky
a umeleckých diel zobrazených na drobných
dielkach, na poštových známkach.
Ing. Vladimír Mrva
predseda KF 52-25 GALANTA

Mestská filatelistická výstava
na počesť Dní mesta Košice

P

ri príležitosti tohtoročných Dní mesta Košice bola usporiadaná Mestská
filatelistická výstava a jej sprievodný odborný seminár sa venoval hlavne filatelistickým dokumentom a známkovým exponátom s poštovo-historickým zameraním
na mesto Košice a región Košického samosprávneho kraja. Podujatie organizovali
Zväz slovenských filatelistov (ZSF), Mesto
Košice, Klub filatelistov 54-01 v Košiciach,
Slovenské technické múzeum v Košiciach,
Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Združenie klubov filatelistov východoslovenského regiónu, Univerzita veterinárskeho
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lekárstva a farmácie v Košiciach a Pošta
Košice 1. Táto propagačná príležitostná
výstava sa uskutočnila 6. až 19. mája 2014
v Slovenskom technickom múzeu, Hlavná
ulica 88, Košice.
Slávnostné otvorenie Mestskej filatelistickej výstavy Košice 2014 sa konalo 6. mája
2014 o 16.00 hod. Slávnostný príhovor v zastúpení pána MUDr. Richarda Rašiho, PhD.,
primátora mesta predniesol Ing. Ján Jakubov, námestník primátora. S pochvalným
uznaním hodnotil aktivitu košických filatelistov a všetkých ich spolupracovníkov vrátane ich organizátorských inštitúcií za už tradičné usporiadanie
filatelistických výstav a odborných
seminárov v rámci Dní mesta Košice. Poukázal nielen na propagačný kultúrny význam ale aj na poznávaciu, historickú a archivársku
hodnotu týchto podujatí. Poďakoval všetkým organizátorom,
inštitúciám a organizáciám, ich
pracovníkom za vykonanú prácu
a námahu spojenú s usporiadaním
podujatia.
Spravodajca ZSF
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V rámci vernisáže výstavy predniesli pozdravné príhovory Ing. Ladislav Klíma v zastúpení Ing. Eugena Labaniča, generálneho
riaditeľa STM v Košiciach, ktorý okrem iného uviedol, že toto stretnutie filatelistov je aj
určitou symbolikou uplynutím 174 rokov,
keď práve 6. mája 1840 bola oficiálne použitá
poštová známka s portrétom kráľovnej Viktórie. Je to obdobie veľkej poštovej reformy
vďaka Rowlandovi Hillovi, ktorý si zaslúžil
poctu byť pochovaný vo Westminsterskom
opátstve v Londýne vedľa vynálezcu parného stroja Jamesa Watta. Túto skutočnosť si
osvojil celý svet a v klasickej poštovej korešpondencii v súčasnosti iná forma neexistuje,
vrátane prvej poštovej obálky. V našom múzeu pravidelne spolupracujeme s košickým
klubom filatelistov pri usporadúvaní filatelistických výstav aj iných podujatí, z ktorých
je potrebné vyzdvihnúť pravidelné každoročné usporiadanie slávnostného zhromaždenia pri príležitosti Dňa poštovej známky
a filatelie v druhom týždni decembra. Našou
spoluprácou účinne propagujeme nielen
činnosť filatelistov, ale aj aktivity nášho Slovenského technického múzea v Košiciach.
V
pozdravnom
príhovore
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prorektor UVLF v Košiciach úvodom tlmočil pozdrav prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD.,
rektora UVLF v Košiciach a vedenia univerzity. V príhovore poukázal na vyše 30 ročnú
spoluprácu univerzity s klubom filatelistov
54-01 v Košiciach nielen pri usporadúvaní
výstav ale aj vydávaním poštových lístkov
a obálok s príležitostnými prítlačami k významnejším vedeckým konferenciám, výročiam a podujatiam. Takouto spoločnou
aktivitou nielen propagujeme, ale aj dokumentujeme novodobú históriu našej inštitúcie a veterinárskej činnosti, ako to bolo hodnotené okrem iného aj v roku 2011 v rámci
„Svetového roku veterinárskeho lekárstva“.
Táto skutočnosť je dokumentovaná aj s na2014 / 2

ším posterovým exponátom podobne ako
spolupráca košických filatelistov aj s Olympijským klubom v Košiciach.
V rámci tohtoročnej výstavy bola zriadená príležitostná pečiatka a vydaná obálka s príležitostnou prítlačou, Pamätný list
a Katalóg výstavy.
Podujatie a vydaný katalóg dokumentuje skutočnosť, že súčasná filatelia, ako aj iné
kultúrne ušľachtilé zberateľské aktivity nie sú
len osobným „zberateľským koníčkom“, ale
sú stále viac hodnotnou súčasťou kultúrneho
spôsobu života spoločnosti a histórie komunikácie medzi ľuďmi. Napomáhajú užitočne
využívať voľný čas, rozširovať a prehlbovať
poznatky a vedomosti a tým podporovať spoluprácu a priateľské vzťahy nielen doma, ale
aj za hranicami a prispievajú k vzájomnému
lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi.
prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.,
podpredseda OV výstavy
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Významný úspech slovenských exponátov
na Medzinárodnej filatelistickej výstave
v Paríži

V

dňoch 14. 6. –
22. 6. 2014 sa
uskutočnila v Paríži
Medzinárodná filatelistická výstava nazvaná „SALÓN PLANÉTY
ZNÁMOK
2014“ (Salon Planète
Timbres 2014) považovaná za neoficiálne
Majstrovstvá Európy
vo filatelii 2014 v troch tematických triedach. Z piatich ponúknutých exponátov si
organizačný výbor vybral štyri, ktoré získali
v silnej konkurencii 179 exponátov významné ocenenia. O úrovni výstavy vypovedá
fakt, že deväť exponátov získalo veľké zlaté
medaily a 36 exponátov medaily zlaté. Výstavy sa zúčastnili komisári z 33 rozličných
štátov a exponáty hodnotila 19 členná medzinárodná porota pod predsedníctvom
Bernarda Jimeneza z Francúzska.

Zoznam a umiestnenie
slovenských exponátov:
Vojtech Jankovič: Môj život ako život bicykla (tematická trieda), 93b., zlatá medaila.
Ladislav Fekete: Letecká pošta Rakúsko
– Uhorska v 1.svetovej vojne (trieda aerofilatelie), 90b., zlatá medaila.

Ladislav Fekete:
Lodná pošta Rakúsko - Uhorska v 1.
svetovej vojne (trieda poštovej histórie),
78b., veľká strieborná medaila.
Alexander
Urminský: Mlyny (otvorená trieda), 73b.,
strieborná medaila.
Všetci vystavovatelia získali jednotnú medailu zo strieborného kovu. Stupeň
ohodnotenia je rozlíšený na diplome. Exponát A. Urminského obhajoval svoju striebornú pozíciu z predchádzajúcej FIP výstavy
vo Washingtone z roku 2006. Dva exponáty
L. Feketeho sa po prvý raz zúčastnili FEPA
výstavy s podporu FIP a zlatá medaila v triede aerofilatelie je príjemným prekvapením.
Exponát V. Jankoviča obhájil zlatú medailu z predchádzajúcich FEPA a FIP výstav
a získal tiež blahoželanie poroty za tvorivé
spracovanie titulnej témy exponátu.
Srdečne blahoželáme vystavovateľom
k dosiahnutým výsledkom. Podrobnejší popis výstavy spolu s obrazovou prílohou bude
uverejnený na webovej stránke zväzu (www.
slovenskefilatelie.sk).
Ľubomír Floch, národný komisár výstavy

Viete, že...
XXXI. Dni filatelie Slovenska sa uskutočnia 20. a 21. septembra 2014 v Poprade
s veľmi zaujímavým programom. Prednášková časť bude v sobotu 20. septembra
2014 v Tatranskej galérii (Hviezdoslavova
12) v Poprade. Druhý deň, v nedeľu 21. sep-

26

tembra, sa uskutoční Popradská zberateľská
burza v priestoroch Strednej odbornej školy
(Okružná 25) v Poprade. Aktuálne informácie o tejto akcii nájdete na webovej stránke
klubu filatelistov Poprad www.kfpoprad.
estranky.sk.
Spravodajca ZSF
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Milan Rastislav Štefánik,
vedec, vojak, diplomat (II)
Ing. Ján Maniaček, st.
„Tak, Milanko, pán doktor, ešte raz
blahoželám. I v mene matky. Buď šťastný
a úspešný“ – blahoželá mu otec po promócii. Prichádzajú priatelia a známi s gratuláciami. Milan ďakuje a usmieva sa. Zrazu
spustí: „Ďakujem. Budem slávny, musím byť
slávny.“
Do vytúženého Paríža pricestoval s priateľom akademickým sochárom Bohumilom Kafkom 28. novembra 1904 a s malou
znalosťou francúzskeho jazyka. Ukázal mu
dom, kde bude bývať a ponáhľali sa do štvrte Saint Michel, kde mu predstavil všetkých
budúcich priateľov a umelcov: Laco Strimpl
– maliar, Teodor F. Šimon – maliar, Hugo
Boettiger – maliar, Otakar Španiel – sochár.
S nimi a potom aj s ďalšími poznával mesto
svojich snov.
Prvým hvezdárom s ktorým sa v Paríži stretol, bol Camille Flammarion. On ho
mal predstaviť profesorovi Pierovi Julesovi
Cézarovi Janssenovi a odovzdať mu odporúčací list od profesora Karola Zengera
z Karlovej univerzity. Profesor Janssen bol
na zahraničnej ceste v Taliansku a mal sa
vrátiť v januári, ale vrátil sa až v apríli.
Zatiaľ Milan poznával Paríž a francúzsky
jazyk. Vianoce prežíval pri malom ozdobenom stromčeku a spomínal na svojich najbližších. Ťažké mesiace bežali pomaly ale
opakoval si: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť
chcem!“ Prišlo aj veľmi očakávané stretnutie
s profesorom v jeho hvezdárni v Meudone aj
s jeho otázkou, čo privádza mladého muža
do Paríža a Meudonu. Milan odpovedal, že
od detských rokov ho zaujímala astronómia. Preto sa rozhodol už počas jej štúdia
poznávať aj Francúzsko. Teraz chce prácou
ukázať svoju úctu k tejto veľkej krajine. Spo2014 / 2

lu s asistentom si potom pozorne pozerá prístroje a hneď vidí možnosť zlepšenia vývevy.
Na profesora urobil dobrý dojem, videl že
„žije s vedou“ a pri ďalšom rozhovore mu
ponúkol prácu, ale zatiaľ bez mzdy. Ponuku
Milan prijal, lebo to, o čom sníval sa stalo
realitou a stal sa z neho skutočný astronóm.
Profesor mu povedal, že sa môže pripojiť
k výprave na Mont Blanc, najvyšší vrch Európy, vedenej hvezdárom Gastonom Millochauom. Tam, na samom vrchole na ľadovci
vo výške 4810 m bola v tej dobe najvyššie
postavená hvezdáreň. O jej postavenie sa
postaral Janssen. Zo svojej dlhoročnej praxe vedel, že pre hvezdárske pozorovania
sú najvhodnejšie čo najvyššie postavené
hvezdárne, najmä pre čistý vzduch a menej
mrakov.
Štefánik sa zaradoval, lebo to bola jeho
prvá vedecká cesta. Na vrchol vystúpili
20. júna 1905, avšak pre veľmi zlé počasie
nemohli splniť pripravený vedecký program,
hoci museli zostať až do 3. júla. U nás
málokto vie, že to bol vlastne svetový rekord
v dĺžke pobytu v takejto nadmorskej výške.
Štefánik bol tiež prvým Slovákom na Mont
Blancu. On vystúpil do tejto hvezdárne
potom ešte 5 razy. Na fotografii (obr. 1) je
Štefánik na Mont Blancu pri jednom z vedeckých pozorovaní Slnka, Mesiaca, ďalších
planét a hviezd pred hvezdárňou. O týchto
pozorovaniach vypracúval správy, ktoré
predkladal Francúzskej Akadémii vied,
do vedeckých časopisov vo svete a prednášal
na vedeckých kongresoch. S vtedy známym
slabým výstrojom, jeho malou fyzickou silou
a nie dobrým zdravím to boli veľké výkony.
Ďalšie výpravy, ktoré absolvoval
a väčšinou sám aj pripravil, boli v rokoch
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1905 až 1914 za zatmením Slnka,
meteorologické merania a pozorovania
hmlovín. Najvýznamnejšou a najdlhšou
výpravou bolo pozorovanie prechodu
Zeme dráhou Halleyho kométy v roku 1910
v Tapeete (Polynézia). Hoci sa pozorovanie
celkom nepodarilo pre nepriaznivé počasie, ale na ostrovoch v Polynézii zriadil 8
meteorologických staníc. Ďalšie pozorovania robil v Alcosebre 1905 (Španielsko),
v Ura Tube 1906 (Turkestan)
a v Laghuate 1910 (Alžírsko).
V Neiafe na ostrove Vavau 1911
(Polynézia), kde pozoroval zatmenie Slnka a postavil dva
stĺpy na položenie ďalekohľadu,
ktoré sa zachovali a ich repliky
sa môžu vidieť v Košariskách
a v Partizánskom. Ďalej robil pozorovania v Paríži 1912
(Francúzsko) v Passa Quatro
1912 (Brazília), v Quayaquil
1913 (Ekvádor) a v Casablanke
1914 (Maroko).
Na výpravách robil nielen
vedecké pozorovania, ale všímal
si tiež život obyvateľov, pozoroval prírodu a okolie. Prinášal si
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rôzne predmety charakteristické pre navštívenú krajinu.
Profesor Janssen ho zoznamoval s vedcami, aj s parížskou smotánkou. Pozýval ho
na rôzne spoločensko-politické podujatia,
na ktorých mohol nadväzovať vplyvné známosti. Niektoré mohol využiť v ďalšej svojej
činnosti.
Trikrát sa pokúšal prísť do Prahy na univerzitu, kde by mohol učiť, ale i vedecky pracovať v hvezdárni pri univerzite, ktorá ale
v Prahe nebola. Ako podmienku svojho pôsobenia v Prahe si dal, aby tam bola postavená hvezdáreň. Túto podmienku neprijali
a tak zostal vo Francúzsku.
Jeho vedeckú činnosť ocenili francúzski
vedci tým, že ho prijali 7. júla 1905 za člena Francúzskej astronomickej spoločnosti.
Na valnom zhromaždení tejto spoločnosti 10. apríla 1907 mu udelili Janssenovu
cenu – zlatú medailu. Tiež mu udelili 18.
12. 1911 Wildeho cenu Francúzskej Akadémie vied s príspevkom 2 tisíc Frankov.
Tieto peniaze mu pomohli pri vedeckých
cestách, ktoré si musel z veľkej časti financovať sám.
Požiadal o francúzske štátne občianstvo, ktoré mu udelili
27. júla 1912. Potom ho už ako
Francúza pozývali k vedeckým
úlohám aj na niektoré diplomatické úlohy pre Francúzsko.
Trnavskí filatelisti si viacerými príležitostnými poštovými pečiatkami uctili osobnosť Štefánika ako vedca. Pre
poštu Trnava v Roku M. R.
Štefánika 3. 5. 2000 navrhol
Mgr. Milan Šnirc na pečiatku
Štefánika pri ďalekohľade v Paríži – Cormeilles v roku 1912,
kde pozoroval zatmenie Slnka
(obr. 2). Rovnaký autor navrhol
Spravodajca ZSF
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portrét hvezdára Štefánika na pečiatku 3. 5.
2001 pre poštu Trnava 2 (obr. 3).
V septembri 1990 Centrála Medzinárodnej astronomickej únie pre malé planéty v Smithsonianovom astrofyzikálnom
observatóriu v Cambridgei (USA) zaregistrovala pod číslom 4375 planétku s menom
Štefánika. Obieha okolo Slnka raz za 5 rokov
a 110 dní za dráhou planéty Mars.

Pretože v roku 1914 vypukla prvá svetová
vojna musel ako francúzsky občan narukovať. Tým sa ukončila jeho, možno povedať
úspešná deväťročná vedecká činnosť.
Tento krátky článok nemohol vyčerpať
celý rozsah vedeckej hvezdárskej činnosti
Štefánika, ale ukazuje, že bol významným,
aj vo svete uznávaným vedeckým pracovníkom.

70 rokov organizovanej filatelie
v Liptovskom Mikuláši

K

lub filatelistov 53 – 06 v Liptovskom
Mikuláši si dňa 10. marca 2014 pripomenul významné výročie od založenia
svojho klubu. 25. februára 1944 v hoteli
Európa v Liptovskom Svätom Mikuláši sa
konalo Valné zhromaždenie Slovenského
zväzu filatelistických spolkov. Predsedom
sa stal Michal Hrivnák, tajomníkom Štefan Jakoby, pokladníčkou Želmíra Šafránková, správcom kolovania Vladimír Lang.
Po roku predsedom klubu sa stal Štefan
Jakoby, tajomníkom Rudolf Ponec, pokladníkom Alojz Lutonský. Filatelisti sa schádzali každý štvrtok o 18.00 hodine v hoteli
Európa. Podľa vyjadrenia starých členov
(dnes už nežijúcich) filatelisti v Liptovskom
Svätom Mikuláši sa schádzali už začiatkom
tridsiatich rokov minulého storočia v hostinci u Dobrotov. Klub v rokoch 1944 - 1950
mal od 46 do 80 členov. Členovia mali veľký
záujem o nové známky Slovenska, neskoršie
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Československa. Niektorí členovia odoberali aj po 10 sérii. Postupne aktivita v spolku
klesala, a keď členovia výboru z rôznych
dôvodov prestali pracovať, klub v roku 1951
zanikol. Členovia novinky odoberali osobne, prostredníctvom pošty.
Až v roku 1961 klub filatelistov obnovil
činnosť a vstúpil do SČSF. Iniciátorom sa
stal Rudolf Lehotský, ktorý sa stal tajomníkom klubu. Predsedom sa stal MUDr. Jarosláv Jirouš, ktorý prišiel v tom čase zo Šumperka do miestnej nemocnice ako prednosta
očného oddelenia. Klub pri založení mal 5
členov, medzi nimi bol aj Jozef Oško, ktorý
ako jediný žijúci člen je aj najdlhšie organizovaným členom klubu.
Klub filatelistov si pripomenul v roku
2011 päťdesiate výročie obnovy organizovanej filatelie v meste. Pekná účasť bývalých
a súčasných členov klubu spojená s výstavou
poštových známok bola obohatená odovzdaním pamätných listov.
Klub najaktívnejšie pracoval v rokoch
1971 – 1989 za predsedovania RNDr. Mariána Šťasného. V roku 1971 organizoval I.
celoslovenskú výstavu poštových známok
mladých filatelistov spolu s kongresom.
V roku 1981 výstavu JUNIORFILA a v roku
1985 Celoštátnu výstavu poštových známok
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s medzinárodnou účasťou (12 štátov), v Galérii P. M. Bohúňa. Poslednú súťažnú výstavu
sme organizovali v roku 1989 a to tematicky
zameranú na ekológiu pod názvom EKOFILA 89 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Klub filatelistov vydával
sedem rokov Klubový spravodaj v dvojmesačných intervaloch. Predsedom redakčnej
rady a vydavateľom bol RNDr. Šťasný.
Po politických zmenách od roku 1990
do roku 2000 klub prežíval veľký odliv členov. Z pôvodných 107 členov, v roku 1986
sa počet znížil na terajších 24. Novým
predsedom od roku 1991 doteraz sa stal Ján
Repček. Po konsolidácii členskej základne
a skvalitnením práce výboru, KF sa prejavil
svojou činnosťou organizovaním výmenných regionálnych schôdzok, prednáškovou
činnosťou pre verejnosť. Najlepšou propagáciou poštových známok bolo organizovanie
inaugurácie poštových známok, Kolomana Sokola 2002, Mesta Liptovský Mikuláš
2004, Aurela Stodolu 2009, M. M. Hodžu
2011, P. Socháňa 2012, Martina Martinčeka
a Igora Rumanského v roku 2013.
V tomto roku, 10. marca pri príležitosti
70. výročia založenia klubu, bola v Dome
Matice slovenskej milá slávnosť, spojená
s vernisážou výstavy poštových známok
a pohľadníc členov klubu, pánov Repčeka,
Kopinca, Krevu a Bartku. Zaujímavý bol exponát venovaný histórii KF a inauguráciám
poštových známok v meste Liptovský Mikuláš, ktorého autorom je Jozef Oško. Ako hostia sa zúčastnili pani PhDr. Janka Švecová
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ing. Jozef Repaský viceprimátor mesta, riaditelia múzeí, zástupcovia
spoločenských a kultúrnych inštitúcii, ako
aj filatelisti z blízkych klubov.
Ing. Jozef Repaský odovzdal pamätný list
Mesta Liptovský Mikuláš, Klubu filatelistov, ktorý prevzal predseda KF Ján Repček,
a Pamätnú plaketu Mesta Liptovský Mikuláš
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obdŕžal PaedDr. Jozef Oško za dlhoročnú aktívnu prácu v KF a vedenie krúžku mladých
filatelistov. „Som rád, že túto plaketu môžem
odovzdať môjmu bývalému učiteľovi a vedúcemu KMF, ktorý som navštevoval a v roku 1971
aj vystavoval exponát Československo 1962 –
1971“, s vďakou sa vyjadril pán Ing. Repaský.
Práca s mládežou je spojená s menom Jozefa Oška, ktorý nepretržite pracuje s mládežou 50 rokov. KMF pod jeho vedením
dosiahol veľa úspechov vo filatelistických
olympiádach a výstavách, začo obdŕžal čestný titul „Vzorný KMF ZSF“.
Členovia jeho KMF sa zúčastňujú pravidelne, každoročne filatelistických olympiád.
Organizoval Krajské kolá FO v rokoch 1976
– 2010, a finále FO v roku 1999. V klube pracuje 6 jeho odchovancov.
V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia pracovali aj ďalšie
KMF pri našom klube pod vedením pánov
Jána Stromku, RNDr. Šťasného, Gustáva Kasanického v ZŠ na území mesta, Ján
Repček v Liptovskom Jáne a Vlastimíl Jaroš
vo Vojenskej vysokej škole v Liptovskom
Mikuláši. V našom meste mala sídlo Krajská komisia mládeže, ktorej predsedom bol
PaedDr. Jozef Oško a členmi RNDr. Šťasný
a Ján Stromko. Komisia vydávala svoj časopis STREDOSLOVÁK, ktorý vychádzal pravidelne 4 krát do roka (1979 – 1986).
Spravodajca ZSF
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KF má troch držiteľov Zlatého čestného
odznaku ZSF, ôsmich Strieborného čestného odznaku ZSF a devätnástich Bronzového

M

Výstava 100 rokov od Veľkej vojny
1914 - 1918 v Trenčíne

esto Trenčín má bohatú vojenskú históriu spojenú s I. svetovou vojnou.
V Trenčíne bol dislokovaný 71. peší pluk
RU armády a 15. domobranecký (honvedský) peší pluk RU armády. V Trenčíne bola
aj poľná nemocnica v ktorej sa liečili zranení vojaci. Mnohí na následky zranení tu
zomreli a sú v Trenčíne pochovaní na Mestskom cintoríne, kde je aj kaplnka s telesnými
ostatkami vojakov zo Srbska a v Zabraní sú
pochovaní vojaci z Bosny a Hercegoviny.
Dňa 5. 6. 2014 pred vernisážou výstavy sa uskutočnila pietna spomienka pri
pomníku 44 popravených v roku 1918
v srbskom Kragujevaci pri príležitosti 96.
výročia vojenskej vzbury príslušníkov
náhradného práporu 71. pešieho pluku
(Drotárskeho), ktorý mal posádkové mesto
Trenčín. Za Radeckého pochodu v kasárni
SNP položili vence k pomníku popravených veliteľ Síl výcviku a podpory plk. gšt.
Ing. Martin Stoklasa - veliteľ posádky Trenčín, veliteľ Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia plk. Ing. Jozef Ševčík, prezident
Zväzu vojakov OS SR plk. v. v. Ing. Tomáš

2014 / 2

čestného odznaku ZSF. V súťaži aktivity filatelistických klubov ZSF obdŕžal Diplom I. aj II.
stupňa za aktívnu činnosť v rokoch 1981- 86.
Výbor KF 53 - 06 Liptovský Mikuláš

Švec, predseda Klubu vojenských veteránov plk. v. v. Ing. Peter Forgách, bývalý
generálny duchovný Ústredia OS a OZ SR
plk. v. v. Ing. Mgr. Jaroslav Balocký a občania mesta Trenčín. Po tomto akte bola vernisáž výstavy v Posádkovom klube (Dom
armády). Záštitu nad výstavou prevzal
predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Jaroslav Baška. Vernisáž výstavy
otvoril vedúci Posádkového klubu pplk. v.
v. Stanislav Martinák. Na úvod zaznela pieseň Signore delle cime v podaní Trenčianskeho spevokolu pod vedením PaedDr. Jozefa Vakoša. Udalosti rokov 1914 - 1918
priblížil historik PhDr. Vlastimil Hábel
z Trenčianskeho múzea. O obsahu výstavy
informoval vo svojom vystúpení kurátor
výstavy pplk. v. v. Ing. Karol Milan - tajomník KF 52 - 19 pri Posádkovom klube
Trenčín. Vernisáže výstavy sa zúčastnili aj
aktéri pietneho aktu v kasárni SNP a ďalšie významné osobnosti mesta Trenčín
medzi inými aj riaditeľka Archívu MV SR
Bratislava, pobočka Trenčín Ing. Jana Štefaničáková, riaditeľ Trenčianskeho múzea
Mgr. Peter Martinisko, ktorí participovali
svojimi exponátmi na výstave. Prítomní
boli aj predsedníčka Miestneho odboru
Matice slovenskej v Trenčíne Jana Poláková, poslanec Mestského zastupiteľstva
pplk. v. v. Ing. Peter Gašparovič, ex vedúci Poštového múzea PhDr. Štefan Kollár,
PhD., ex predseda ZSF Doc. Ing. Ľubomír
Floch, PhD., plk. v. v. Ľudovít Kaliský účastník SNP, genmjr. v. v. Ing. Jiří Egg, vedúci klubov pri Posádkovom klube plk. gšt.
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v. v. Dominik Slezák, plk. v. v. Ing. Jozef
Krajčír, plk. v. v. Ing. František Horečný,
pplk. v. v. Silvester Kamenický a pplk. v. v.
Ing. Vieroslav Pelech.
Na výstave boli tieto exponáty: Veľká vojna 1914 - 1918 z fondu MV SR ŠA Bratislava
pobočka Trenčín, ktoré vybral a inštaloval
npráp. v. v. Jozef Korený - Čestný predseda
KF 52 - 19, podpredseda KF 52 - 19 Ondrej
Sulo z Melčíc - Lieskové predstavil na 36
výstavných plochách exponát Za cisára
v boji i na popraviskách a na 3 výstavných
plochách Flotila ťažkých obrnencov RU vojnového loďstva, tajomník Slovenskej filatelistickej akadémie Ľubomír Adamčiak z Ružomberka vystavil na 5 výstavných plochách
Dokumentáciu zdravotníckych zariadení
a táborov za RU v rokoch 1914 - 1918. Alexander Urminský z Piešťan vystavil na 3 výstavných plochách exponát Piešťany v čase
I. svetovej vojny v zrkadle pohľadníc a 90.
výročia stretnutia 3 cisárov v Piešťanoch.
Predseda Klubu vojenskej histórie SZPB pri
Posádkovom klube plk. v. v. Ing. Miroslav
Ondráš svojou expozíciou priblížil činnosť
71. pešieho pluku, Čs. légii vo Francúzsku,
Taliansku a Rusku. Ukážky zo svojej zbierky
faleristiky, numizmatiky a notafilie predstavil predseda Klubu numizmatikov plk. v. v.
Ing. Ján Dibala. Veľkú vojnu vo výtvarnom
umení predstavila Zuzka Krupová a Sta-

O

Filatelistické výstavy v Galante

rganizovaná filatelia v Galante sa spomína už v roku 1946, kedy sa združili
miestni zberatelia a vytvorili Klub Slovenských filatelistov v Galante. Bolo to na zriaďujúcom valnom zhromaždení 3. mája 1946,
v miestnosti obecného domu v Galante
o 10:00 hodine. Iniciátormi a zakladateľmi
boli: Bartoš Štefan, Dufek Gejza, Heger Jozef, Janega Albert, Lehocký Štefan, Michalík
Jozef, Mrva František, Piovarčí Rastislav,
Steskal Alexander, Steskal Rudolf a Tóth
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nislav Lubina. Expozíciu literatúry pripravil
genmjr. v. v. Ing. Jiří Egg z fondov Verejnej
knižnice Michala Rešetku, Knižnice Posádkového klubu a Kolorované perokresby rovnošiat vojakov účastníkov I. svetovej vojny
autora PhDr. Jana Vogeltanza z ČR.
Na záver vernisáže mal premiéru filmový
dokument Piešťany - paradox Veľkej vojny
autora Juraja Staška z Piešťan. Na záver vernisáže spevácky Trenčiansky súbor zaspieval
piesne Hojže Bože a Tebe pajom. Pre účastníkov výstavy boli k dispozícii dva poštové
lístky a príležitostná pečiatka. Na poštovej
priehradke pracovali Ján Fabuš a Marián Žák
z KF 52 - 10. Poďakovanie patrí aj pracovníčkam Posádkového klubu pani Marte Koprivnanskej, Janke Turekovej a Jarmile Mičovej
za pomoc pri príprave a realizácii výstavy.
Jozef Korený

František. Zároveň prijali Stanovy Klubu
Slovenských filatelistov v Galante a stanovili si svoje úlohy a ciele klubovej činnosti.
Za predsedu si zvolili Štefana Bartoša, za tajomníka Jozefa Hegera. Založenie tohto klubu oznámili už 6. mája 1946 Úradu okresného Národného výboru v Galante. Názov
klubu sa postupne menil podľa toho, ako
sa menil zastrešovateľ filatelistických spolkov. V roku 1952 niesol meno Filatelistický
krúžok pri ZV - ROH MoNV v Galante.
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV
Za predsedu bol zvolený Ján Gallo, námestníka predsedu Ing. Štefan Didov a za tajomníka Štefan Bartoš. Pokladníkom bol Viliam
Barus. Neskôr sa názov zmenil na Sväz slovenských filatelistických spolkov v Bratislave, Filatelistický krúžok Galanta.
V Roku 1965 bola iniciovaná zmena názvu na Základný krúžok Sväzu československých filatelistov v Galante. Ustanovujúca
schôdza základného krúžku v Galante bola
11. apríla. Počet členov sa miestami menil,
ale neprekračoval počet do 20 členov. Činnosť bola zameraná na zbieranie a klubovú
výmenu poštových známok Československa
a tiež aj Maďarska. Prijal nový názov, Klub
filatelistov v Galante a po novej registrácii
dostal registračné číslo 08-61. Za predsedu
bol zvolený Štefan Bartoš.
Po zvolení Ondreja Salayho za predsedu
klubu filatelistov v roku 1973 a za tajomníka KF Vladimíra Mrvu, začala nová epocha filatelie v Galante. Začali sa organizovať propagačné a neskôr súťažné výstavy.
Dňa 1. 9. 1978 bola podpísaná Zriaďovacia
listina medzi Klubom filatelistov 08-61 Galanta a Domom kultúry a umenia v Galante
o vzájomnej spolupráci pri propagácii a organizovaní filatelie v meste Galanta. Táto
spolupráca trvá až do dnešných dní. V rámci
mesta boli zorganizované súťažné i nesúťažné filatelistické výstavy. Prvou z nich bola
Propagačná výstava poštových známok GALANTA 78 konaná 4. až 17. decembra 1978.
Prvú súťažnú výstavu uskutočnil KF už 29.
novembra až 7. decembra 1980, pod menom
GALANTA ´80, na ktorej bolo vystavených
27 exponátov. Oblastnú filatelistickú výstavu
GALANTA 1984 KF usporiadal 14. až 23.
septembra 1984. Námetovú filateliu propagoval výstavkami Požiarna ochrana, v dňoch
7. až 18. 9. 1987 ku 750. výročiu mesta Galanta. V dňoch 2. 10. až 16. 10. 1987 propagačnú autorskú výstavu fotografií a filatelie
G. Javorku. Krásy našej vlasti ako klubovú
2014 / 2

výstavu klub filatelistov uskutočnil v máji až
júni 1988 na Základnej škole SNP v Galante
s dôrazom propagácie filatelie medzi mládežou. Dňa 6. mája 1997 bola vydaná propagačná poštová pečiatka k 760. výročiu prvej
písomnej zmienke o Galante. Propagačnú
výstavu Mlyny na poštových známkach klub
filatelistov uskutočnil v Jelke v dňoch 5. až 9.
8. 1997. Bolo to pri inaugurácii príležitostnej
poštovej známky Vodný kolový mlyn v Jelke.
Klub filatelistov spolupracoval aj pri iných
podujatiach ako bolo Odomknutie dolného
Váhu v lodenici v Šali - Veča, pri príležitostných propagačných letoch a preprave pošty
lietadlom v Jelke a Šoporni. Tiež bol nápomocný iným klubom filatelistov pri výstavách, pri inaugurácii známok ako napríklad
v Čiernom Brode, Reci, pri tvorbe nových
príležitostných pečiatok, najmä v Galante. Novodobá Krajská filatelistická výstava
GALAFILA 2000 bola v Kultúrnom dome
v Galante 8. až 13. 8. 2000 ako sprievodná
akcia Galantských trhov. Dom kultúry bol
hostiteľom filatelistickej výstavy aj 23. 6. až
1. 7. 2007 na Krajskej filatelistickej výstave
GALAFILA 2007.
Členovia KF 52-25 v Galante sú aj aktívni vystavovatelia a svoj klub filatelistov,
mesto Galantu a aj Slovensko reprezentujú
na mnohých výstavách doma i v zahraničí.
Dosiahli viacero medailí a ocenení od postriebrených, strieborných až po pozlátené
a zlaté vo všetkých výstavných kategóriách.
Exponáty z Galanty videli tiež filatelisti
v Maďarsku, Česku, Poľsku, Srbsku, Rakúsku, Nemecku. Je veľmi potešujúce, že
práve v Galante, na Krajskej filatelistickej
výstave GALAFILA 2000 bol prvý krát vystavený súčasne najúspešnejší slovenský exponát Uhorsko – pred známkové obdobie,
ktorý predstavuje špičku filatelie aj na svetových výstavách pod patronátom FIP a FEPA.
Ing. Vladimír Mrva
predseda KF 52-25 GALANTA
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Rozlúčili sme sa s Ervínom Horváthom

V

apríli 2014 zastihla nás, kežmarských filatelistov, nečakaná a smutná správa. Naše rady opustil zanietený
filatelista, numizmatik a poľovník pán
Ervín Horváth. Narodil sa 7. apríla 1938.
Do Zväzu slovenských filatelistov vstúpil
5. februára 1995. Jeho zberateľskou oblasťou boli známky Slovenska, Československa, Česka a východoeurópskych štátov.
Zbierku si rozširoval hlavne na burzách,
na ktorých sa pravidelne zúčastňoval. Tiež
na prstoch jednej ruky by sme mohli spočítať, kedy vynechal našu klubovú schôdzu. Nikdy nepovedal nie, alebo nedá sa,
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keď bolo treba v klube niečo pomôcť či
pripraviť. Za jeho aktívnu činnosť mu bol
17. marca 2007 udelený Strieborný čestný
odznak ZSF. V klube po ňom ostane už navždy prázdne miesto.
S pánom Horváthom sme sa rozlúčili
24. apríla 2014 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici pred oltárom s Ľubickou
Madonou zobrazenou na známke Umenie
2010, na ktorej vydaní a inaugurácii mal veľký podiel práve náš klub filatelistov a samozrejme aj pán Horváth.
Česť jeho pamiatke!
Výbor KF 54 – 12 Kežmarok

Spravodajca ZSF
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2014, 2. 6. * Pocta pamiatke padlým v 1.
svetovej vojne * príležitostná známka * N:
P. Augustovič * OF PTC * PL: 10 ZP, TF:
4 PL * papier FLA * HZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC
N: P. Augustovič, OF PTC * náklad: 200
tis. (20 tis. PL)

565) Dušan Jurkovič (1868 – 1947)
– Rotunda pri Regietówe

565
565 PL
565 FDC
565 PaL

0,65 € viacfarebná ....................... 0,65
(109x153 mm) ....................................6,50
.............................................................. 1,55
.............................................................. 1,61

2014, 6. 6. * Liečivé rastliny - známka
s personalizovaným kupónom * príležitostná známka určená na personalizáciu
kupónu * N: K. Macurová * OF PTC * PL:
8 ZP + 8 K, TF: ? * papier FLA * HZ 11 ¼
: 11 ¾ * FDC N: K. Macurová, OF Kasico
* náklad: 220 tis. (27,5 tis PL), z toho 140
tis. (17,5 tis. PL) s kupónom „Západoslovenské múzeum Trnava“ a 80 tis. (10 tis.
PL) s nepotlačeným kupónom

566
566 PL
566 FDC
Kupóny

566 KĽa s kupónom
„Západoslovenské múzeum Trnava“ .........0,45
566 KĽb s personalizovaným kupónom ................. -566 KPa s kupónom
„Západoslovenské múzeum Trnava“ .........0,45
566 KPb s personalizovaným kupónom................. -566 KĽa+ KPa s kupónmi
„Západoslovenské múzeum Trnava“ .........0,45
566 KĽb+ KPb s personalizovanými kupónmi ..... -566 Sa s kupónom
„Západoslovenské múzeum Trnava“ .........0,90
566 Sb s personalizovaným kupónom .................... -566 PLa s kupónmi
„Západoslovenské múzeum Trnava“ .........3,60
566 PLb s personalizovanými kupónmi ................. --

2014, 13. 6. * Prezident SR - Andrej Kiska
* výplatná známka * N: V. Rostoka, R: M.
Činovský * OTr+HT PTC * PL: 100 ZP, TF:
2 PL * papier FLA * RZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC
N: V. Rostoka, OF Kasico * náklad: 8 mil.

567) Andrej Kiska (*1963), prezident SR

567
567 FDC
567 PaL

566) Púpava lekárska

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

0,45 € viacfarebná ....................... 0,45
.............................................................. 1,35
.............................................................. 1,61

Titulná strana obálky
je voľnou kompozíciou autora titulnej strany.
Je vytvorená z publikovaných artefaktov
vydaných k známke
Andrej Kiska
– prezident Slovenskej republiky (ljf).

Nová známka
s personalizovaným kupónom
“Liečivé rastliny”

Jednoducho a rýchlo s online aplikáciou

www.mojaznamka.sk

