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Poštové lístky s Prítlačou 2015

2015, 17. 4. * Parné lokomotívy (TechnicParné lokomotívy (TechnicParné lokomotívy -
ké pamiatky) * príležitostné známky * N: 
R. Makar (586), M. Komáček (587), R: Ľ. 
Žálec (586), R. Cigánik (587) * OTr+HT 
PTC *  PL: 50 ZP, TF: 2 PL * papier FLA * 
RZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: R. Makar (586), 
M. Komáček (587), R: Ľ. Žálec (586), R. Ci-
gánik (587), OTp PTC * náklad: po 1 mil.

2015, 5. 5. * Staré hračky (Europa) * príleStaré hračky (Europa) * príleStaré hračky -
žitostná známka * N: M. Žálec Varcholová 
* OF PTC * PL: 8 ZP (A), TF: 16 PL; ZZ: 6 
ZP (B), TF: 3 ZZ * papier FLA (A), samole-
piaci FLA (B) * HZ 11 ¾ : 11 ¼ (A), vlnitý 
výsek 16 ¼ : 15 (B) * FDC N: M. Žálec Var-
cholová, OF Kasico * náklad: A - 200 tis. 
(25 tis. PL), B - 90 tis. (15 tis. ZZ)

2015, 8. 5. * Deň víťazstva nad fašizmom
* príležitostná známka * N: R. Jančovič * 
OF PTC *  PL: 50 ZP, TF: 4 PL * papier FLA 
* HZ 11 ¼ : 11 ¾ * FDC N: R. Jančovič, R: 
R. Cigánik, OTp PTC * náklad: 300 tis.

586) Parná lokomotíva 498.104 „Albatros“ z r. 1954

587) Parná lokomotíva 464.001 „Ušatá“ z r. 1933

586 0,45 € viacfarebná .......................  0,45
587 0,45 € viacfarebná .......................  0,45
586-587 Séria (2)...............................................0,90
586   FDC..................................................... 1,35
587   FDC..................................................... 1,35
586   CM.......................................................0,96
587   CM.......................................................0,96

588) Drevený stolček – „koník – bežka“

588A 0,90 € viacfarebná, známka z PL  0,90
588B 0,90 € viacfarebná, 

známka zo zošitka........................0,90
588   PL (128 x 110 mm) ............................ 7,20
588   FDC.....................................................1,80
588   ZZ ........................................................5,40
588   NL........................................................ 0,91

589) Vztýčenie zástavy ZSSR nad Berlínom

589 1 € viacfarebná.............................  1,00
589   FDC..................................................... 1,90
589   PaL....................................................... 1,61
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ÚVODNÍK

Čaká nás 1. snem ZSF

Milí naši čitatelia, čochvíľa 
budú tomu štyri roky, keď 

si nami zvolení zástupcovia sad-
li za  rokovací stôl na  poslednom 
valnom zhromaždení ZSF. Tam 
bola odsúhlasená nová forma 
nášho najvyššieho fóra – snem. 
Tento náš 1. snem ZSF sa usku-
toční 7. novembra 2015 v  Dome 
armády v  Trenčíne. Zúčastnia sa 
ho členovia zväzu, ktorí boli dele-
govaní na regionálnych snemoch. 
Verím, že výber týchto delegátov bol správny. 
Ich úlohou bude určiť smer vývoja ZSF, ako 
aj nájsť riešenia pre �nancovanie jeho čin-
nosti a aktivít. Ktoré budú aktuálne otázky, 
to vyplynie z rokovaní regionálnych snemov. 
Žiaľ, teraz to ešte nevieme, lebo všetky ZKF, 
okrem východoslovenského, si termín svoj-
ho snemu určili na posledný možný týždeň. 
A  tak v  tomto čísle vám prinášame len vý-
sledky rokovania 1. snemu ZKF východoslo-
venského regiónu. Verím, že v budúcom čísle 
vám prinesieme reportáže aj z ostatných sne-
mov ZKF. Tiež už by mali byť známi kandi-
dáti na predsedu ZSF. Aj ich chceme osloviť, 
aby vám predstavili svoju víziu chodu ZSF 
v  budúcom štvorročnom období. Tiež vám 
v  budúcom čísle prinesieme správy o  práci 

našej mládeže, ako aj pohľad 
na  výstavu JUNIORFILA 
2015, ktorá sa konala v Nitre. 

V  tomto čísle okrem pra-
videlných rubrík vám dávam 
do  pozornosti predstavenie 
dvoch veľkých aktívnych klu-
bov �latelistov, ich históriu 
a  súčasnosť. Z  ich skúseností 
a práce je možné čerpať dobré 
nápady aj v dnešnej dobe. Vyu-

žime to! Tiež vás chcem upozorniť na možnosť 
zúčastniť sa pravidelného �latelistického pod-
ujatia XXXII. Dní �latelie Slovenska. Tie sa 
uskutočnia v Poštovom múzeu Slovenskej po-
šty, a. s., v Banskej Bystrici 12. septembra 2015.

Je tu leto. I keď som ráno v prvý letný deň 
odchádzal do práce zababušený vo svetri a vet-
rovke, verím že leto bude príjemné a budeme 
si môcť aktívne oddýchnuť na  dovolenkách. 
Na  pár dní odložíme naše �latelizovanie 
a  po  prázdninách sa plne vrhneme do  práce 
a  �latelie. No verím, že chvíle oddychu vám 
spríjemní aj toto nové číslo nášho periodika. 

Prajem vám v mene redakcie aj redakčnej 
rady príjemné letné dni.

Zdeněk Baliga, vedúci redaktor

Pozvánka na XXXII. Dni filatelie Slovenska
Dňa 12. septembra 2015 sa v Poštovom mú-

zeu Slovenskej pošty, a. s., v Banskej Bystrici 
uskutočnia XXXII. Dni �latelie Slovenska.

Program:
09:00 hod. - prednáška o poštovom mú-

zeu (predstavenie poštového múzea, jeho 
poslanie, zbierkový fond podľa jednotlivých 
zbierok, knižnica, využívanie vedomostné-
ho systému poštového múzea)

10:00 hod. - diskusia k prednáške

11:00 hod. - prehliadka aktuálnej výsta-
vy s komentovaním

12:00 hod. - záver podujatia
Dovoľujeme si požiadať záujemcov o účasť 

na XXXII. Dňoch �latelie Slovenska, aby na-
hlásili svoje osobné údaje (meno, priezvisko, 
adresu a dátum narodenia) na e-mailovú ad-
resu predsedu ZSF pána Miroslava Ňaršíka 
m.narsik@satronet.sk do  31. 8. 2015. Toto 
nahlásenie je nutné z prevádzkových predpi-
sov poštového múzea. Príďte! Všetci ste vítaní!



2015 / 2 5

DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
z XV. zasadnutia Rady ZSF

konaného dňa 5. 6. 2015 v Bratislave

A) BERIE NA VEDOMIE
1) Výstavné propozície 2. česko-slovenskej 

�latelistickej výstavy v Žďári nad Sáza-
vou 2016.

2) Zmluva o spolupráci MDVRR SR a ZSF.
3) Vystavovatelia ZSF FIP.
4) Palmáre CROATICA 2015.
5) Zápisnica ČS KF 53-04 Dubnica nad Vá-

hom.
6) XXXII. DFS v Múzeu Slovenskej pošty, 

a. s., dňa 12. 9. 2015.
7) Časopisy MFV Košice 2015, Svet zná-

mok, Bytčianska �latelia, Merkur revue.
8) Správa z 1. snemu ZKF VsR ZSF.

B) SCHVAĽUJE
1) Uskutočnenie XXXII. DFS dňa 12. 9. 

2015 v  PM SP, a. s., Banská Bystrica 
s programom:

  9:00 hod. prednáška o  poštovom mú-
zeu (predstavenie múzea, jeho poslanie, 
zbierkový fond podľa jednotlivých zbie-
rok, knižnica, využívanie vedomostné-
ho systému poštového múzea)

  10:00 hod. diskusia k prednáške
  11:00 hod. prehliadka aktuálnej výstavy 

s komentárom
  12:00 hod. záver podujatia

2) Udelenie ČO ZSF:
 strieborné: 
 Mgr. art. Jozef ČESLA, nečlen
  JUDr.  Alexander KUCHTA, KF 52-53 

Tirnavia v Trnave

3) Národného komisára na  �latelistickú 
výstavu FINLANDIA 2017 RNDr. Voj-
techa Jankoviča.

4) Uskutočnenie 1. snemu ZSF v Trenčíne 
dňa 7. 11. 2015.

C) UKLADÁ
1) Vypracovať podrobný účtovný denník 

ZSF za rok 2015 podľa prijatého rozpoč-
tu ZSF na rok 2015.

 Zodpovední: predseda a tajomník ZSF 
 Termín: 31.08.2015

2) Pripraviť správy o  činnosti odborných 
komisií za obdobie 2011 - 2014.

 Zodpovední: predsedovia odborných ko-
misií, ktorí správu neodovzdali

 Termín: 30.06.2015
3) Pripraviť správy o  činnosti ZKF za  ob-

dobie 2011 - 2014.
 Zodpovední: predsedovia ZKF
 Termín: 30.06.2015
4) Pripraviť Správu o  činnosti ZSF za  ob-

dobie 2011 - 2014.
 Zodpovední: členovia Rady ZSF
 Termín: 31.08.2015

5) Pripraviť v  spolupráci s  KF v  Trenčíne 
1. snem ZSF.

 Zodpovední: členovia Rady ZSF
 Termín: 31.08.2015
6) Vyplatiť 15% z  členských príspevkov 

za rok 2013 ZKF Ba 436,95 €, ZKF ZsR 
734,18 €, ZKF SsR 512,81 € a ZKF VsR 
350,93 €.

 Zodpovedný: tajomník ZSF
 Termín: 25.06.2015 



Spravodajca ZSF 6

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

SLOVENSKÁ ZNÁMKOVÁ TVORBA 
II. ŠTVRŤROKA 2015
doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

Vydavateľ slovenských poštových zná-
mok Slovenská pošta, a.s., vydala v pr-

vom štvrťroku 5 známok v nominálnej hod-
note 3,70 €, ktoré sú vyobrazené na druhej 
a  tretej strane obálky tohto čísla časopisu. 
Ďalšie z  nich vyrobené výrobky Po�s-u 
(FDC, ZZ, NL, PaL, CM) stoja 20,02 €. Sú to 
dve pozoruhodné čísla hodné zamyslenia. 
(V  sume nie je započítaná cena avizovanej 
obálky A5 formátu (228 x 162 mm) emisie 
Po�s 590, ktorá nebola v čase písania článku 
známa).

Technické pamiatky: 
Parná lokomotíva 498.104 

„Albatros“ a parná 
lokomotíva 464.001 

“Ušatá” 
Parné lokomotívy Al-
batros a Ušatá predsta-

vujú klasiku v  tejto 
zberateľskej oblasti. 
Nepochybne bola 
vydaná pekná, prí-

ťažlivá emisia. Vy-
tvorili ju dve dvojice 

autorov (Albatros (Po-
�s.586) – R. Makar, výtvar-

ný návrh, Ľ. Žalec, rytina a  Ušatá (Po�s 
587) - M. Komáček, výtvarný návrh, R. Ci-
gánik, rytina). Treba oceniť, že sa podarilo 
zachovať jednotnosť štýlu emisie, i keď jed-
notlivé známky tvorili štyri výrazné ume-
lecké osobnosti. Milovníci rytiny oceňujú 
technicky štýlové zobrazenie lokomotív 
na  známke i  na  obálkach prvého dňa. Fi-
latelisti sa na  známky veľmi tešili ale oča-
kávali od  emisie viac ako im bol vydavateľ 

ochotný dať. Vzhľadom 
na  svetovú populár-
nosť témy očakávali 
hárčekové alebo UTL 
usporiadanie emisie. 
Mám pocit, že fareb-
nosť známky zaostala 
za možnosťou ofsetovej 
techniky.

Na  začiatku tridsiatych rokov 20. sto-
ročia si ČSD objednali v  strojárenskej �r-
me Českomoravská-Kolben-Daněk (ČKD) 
nové výkonné lokomotívy, ktoré mali za-
bezpečovať dopravu zrýchlených vlakov 
a  rýchlikov na  horských tratiach. V  roku 
1933 bola vyrobená dvojvalcová rýchli-
ková lokomotíva na  prehriatu paru, ktorá 
dosahovala max. rýchlosť 90 km/h. Prvé 
lokomotívy nemali namontované boč-
né dymové usmerňovacie plechy, tie boli 
umiestnené dodatočne. A  práve pridané 
plechy dali lokomotíve charakteristický 
vzhľad a  pomenovanie „Ušatá“. Pre svoju 
spoľahlivosť a  nenáročnosť slúžili ČSD až 
do  konca parnej prevádzky v  roku 1981. 
Parnú lokomotívu 464.001 zachránil pred 
zošrotovaním dobrý technický stav. V  ro-
koch 1995 − 2007 bola vykonaná jej gene-
rálna oprava a bola uvedená do prevádzky 
schopného stavu. Ako technická pamiatka 
SR je v súčasnosti zverená do starostlivos-
ti Prievidzského parostrojného spolku, 
o. z. (http://www.464001.sk/) Zachovali 
sa len dva kusy parných lokomotív tohto 
radu, prvá 464.001 je v Prievidzi a posled-
ná 464.102 je v správe ČD, Múzeum Lužná 
u  Rakovníka. Slovenský exponát Ušatej je 
t.č. nepojazdný pre generálnu opravu par-
ného kotla. Posledná jazda Ušatou sa usku-
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točnila v  roku 2013 (J. Oswaldová: www.
po�s.sk).

Parný rušeň 498.104 si prevzali zástupco-
via Československých štátnych dráh (ČSD) 
z výrobného závodu Škoda Plzeň 24.12.1954. 
Albatrosy, ako ich často prezývali, patria 
medzi najťažšie, najväčšie a  najrýchlejšie 
parné rušne vyrobené pre ČSD. Predstavujú 
vrchol Československej konštrukčnej školy 
parných rušňov. Vďaka farebnému vyho-
toveniu sa Albatrosy so slivkovomodrým 
náterom rušňa a  tendra bez liniek, červe-
nými kolesami, červenohnedým pojazdom 
a  dominantnou bielou strechou kabíny 
stali nekorunovanými kráľmi na  železnici. 
V  prevádzke prekonali všetky očakávania 
– bez problémov ťahali až tisíc ton ťažké 
vlaky takmer stokilometrovou rýchlosťou 
a  spoľahlivo slúžili v  rýchlikovej doprave 
aj na  trati Praha – Žilina – Košice. V  šesť-
desiatych rokoch museli ustúpiť postupujú-
cej elektri�kácii. V  roku 1982 bol Albatros 
498.104 odtiahnutý do  depa Bratislava vý-
chod a v roku 1985 bol určený pre muzeálne 
účely. Od  roku 1990 je zverený do  starost-
livosti zakladajúcich členov terajšieho AL-
BATROS klubu (www.albatrosklub.sk), ktorí 
v  ňom po  42 mesiacoch rekonštrukcie dňa 
15.3.1994 slávnostne zakúrili. V  súčasnosti 
je bratislavský rušeň 498.104 Albatros je-
diný prevádzky schopný rušeň svojho typu 
na svete. (F. Šiller: www.po�s.sk).

Inaugurácia poštových známok obi-
dvoch rušňov z  emisného radu „Technické 
pamiatky“ sa konala v priestoroch prievidz-
skej železničnej stanice v  piatok 17. apríla 
popoludní. Súčasťou inaugurácie bola výsta-
va poštových známok, pohľadníc zo želez-
ničnou tematikou a  modelov železničných 
strojov. Začala sa príchodom mimoriad-
neho vlaku ťahaného motorovým rušňom 
T478.1201. Súčasťou jeho súpravy bol origi-
nálny a na Slovensku jedinečný prezidentský 
(salónny) vozeň a reštauračný vagón, ktoré si 

mohli záujemci pozrieť aj zvnútra. Nadšen-
ci a  priaznivci parnej lokomotívy si mohli 
pozrieť „Ušatú“ v plnej kráse, hoci je mimo 
prevádzky. Na  akcii bola zriadená príleži-
tostná listová priehradka POFIS a k dispo-
zícii boli dve príležitostné poštové pečiatky 
(PPP 07/15, 08/15) s domicilom Prievidza 1. 
Slovenská pošta, a.s., POFIS vydala tiež 
dve analógové pohľadnice (101 CM 586/15, 
102 CM 587/15), každú v náklade 2 600 ku-
sov (ljf). 

EUROPA 2015: 
Staré hračky 

Tento rok vydávajú poštové správy Eu-
rópskej únie spoločnú známku na tému det-
ské hračky. Každá krajina predstaví hračku 
typickú pre svoju krajinu. V našej emisii (Po-
�s 588, 5.5.2015) je stvárnená často používa-
ná hračka koník na kolieskách, ktorú v rôz-
nych častiach Slovenska poznáme najmä v jej 
hojdacej podobe. Známka „Koník – stolček“ 
je vkomponovaná do upraveného tlačového 
listu, v ktorom autorka (Mgr.art. Marianna 
Žálec - Varcholová) vložila svoje lyrické vi-
denie témy v nežných farbách ornamentov, 
ktorými boli vyzdobované hračky vyrobené 
v Kyjaticiach*. Hračka a jej farebná výzdoba 
vytvárajú oku lahodiacu kompozíciu, v kto-
rom samotná hračka vytvára s ornamentmi 
jeden celok. Individualita samotnej hračky 
je tým potlačená. Niekomu sa to môže páčiť, 
inému nie. Počkajme, čo nám v téme hračky 
predstavia ostatní európski vydavatelia, aby 
sme ich mohli porovnať. Chýbajúce sektoro-
vé piktogramy neumožňujú rekonštruovať, 
ako vyzerala tlačová forma UTL. Známka 
vyšla aj vo vkusnom zošitkovom usporiada-
ní so šiestimi známkami (079 ZZ 588/15).

Koník − stolček nazývaný aj koník − 
bežka patril v  minulosti medzi obľúbené 
prostriedkové drevené ľudové hračky. Bol 
vylepšeným druhom hojdacieho koníka, 
ktorý dieťaťu sediacemu na  takomto koní-
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kovi odrážaním a posúvaním pomocou nôh 
umožnil voľný pohyb. Konštrukčný základ 
hračky tvorí doskovitý stolček. V  spodnej 
časti nôh vo výrezoch na stranách sú vsunu-
té kolieska s oskami. V strede sedacej časti 
je otvor na uchopenie a pre potreby prená-
šania koníka. Jedinečnosť koníka – stolčeka 
ako každej kyjatickej hračky spočíva v orna-
mentálnej výzdobe. Na  viacfarebnom pod-
klade sú vyryté tradičné dekoratívne prvky 
vo forme čiar, závitov a  oblúkovitých línií. 
(E. Antolová: www.po�s.sk). *Kyjatice je obec 
v  okrese Rimavská Sobota, kde bola hračka 
vyrobená (ljf).

Slávnostná inaugu-
rácia poštovej znám-

ky „EUROPA 2015: 
Staré hračky“ sa 
uskutočnila 5. mája 
v priestoroch Pošto-
vého múzea v  Ban-

skej Bystrici 05. Sú-
časťou inaugurácie 

bolo otvorenie výstavy 
„Kto sa hrá, nehnevá“. Na  podujatí bola 
zriadená príležitostná poštová priehradka 
a k dispozícii bola príležitostná poštová pe-
čiatka (PPP 10/15) s domicilom pošty Ban-
ská Bystrica 1.

Deň víťazstva 
nad fašizmom 

8. mája 2015 sme si pripomenuli 70. 
výročie konca druhej svetovej vojny v Eu-
rópe. Najväčší kon�ikt v  doterajších ľud-
ských dejinách sa dotkol všetkých kon-
tinentov s  výnimkou Antarktídy. K  jej 
vyvolaniu došlo 1. septembra 1939 útokom 
Nemecka na  Poľsko. Demokratické moc-
nosti, Francúzsko a  Veľká Británia mu 
vyhlásili po  útoku na  Poľsko vojnu. 17. 
septembra 1939 vstúpil do  vojny na  zák-
lade paktu Ribbentrop – Molotov po boku 
nacistov aj Sovietsky zväz. Sovietsky zväz 

po napadnutí Nemeckom v júni 1941 pre-
šiel na  stranu Spojencov, ku ktorým sa 
v  decembri 1941 pridali i  Spojené štáty 
americké. Sériou porážok na  východnom 
fronte nastal od roku 1943 zvrat vo vojne. 
Po vylodení Spojencov na Sicílii v lete 1943 
a  v  Normandii dňa 6. júna 1944 bola po-
rážka hitlerovského Nemecka spečatená. 
Nacistická tretia ríša napokon v máji 1945 
kapitulovala. II. Svetová vojna o�ciálne 
skončila podpisom kapitulačných listín 7., 
resp. 8. mája 1945. 8. máj je na Slovensku 
uzákonený ako štátny sviatok, i  keď voj-
ská proti hitlerovskej koalície jeho územie 
oslobodili už skôr (Bratislavu 4. apríla, po-
sledné obce Makov a Klokočov 3. mája). (A. 
Hruboň: www.po�s.sk).

Autor výtvarného návrhu známky pro-
fesor R. Jančovič zobrazil na známke (Po-
fis 589) známy motív vztýčenia sovietskej 
vlajky nad ríšským snemom (Reichsta-
gom). Je fakt, že Berlín dobyla sovietska 
armáda a  tento obrázok teda priliehavo 
dokumentuje koniec 2. svetovej vojny. 
Komentáre (26) na  webovej stránke PO-
FIS dokumentujú živý záujem filatelis-
tov o  túto tému i  jej výtvarné stvárnenie 
na  poštovej známke. Téma si možno za-
slúžila, aby na známke figuroval iný mo-
tív, zobrazujúci, že o víťazný koniec tejto 
strašnej vojny sa zaslúžil nielen Sovietsky 
zväz, ale aj široká protifašistická koalícia. 
Aspoň tieto pripomienky som vycítil z po-
četných komentárov filatelistov na webo-
vej stránke POFIS-u. Národný rozmer 
ukončenia 2. svetovej vojny a  oslo-
bodenie Slovenska 
vhodne dokumen-
tuje pamätný list 
(050 PaL 589/15) 
s  vyobrazením 
Slavína a  pamät-
ná poštová pečiat-
ka (PPP 11/15).
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550. výročie 
založenia Academie 

Istropolitany
Univerzitu založil v  roku 1465 

uhorský kráľ Matej Korvín, ktorý 
požiadal pápeža Pavla II o  súhlas 
k jej založeniu. Pápež poveril ostri-
homského arcibiskupa Jana Vitéza 
zo Sredny a péčskeho biskupa Jana 
Pannonia založením tejto jedinej 
univerzity v Uhorsku. O jej umiest-
není v  Prešporku (Bratislave) roz-
hodol Matej Korvín. Univerzita 
zahájila výuku o  dva roky neskôr 
na  štyroch fakultách – teologickej, práv-
nickej, lekárskej a  umeleckej. Prví profeso-
ri sem prišli z Viedne, neskôr z talianskych 
univerzít a  z  poľského Krakova. Napriek 
ambicióznym plánom Istropolitana pretrva-
la len krátko (1465 - 1490). Dnes je jej budo-
va sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy 
muzických umení (http://cs.wikipedia.org/
wiki/Academia_Istropolitana).

Motívy na známke a hárčeku pochádza-
jú z iluminovanej výzdoby dvoch súvekých 
kódexov z  prostredia Bratislavskej kapitu-
ly. Známka zobrazuje iniciálu z  neznáme-
ho františkánskeho rukopisu z  roku 1494, 
ktorá je dnes v majetku Mestského múzea 
v Bratislave. Na výjave zo skriptorskej diel-
ne sprevádza Sv. Františka pisár a neznáma 
donátorka. Na  pozadí hárčeka je využitá 
výzdoba z  jedného fólia (strany) Bratislav-
ského misála č. VII, ktorý pre kapitulu 
v  roku 1489 napísal Lukáš Apáti z  Opa-
toviec, kanonik vezsprémskej a  jágerskej 
kapituly. Kódex sa dodnes zachoval iba vo 
forme niekoľkých fólií v zbierkach Archívu 
mesta Bratislavy a Mestského múzea v Bra-
tislave. Je významný najmä kombinovaním 
gotických a  renesančných ornamentov 
v  rámci jedného rukopisu. Tie gotické sa 
vyznačujú využitím pestrých kvetov s rast-
linnými úponkami na hornom a spodnom 

okraji, ako aj medzi stĺpcami. Motívy al-
l’antica, typické pre dvor Mateja Korvína 
a  ostrihomské arcibiskupstvo sa dostáva-
li do  scén v  iniciálach. V  našom prípade 
ide o  časť omšových textov „Proprium de 
tempore“, konkrétne ofícia k sv. Trojici (De 
sancta trinitate) a  rubrikou „ad romanos“. 
(D. Buran: www.po�s.sk).

Autorská dvojica prof. Dušan Kállay (vý-
tvarný návrh) a  František Horniak (rytec 
známky a  FDC) sú �latelistickej verejnosti 
známi ako tvorcovia viacerých ocenených 
známok. Máloktorý návrh známky (Po�s 
590) sa tešil takej pozitívnej odozve �latelis-
tov na  webovej stránke Po�su. Komentáre 
(10) obsahujú hodnotenia - „naozaj vydarená 
známka, na  túto známku sa teším, rodí sa 
jeden z víťazov známky roka”. Jej nominál-
na hodnota (1,40 €) ju predurčuje na  vnút-
roštátne poštové zásielky vyšších váhových 
kategórií a na doporučené zásielky do zahra-
ničia. Môžeme predpokladať, že jej použitie 
na  skutočne poštou použitých zásielkach 
bude pre jej nominálnu hodnotu málo frek-
ventované. K emisii bola vydaná bežná FDC 
i veľká obálka prvého dňa s celým hárčekom 
a príležitostný pamätný list. Je smutným fak-
tom, že sa nenašla inštitúcia, ktorá by túto 
prekrásnu známku predstavila slovenskej 
verejnosti na slávnostnej inaugurácii.
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Otázku poplatkov za  poštové služby 
môžeme sledovať v  archívnych do-

kumentoch, ale aj v  odbornej �latelistic-
kej literatúre. Z  archívnych dokumentov 
na  tomto mieste hodno spomenúť Poštový 
patent Márie Terézie z 19. marca 1776 ulo-
žený v archíve Poštového múzea v Budapeš-
ti, ktorého prílohou je i  Taxový poriadok 
s  cenníkom za poštové služby vo �orénoch 
aj grajciaroch, platný pre nemecké a uhorské 
cisársko - kráľovské poštové úrady. Z  od-
bornej literatúry uvádzam: „Kostyán Ákos, 
Makkai László, Névi Pál, Vajda Endre, Vis-
nya Sandor: Magyar bélyegek monográ�ája 
I. (Monogra�a uhorských známok I.), vydal 
MBOSz 1965“, „Kostyán Ákos, Madarász 
Gyula, Makai László Dr., Orbán Ferenc Dr.: 
Magyar bélyegek monográ�ája III. (Mo-
nogra�a uhorských známok III.), vydal 

MBOSz 1968“, „Ladislav Novotný, Arnold 
Preisler: Pošta a poštové pečiatky na Sloven-
sku do roku 1867, vydal ZSF 1973“.

Okrem už uvedenej spisby historický 
vývoj poplatkov nachádzame i  v  ďalších 
publikáciách. Neuvádza sa v nich zaujímavý 
dokument, ktorý je uložený v archíve Stre-
doslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Pre komplexné oboznámenie sa s daným 
dokumentom treba uviesť, že nadväzuje 
na  zriadenie hlavného štátneho inšpek-
torátu pre múzeá a  knižnice a  štátnej rady 
múzeí a  knižníc ustanovené panovníkom 
10. decembra 1897 s  cieľom organizovať, 
rozvíjať a podporovať vznik múzeí a knižníc 
v Uhorsku. Tieto organizácie boli v zriaďo-
vacej pôsobnosti ministerstva náboženstva 
a  verejného školstva so zámerom určeným 
panovníkom pri zriaďovaní obecných, kon-
fesionálnych, spolkových múzeí a  knižníc. 
Za decénium svojej činnosti spolupracovali 
a �nančne sa podieľali na zriadení sedemde-
siatich piatich múzeí v Uhorsku. Na území 
dnešného Slovenska to boli: Balašské Ďar-
moty, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, 
Bardejov, Bratislava, Dolný Kubín, Felka 
(dnes súčasť Popradu), Kežmarok, Komár-
no, Košice, Levoča, Lučenec, Martin, Nitra, 
Poprad, Rimavská Sobota, Šahy, Trnava. 
Na činnosti inšpektorátu a rady sa význam-
ne podieľali: Viliam Frankói, rodák z Moj-
míroviec, Jozef Mihalik, rodák z  Hernád-
szurdoku (obec v Abovskej župe - Slanských 
vrchoch - slovenský názov Surdok, od roku 
1918 súčasť Maďarska) a Kornel Divald, ro-
dák z Prešova. 

Úspešnosť týchto vedeckých a  kultúr-
nych ustanovizní a  záujem o  vlastived-
ný výskum, zbieranie a  dokumentovanie 
objektov historického vývoja pozitívne 

Poštové poplatky a múzeá
PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Obežník č. 151/1906 z 13. marca 1906 
hlavného štátneho inšpektorátu 
pre múzeá a knižnice
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ovplyvnili i ministra obchodu. Výsledkom 
bolo nariadenie ministerstva obchodu č. 
70404/1905-VII z 13. novembra 1905 o za-
členení múzeí a  knižníc medzi inštitúcie 
oslobodené od  poštovného, o  čom bolo 
informované i  ministerstvo náboženstva 
a verejného školstva. 

Toto nariadenie vychádzalo z „Taríf a ob-
chodných podmienok Uhorskej pošty č. 7.“ 
Podľa časti V § I. ods. g, i, listy oslobodené 
od  porta majú mať uzáveru, kde sa vyzna-
čí: „Úradné na základe výzvy ................... vo 
veci bez porta“ a následne uviesť v krátkosti, 
o čo sa v liste jedná. Minister obchodu túto 
výsadu rozšíril i na balíky obsahujúce staro-

žitnosti, ako napr. zbrane, nádoby, peniaze 
a iné rôzne druhy starožitností v zmysle už 
uvedených obchodných zásad podľa textu 
na  strane číslo 131. Na  balíku bolo nutné 
mať uzáveru s nasledujúcim textom: „Z úra-
du bez porta. Starožitnosti.“ a vyznačiť cenu.

Na základe tohto ministerstvo pre nábo-
ženstvo a  verejné školstvo vydalo obežník 
pod číslom 839/905 adresovaný hlavnému 
štátnemu inšpektorátu pre múzeá a knižnice 
a štátnej rade múzeí a knižníc s tým, že o tej-
to skutočnosti budú informovať podriadené 
múzeá a  knižnice. Inšpektorát o  tejto sku-
točnosti informoval obežníkom č. 151/1906 
z 13. marca 1906.

Záujem o  vytváranie poštovej 
siete v  Uhorsku datujeme 

do  roku 1490, obdobia nástupu 
Habsburgovcov na  uhorský trón. 
O jej budovanie, ako je všeobecne 
známe, sa zaslúžili rody 
Taxisovcov a  Paarovcov. 
Takto vznikla pošto-
vá linka r. 1527 Viedeň 
-  Bratislava v  r. 1540 me-
dzi Viedňou a  Budínom. 
Poštový styk s  Budínom 
však vďaka značnej ak-
tivite tureckých vojsk zaniká. 
Vhodným riešením na  rozšírenie 
poštového spojenia sa ukázala už exis-
tujúca poštová linka Viedeň -  Bratislava. 
Túto linku od  roku 1550 organizujú Taxi-
sovci, a to cez Senec, Šintavu, Nitru, Hron-
ský Beňadik, Bátovce, Dačov Lom, Lučenec 
do  Pétervásaru v  Hevešskej župe, vzdiale-
ného len 32 km od  konečnej stanice Eger. 

Životnosť tohto poštového kurzu 
bola veľmi krátka, len do  roku 
1552 v dôsledku obliehania Eger-

ského hradu Turkami. Napriek jeho 
úspešnej obrane toto poštové 

spojenie už neobnovili. Pe-
ter Paar, ktorý po Matejovi 
Taxisovi prevzal úrad hlav-
ného poštmajstra Uhorska, 

považoval za  bezpečnejšie 
zriadiť poštovú linku z  Bra-
tislavy do  Nitry cez údolie 

Váhu smerom na Ružomberok, 
Levoču, Prešov a  Košice (M. Ka-

mody, s. 15-18). 
Týmto rozhodnutím mesto Trenčín 

písomne doložené z  čias rímskeho cisára 
Marka Aurélia nadobúda význam z hľadis-
ka poštovej histórie. Dokladom sú i mono-
gra�cké práce JUDr. Otta Gáťu týkajúce sa 
pôšt v Plevníku – Drieňové, Bytči, Predmie-

Poštmajstri v Trenčíne pôvodom 
z Chorvátska

PhDr. Štefan Kollár, PhD.
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ri a Považskej Bystrice, okrem toho nachá-
dzame informácie i v prácach D. Evinica a I. 
Tvrdého.

Predmetom tohto príspevku je však 
relevantná práca Jozefa Koreného publi-
kovaná v  roku 1998 (J. Korený, s. 16-17). 
Na  základe údajov zo Zemského archívu 
v Budapešti, fondu Korunné listiny r. 1660-
1669 zväzku C sa uvádza: „Ján Väcsey, 
24.11.1669 odstupuje trenčiansku poštu Sir-
chichovi. Vedúcim poštovne v  Trenčíne bol 
od  4.5.1669 Gašpar Sirchich. Jeho meno je 
spojené z Trenčínom do roku 1677. Od roku 
1678 do  1708 bol poštmajstrom v  Trenčíne 
jeho syn Štefan.“ Týmto písomným zázna-
mom prvýkrát vstupuje do  dejín pošty 
a poštovníctva Trenčína rod Sirchich. Bliž-
šie informácie o tomto rode môžeme získať 
i zo Súpisu Uhorských rodov, z obsiahleho 
diela Štefana Nagya (I. Nagy, s. 223).

Genealógiu rodu spracoval v  roku 1809 
Šimon Horváth Sirchich, ktorý bol ochran-
com archívu rodu. Za zakladateľa udáva Jána 
Herichorta, ktorý bol chorvátskym bánom. 
Jeho traja vnuci podľa dokumentu záhreb-
skej kapituly sa presídlili do Uhorska. Aj keď 
vypracovaný rodokmeň obšírne informuje 
o rodine, Nagy v uvádzanej práci vyjadruje 
určité pochybnosti týkajúce sa najstarších 
záznamov. Za  nespochybniteľné považuje 
údaje z 2. polovice 17. st. od osobnosti baró-
na Gašpara Sirchicha, ktorý zastával v Tren-
číne funkciu výbercu tridsiatkového tribútu, 
bol  správcom majetku komory, poštmaj-
strom a  radcom. Za  panovania Leopolda 
I. pôsobil asi vo funkcii podžupana Tren-
čianskej župy. Syn Štefan bol tiež v Trenčíne 
poštmajster, výberca tridsiatkového tribútu 
a  správca majetku komory. Jozef I. chcel 
znovu potvrdiť nároky na titul baróna. K to-
muto aktu však nedošlo, príčinou bola jeho 
náhla smrť. Štefanov syn Gašpar sa stal pod-
županom Trenčianskej župy. Členovia rodu 

sú pochovaní v rodinnej hrobke vo farskom 
kostole v Trenčíne. 

V  renesančnom štíte rodového erbu 
v striebornom dvore v zelenom poli je vztý-
čený dvojchvostý lev držiaci v  pravej labe 
vytasenú šabľu. Klenotom je otvorená tur-
najová prilba s  korunou, z  ktorej vychádza 
takisto znázornený lev, ako je v štíte. Z ko-
runy umiestnenej na prilbe rozširujú sa pri-
krývadlá z pravej strany striebornej, z  ľavej 
striebornočervenej farby.

Ako je z  uvedeného vidieť, dejiny pošty 
a  poštovníctva na  Slovensku poukazujú 
na dlhú a zložitú cestu svojho vývoja. Zák-
ladom tohto procesu bola aktívna praktic-
ká činnosť ľudí. Je pozoruhodné, že pošta 
bola prístupná mnohotvárnej národnostnej 
štruktúre, čoho dôkazom je i  pôsobenie 
rodu Sirchich z Chorvátska v Trenčíne alebo 
Leopolda Chinorányiho pôvodom z  Chy-
norian v  župe Zala. Tieto praktiky viedli 
k väčšej kreatívnosti pri zabezpečovaní poš-
tových služieb verejnosti, čo bolo najmä v 19. 
storočí vodidlom k prijímaniu a uvádzaniu 
nových technických a  technologických vy-
možeností do tejto ľudskej činnosti.
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Keď som sa pred štvrťstoročím 
vybral s  manželkou na  Stamp 

World London 1990, prekročili sme 
v Chebe trosky železnej opony. Čier-
na Viktória mala vzhľad 17-ročnej 
a  slávila 150. narodeniny. Giancarlo 
Morolli mi vtisol do rúk pozlátenú medailu 
(veľmi nápaditú, v podobe obálky frankova-
nej Viktorkou, s červenou pečiatkou maltéz-
skeho kríža a mojou adresou). FIP výstava tr-
vala „takovejch nejmíň“ 8 či 9 dní a konala sa 
vo veľkolepom výstavnom Alexandra Palace. 

Doba pokročila. Keď sme sa po štvrťsto-
ročí ovešaní exponátmi (okolo 20 kg, a vraj 
„papieriky“!) dostavili na  Europhilex Lon-
don 2015, čakali nás skromnejšie výstavné 
priestory a  výstava trvala už len štyri dni. 
Kráľovská pošta si síce postavila pomerne 
reprezentačný stánok, ale vo vzťahu k výsta-
ve podľa kuloárnych správ zas tak „dácna“ 
(ako sa vravelo na  Brezovej pod Bradlom 
a  priľahlých kopaniciach) nebola. Prejavilo 
sa to aj tým, že vystavovatelia dostali (inak 
veľmi elegantné, hoc aj neveľmi „kreatívne“) 
medaily ako výsledok sponzorskej aktivity 
roky mohutnejúceho európskeho aukčného 
giganta - nemeckej �rmy Christoph Gärt-
ner. Majiteľ koná dobré skutky, kam pozrieš, 
pred pár týždňami dal z  čistej lásky sídlo 
�rmy k  dispozícii výročnému kongresu 
môjmu srdcu blízkej spoločnosti nemec-
kých olympijských a športových �latelistov, 
ktorej som roky členom. Tak som mu, v za-
stúpení všetkých, ktorým robí radosť, pri 
pohári šampanského poďakoval. A  keď už 
som pri medailách, začnem zostra – našimi 
úspechmi. A že ich nebolo málo...

Ťažiskom tejto FEPA (teda európskej) vý-
stavy bola poštová história, ktorá domino-
vala v počte výstavných rámov, nasledovaná 

Volá Londýn!
MUDr. Peter Osuský

tradičnou �lateliou. Všetky ostatné 
triedy mali spolu menší rozsah ako 
ktorákoľvek z  tých dvoch veľkých 
a  „tú moju“ mi vlastne nezahrali, 
lebo tematickú �lateliu zastupova-
li už ohodnotení „vyslanci“ – víťazi 

jednotlivých „podtried“ z  už tradičného 
„majstrovstva Európy“ v Essene. A tak som 
robil „len“ (ale s radosťou!) „kuliho“ (nešik-
mookého, na  rozdiel od  tých pravých čín-
skych) priateľom, na ktorých výsledky môže 
byť naša �latelia hrdá. Celkom v duchu vý-
stavy sme prispeli svojou hrivnou do najväč-
šej triedy, ktorá je už roky našou najsilnejšou 
zbraňou v medzinárodných arénach. Okrem 
„záverečného“, žiada sa povedať �nálového 
vystúpenia nádhernej publikácie Antónie 
Paulínyovej a  vydavateľstva Slovart: Fran-
tišek Horniak – Delineavit et sculpsit, ktoré 
tomuto veľkolepému počinu prinieslo veľkú 
pozlátenú medailu, sa o zvyšok cenných ko-
vov zaslúžili výlučne naši „poštoví historici“.

Za  svoj jednorámový exponát venovaný 
poštmajstrovským recepisom z  Horného 
Uhorska, či ak chcete „severného Maďar-
ska“, keďže pojem Uhorsko má vyárendova-
ný len slovenčina a do angličtiny ho nepre-
ložíš, dostal Péter Csicsay 76 bodov a veľkú 
striebornú medailu. 80 bodov a  pozlátené 
medaily dostali František Divok za poštovú 
históriu Spiša do r. 1920 a Martin Jurkovič 
za  poštovú históriu Karpatskej Ukrajiny 
1876-1945. Presadiť štyri exponáty malej 
krajiny v jednej triede nebola samozrejmosť 
– vzhľadom na  „previs“ záujemcov a  ob-
medzený počet plôch. Generálny komisár 
Frank Walton nakoniec „pustil perie“ (a  5 
rámov), za  čo mu patrí vďaka nielen moja, 
ale aj Martinova, ktorý sa dočkal a následne 
revanšoval krásnym „premiérovým“ úspe-
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chom v ťažkej konkurencii, čo platí rovnako 
aj pre Fera.

Za  eleganciu a  prehľad, s  akou doplnil 
svoju kolekciu veľkých zlatých (95 b.) patria 
slová uznania môjmu kolegovi a ako histori-
ci (v obsiahlej štúdii o  liptovskomikulášskych 
a iných Pálkovcoch) dokázali, i mojej „rodine“ 

– Jurajovi Pálkovi. Od posledného nedávne-
ho triumfu v ďalekej Kórei pridal do svetovej 
pokladnice poštovo-historických poznatkov 
o predznámkovej histórii Uhorska ďalšie tri 
dovtedy nedokumentované vzácne pečiatky. 
Objavy nikdy nekončia, ani po poldruha sto-
ročí �latelistického bádania.

K  videniu toho bolo plno, elit-
ný spolok �latelistickej smotánky 
„Club de Monte Carlo“ predvie-
dol napríklad na  dvadsiatich rá-
moch �latelistické materiály, ktoré 
„zmenili svet“. 20 drahokamov, 
počínajúc najstarším zachovaným 
súkromným listom z  r. 1190, cez 
list cisára Karola V. (1551), nad 
ríšou ktorého slnko nezapadalo, 
prvý list prepravený poštou „šéfa“ 
Taxisa (1506), listinu s „daňovým“ 
kolkom, ktorého „druhovia“ stáli 
pri zrodení veľkého národa, kto-
rého príslušníci nechceli platiť daň 
(kto kedy chcel?) z  čaju. Vlastno-
ručná skica sira (neskoršieho, titul 
si musel zaslúžiť – a  my �latelisti 
sme si to odskákali) Rowlanda Hil-

Aver a reverz výstavnej medaily
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la načrtávajúca legendárnu „Penny Black“ 
i  Mulreadyho celina s  prvou Penny Black 
pochádzajúcou z dosky 1a s  „A“ a „1“ v  ľa-
vom a  pravom dolnom rohu. Pre Evičku 
Lechnerovú tam bol prvý (zachovaný) list, 
ktorý preplával Atlantik v  júni 1512 i  prvá 
nádherne dofrankovaná Mulreadyho celina 
z  15. mája 1840, ktorá sa doplavila z  Lon-
dýna do  Bostonu. „Medzi rečou“ bola vy-
stavená najdrahšia európska známka, žltá 
chybotlač švédskej známky 3 skilling i prvá 
obálka leteckej pošty odoslaná v r. 1911 z Al-
lahabadu v  Indii jeho výsosti kráľovi Veľ-
kej Británie a Írska (vtedy ešte nebolo „len“ 
severné). Letec – kapitán Windham – bol 
nepochybne akčný typ a s menom adresáta 
sa nezdržiaval, len pre poriadok dodávam, 
že ním bol Juraj V. Lietajúcu poštu zavŕšili 

celistvosti z  prvého transatlantického letu 
z  Nového Foundlandu do  Británie a  jedna 
z  tých 214 obálok, ktoré sa viezli tam, kde 
urobil Neil Armstrong v júli 1969 svoj malý 
i veľký krok. 

Bolo by toho i  viac, ale zodpovedný re-
daktor by zúfal ešte viac, takže „pomaly“ 
končím.

V  Londýne som slávil 150. i  175. naro-
deniny Čiernej Viktórie. Ak Boh dá a moja 
dobrá žena to so mnou vydrží, odtrepem sa 
tam i na jej okrúhle, dvesté. Ale, milí vysta-
vovatelia, poprosím o  ľahšie exponáty, aby 
ma neseklo!
MUDr. Peter Osuský bol národným komisá-
rom Zväzu slovenských �latelistov na európ-

skej výstave EUROPHILEX LONDON 2015 
(13.05. – 16.05.2015) (ljf)

V  dňoch 12. - 14. 6. 2015 sa v  poľskom 
meste Glogów uskutočnila Medziná-

rodná �latelistická výstava Glogów 2015, 
usporiadaná pri príležitosti 60. výročia zalo-
ženia Klubu �latelistov č. 1 v Glogówe a 70. 
výročia skončenia II. svetovej vojny v Euró-
pe v roku 1945.

Záštitu nad výstavou prevzal prezident 
a starosta mesta Glogów pán Rafael Rokas-
zewicz.

Organizátormi výstavy boli: 
Zväz filatelistov Poľska, vedenie 

Wroclawského okresu PZF, Klub filate-
listov č.  1 v  Glogówe, starosta Powiatowe 
v  Glogówe, vedenia Stowarzyszeň Ka-
walerów Wojennych Krzyža Grunwaldu 
a Krzyža Virtuli Militari, vedenia Stowar-
zyszenia Kombatantów Wojska Polskiego 
Základná škola č. 10 a  Gymnázium č. 4 

Medzinárodná filatelistická výstava 
GLOGÓW - 2015 

npráp. v. v. Jozef Korený

v Glogówe a Poľská pošta S. A. Pošta Glo-
gów 2. 

Výstavu pripravil a realizoval organizač-
ný výbor v zložení: 

Adam Kestowicz - predseda, podpredse-
dovia Barbara Markowska -Oling, Tadeusz 
Ciešlak, Marek Gro�k, tajomík Joanna 
Kestowicz a  členovia Iwona Pardus, Jerzy 
Tobiasz, Jerzy Czarnecki, Krzysztof Jung, 
Andrezej Szymaňski, Antoni Krechowiec, 
Tadeusz Lewandowski.

Porota pracovala v  zložení: predseda: 
Ludwik K. Malendowicz, podpredseda: 
Jozef Korený - SR, tajomník: Andrzej Slo-
dziňski, členovia: Antoni Buczek, Maciej 
Bukczyňski, Bernard Jesionowski, Adam 
Kestowicz, Antoni Lewandowski, Jiří Šilhan 
- ČR, Marian Wawrzynkowski a znalec PZF 
Henryk Monkos - predseda PZF.
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Na výstave sa prezentovalo 90 exponátov, 
zo zahraničia 32 a  z  Poľska 58 exponátov. 
Tri exponáty boli v  čestnej triede, v  triede 
porotcov a  pozvaných exponátov. V  triede 
tradičnej �latelie vystavovalo 9 vystavovate-
ľov, v triede poštovej histórie 17 vystavova-
teľov, v  triede námetovej 18 vystavovateľov 
a v triede mládeže 24 vystavovateľov.

Otvorenie výstavy sa uskutočnilo v špor-
tovom areáli základnej školy č.10 s bohatým 
a  pestrým kultúrnym programom. V  telo-
cvični základnej školy bola aj samotná vý-
stava.

Slávnostné palmáre sa uskutočnilo 
v  sále zámku kniežat Piastowskich. Veľkú 
cenu výstavy (grand prix) obdržal Andrzej 
Klosiňski za  exponát Cenzúra na  koreš-
pondencii v Poľsku do roku 1922, získal 89 
bodov, veľkú zlatú medailu a  vecnú cenu 
prezidenta mesta Glogówa. Najlepší expo-
nát v triede tradičnej �latelie bol vyhodno-
tený exponát Poľsko 1860 - 1934 Stanislawa 
Walischa, za  ktorý získal 87 bodov, veľkú 
zlatú medailu a  vecnou cenou poslankyne 
Sejmu PR Ewy Drozd. Najlepším exponá-
tom v  námetovej triede bol vyhodnotený 
exponát Príbehy v ľahkej atletike Henryka 
Poleča, ktorý získal 85 bodov, veľkú zlatú 
medailu a vecnú cenu Lukasza Chorbatow-
skiego. Najlepší exponát v  triede mládeže 
Zásielky bez pečiatok Weroniky Krajce-
rovej bol ocenený 82 bodmi, veľkou po-
zlátenou medailou a vecnou cenou Joanny 
Gniewosz. Najlepší exponát v triede jedno-
rámových exponátov bol ocenený študijný 
exponát Ilustrované poštové lístky vydané 
k  400. výročiu smrti Wita Stwosza, ktorý 
získal 93 bodov a  zlatú medailu s  vecnou 
cenou Pawla Piwko.

Blahoželanie poroty získali Andrzej 
Klosiňski za  exponát Poľské poštové úrady 
vo východných oblastiach v  administrácii 
poľskej vlády v  rokoch 1919 - 1920 a  Zyg-
mund Žurek za študijný exponát Ilustrova-

né poštové lístky Wita Stwosza. Slovensko 
na  výstave reprezentoval národný komisár 
Ing. Josef Rančák. Vystavovatelia ZSF získa-
li tieto ocenenia: V triede tradičnej �latelie 
Július Píša za  exponát Hradčany - symbol 
českej a  československej štátnosti získal 78 
bodov a veľkú pozlátenú medailu, (exponát 
bol preradený z  triedy námetovej do  triedy 
tradičnej �latelie). V triede poštovej histórie 
Július Píša za exponát Perfíny na známkach 
Hradčany získal 76 bodov a veľkú pozlátenú 
medailu. V  triede námetovej Ivan Kamen-
ský za  exponát Príroda Kanady a  poštové 
známky získal 57 bodov a  postriebrenú 
medailu. MVDr. Milan Šajgalík za exponát 
Vďaka vám, svätý Cyril a  Metod získal 63 
bodov a  striebornú medailu. Mgr.  Franti-
šek Sopko za  exponát Hry z  Olympie, hry 
zo všetkých najslávnejšie získal 78 bodov 
a veľkú pozlátenú medailu. V triede jedno-
rámových exponátov Ing. Miroslav Bachra-
tý za  exponát Posta Militare 52 v  službách 
Československa získal 81 bodov a zlatú me-
dailu. František Divok za exponát Z tvorby 
dvoch majstrov neskorej gotiky získal 82 bo-
dov a zlatú medailu. MVDr. Milan Šajgalík 
za exponát Zoborský kláštor v toku tisícročí 
získal 75 bodov a pozlátenú medailu. Všetci 
vystavovatelia získali vecné ceny organizač-
ného výboru. 

Organizačný výbor vydal katalóg, 
v  ktorom predstavil Klub �latelistov č. 
1 v  Glogówe, ocenenia, ktoré sa dostalo 
klubu a  jeho členom, prehľad materiálov 
vydaných k  jednotlivým �latelistickým 
výstavám, história pošty v  Glogówe, 70 
rokov od  skončenia II. svetovej vojny, prí-
hovory predstaviteľov mesta Glogówa, 
predstaviteľov národných zväzov �late-
listov Poľska, Nemecka, Holandska, Čes-
kej republiky, Slovenskej republiky, Litvy, 
Bieloruska, predstaviteľov vyšších orgánov 
PZF z  Vroclavi, predsedu organizačného 
výboru, predsedu Klubu čestných členov 
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PZF, organizačný výbor výstavy 
Glogów 2015. Obsahoval i  výstav-
ný poriadok Medzinárodnej �late-
listickej výstavy Glogów 2015, ceny 
výstavy, zloženie poroty i  mená 
národných komisárov (MVDr. 
Václav Svoboda - ČR, Edmundas 
Liesis - Litva, Ing.  Josef Rančák - 
SR, Franciszek Huszcza - Bielorus-
ko, Stefan Petriuk – BRD), pravidlá 
činnosti poroty, zoznam vystavo-
vateľov a exponátov v jednotlivých 
výstavných triedach, výstavnú me-
dailu, 5 poštových lístkov, 6 per-
sonalizovaných známok a  3 príležitostné 
pečiatky.

Palmáre vydané tlačou obsahuje súťaž 
na  známku k  60. výročiu založenia Klubu 
č. 1 v Glogówe. Víťazom súťaže sa stala štu-
dentka Gymnázia č. 5 v  Glogówe Barbara 
Jacieczko. Protokol organizačného výboru 
výstavy, protokol poroty Medzinárodnej 
�latelistickej výstavy Glogów 2015, závereč-
ný protokol organizačného výboru výstavy, 
štatistika účasti exponátov z  jednotlivých 

štátov v  jednotlivých výstavných triedach 
ako aj vecné ceny udelené vystavovateľom 
a  sponzorom. Vyhotovené výstavné do-
kumenty majú vysokú gra�ckú úroveň. 
Organizačný výbor pod vedením Adama 
Kestowicza pracoval na  vysokej manažér-
skej úrovni vo všetkých častiach výstavy. 
Touto cestou im vyslovujem uznanie za sta-
rostlivosť pri vytvorení dobrých podmienok 
pre prácu poroty ako aj poďakovanie za vše-
strannú starostlivosť.

Prešli štyri roky a  dva dni a  zvolení de-
legáti a  hostia z  klubov �latelistov vý-

chodoslovenského regiónu si znova zasadli 
23. mája 2015 v Poprade v hoteli Tatra za ro-
kovacie stoly, tentoraz už nie na  valnom 
zhromaždení ZKF VR, ale na 1. sneme ZKF 
VR. Z desiatich klubov �latelistov východo-
slovenského regiónu (menovať ich netreba, 
stačí si pozrieť prítlač na  pamätnej obálke) 
sa snemu zúčastnili zástupcovia ôsmich 
klubov (z Bardejova a Humenného zástupca 
neprišiel).

Program bol štandardný, ako prikazujú 
normy a predpisy ZSF. Po otvorení a privíta-

ní účastníkov boli zvolené pracovné komisie 
snemu. Po tomto akte nasledovalo predsta-
venie kandidátov do výboru ZKF VR a dis-
kusia k týmto kandidátom. Počas nej neboli 
vznesené k navrhnutým kandidátom žiadne 
pripomienky. Návrh bol doplnený o  dvoch 
kandidátov do  revíznej komisie ZKF VR. 
Pri kontrole uznesenia zo VII. valného zhro-
maždenia ZKF VR tajomník ZKF VR pán 
Teťuľa konštatoval, že bolo v plnom rozsahu 
splnené.

Správu o  činnosti ZKF VR za  obdobie 
2011 až 2014 predniesol predseda ZKF VR 
Ing.  Baliga. Zhodnotil v  nej aktívnu prácu 

Východniari zasadali
Ing. Zdeněk Baliga
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klubov �latelistov východoslovenského re-
giónu a činnosť ZKF VR. 

Filatelistická oblasť, v  ktorej sa v  regió-
ne najviac darilo, bola výstavná činnosť. 
Jednou z  najväčších akcií bola súťažná vý-
stava druhej a  tretej triedy Poprad�la 2012 
v  Poprade, ktorá bola v  ostatných rokoch 
hodnotená ako jedna z  najúspešnejších �-
latelistických výstav na  Slovensku. Za  jej 
organizovanie patrí poďakovanie hlavne 
popradskému KF, ako aj ostatným �latelis-
tom, najmä zo Spišskej Novej Vsi, ktorí tiež 
priložili ruku k  dielu. Nesmieme zabudnúť 
ani na tradičné propagačné �latelistické vý-
stavy usporiadané košickými �latelistami 
k Dňom mesta v rokoch 2011, 2012 a 2014, 
či výstav usporiadaných v spolupráci s uni-
verzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie 
aj v roku 2011.

Členovia KF z  východoslovenského re-
giónu tiež boli veľmi úspešní vo vystavova-
teľskej činnosti. Najúspešnejším slovenským 
vystavovateľom za  hodnotené obdobie bol 
jednoznačne pán MUDr. Juraj Pálka z Košíc, 
ktorý získal za svoj exponát „Uhorsko pred-
známkové obdobie“ zlaté medaily na  sve-

tových výstavách Salon du Timbre 2012 vo 
Francúzsku, Brasiliana 2013 v Brazílii a Phi-
lakorea 2014 v Južnej Kórei. Ďalším z úspeš-
ných vystavovateľov aj na  medzinárodnom 
poli je pán František Divok zo Spišskej No-
vej Vsi. Z �latelistov tohto regiónu úspechy 
vo výstavnej činnosti ešte zaznamenali aj 
ďalší �latelisti, z  Košíc páni Dušan Evinic, 
prof. MVDr. Imrich Maraček , DrSc., z Pre-
šova Mgr. František Sopko, zo Spišskej No-
vej Vsi pán Pavol Rusnačko, z  Kežmarku 
RNDr. Ján Nyéki, CSc., JUDr. Ivan Kamen-
ský, z Popradu páni Rastislav Ovšonka a Ján 
Denk. Vo vystavovaní sa angažujú aj ďalší 
�latelisti, no jedná sa väčšinou o propagačné 
vystavovanie. Tiež sa často môžeme v regió-
ne stretnúť s  vystavovaním pohľadníc, čo 
aj keď nie je „pravý“ �latelistický materiál, 
verejnosťou na  výstavách je veľmi žiadaný. 
Symbióza �latelistických a �lokartistických 
výstav má práve najväčšiu tradíciu v  Koši-
ciach a Kežmarku.

Publikačná činnosť v  regióne tiež je 
na  dobrej úrovni. Košický KF vydáva pra-
videlne ročenku Košice vo �latelii, k  pro-
pagačným výstavám sú vydávané katalógy. 
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Jeho členovia aktívne spolupracujú 
s  českými �latelistami na  vydáva-
ní spravodajcu Perfíny. Popradský 
KF vydáva občasník Klubové zvesti 
minimálne raz ročne. K výstave Po-
prad�la 2012 bol vydaný katalóg aj 
palmáre. K  XXXI. Dňom �latelie 
Slovenska bol vydaný vynikajúci 
zborník prednášok. Veľmi zaujíma-
vá a aktuálna je aj internetová klu-
bová stránka popradských �latelis-
tov http://www.kfpoprad.estranky.
sk. Spišskonovoveský klub �latelis-
tov taktiež vydáva klubového spra-
vodajcu pod názvom Novoveský �latelista. 
Za  hodnotené štvorročné obdobie bolo vy-
daných 7 čísiel.

Publikačnú prezentáciu �latelie robia aj 
členovia KF východoslovenského regiónu či už 
vo �latelistickej literatúre, ako je Spravodajca, 
Bytčianska �latelia, či česká Filatelie, alebo aj 
v regionálnych a celoštátnych médiách. Tu je 
potrebné spomenúť aspoň mená niektorých, 
z Košíc páni Ing. Marenčík, Dr. Kotek, Ing. Ge-
rec, Evinic, Gaál, z Popradu pán Ovšonka, zo 
Spišskej Novej Vsi pán Divok, z  Kežmarku 
páni Ing. Baliga a Dr. Janovský.

 Najmenej úspešnou �latelistickou ob-
lasťou, v ktorej sa východniarom nedarí, je 
práca s mládežou. Veď k 31. decembru 2014 
majú KF v regióne registrovaných len 7 čle-
nov KMF, a to v Košiciach a Poprade.

Medzi iné aktivity členov ZKF VR patrilo 
usporiadanie výmenných schôdzí a búrz, kde 
aktívne vystupovali KF v Košiciach, Prešove 
a  Poprade, ktoré niekoľkokrát ročne orga-
nizujú celoslovenské burzy všetkých zbera-
teľských odborov. Táto činnosť je závislá aj 
od  dobrého dopravného spojenia s  daným 
mestom, ako aj jeho samotnou veľkosťou, to 
znamená aj dobrou návštevnosťou akcie.

Ďalšou z  aktivít je aj prezentácia �la-
telie medzi širokou verejnosťou. Deje sa to 
pri rôznych kultúrnych a  spoločenských 

podujatiach, kde členovia KF prezentujú či 
už formou výstavky, alebo formou príleži-
tostnej poštovej pečiatky a  prítlače svoju 
záľubu, a tak sa pokúšajú získať nových zá-
ujemcov o  �lateliu. K  týmto akciám patria 
inaugurácie poštových známok v spolupráci 
so Slovenskou poštou, a. s. V  roku 2012 sa 
uskutočnila výborne pripravená inaugu-
rácia známky Hrad Stará Ľubovňa, ktorej 
prípravu zastrešoval KF Kežmarok. Najväč-
šiu zásluhu na  jej vydarenom priebehu má 
podpredseda KF 54 – 12 Kežmarok Dr. An-
drej Janovský. Pri tejto inaugurácii sa usku-
točnila v Starej Ľubovni aj výstava prác vý-
znamných rytcov Doc. Martina Činovského 
a Františka Horniaka. 

K  pravidelným prezentačným aktivitám 
patrili akcie ako každoročná účasť KF Kež-
marok na  �latelistickej časti festivalu Eu-
rópske ľudové remeslo v  Kežmarku či kaž-
doročná účasť KF Košice na  �latelistickej 
časti osláv Dňa mesta Košice.

Po  podrobnom zoznámení sa s  činnos-
ťou východoslovenských �latelistov za hod-
notené obdobie nasledovala správu o  hos-
podárení ZKF VR za  obdobie 21.5.2011 až 
23.5.2015, ktorú predniesol hospodár ZKF 
VR pán Divok. Konštatoval, že hospodá-
renie bolo v  medziach rozsahu �nančných 
možností ZKF VR.
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Správu revíznej komisie ZKF VR pred-
niesol jej predseda Ing. Lehocký. Konštato-
val, že nakladanie s  �nančnými prostried-
kami ZKF VR je účelné a nevykazuje žiadne 
nedostatky.

Hlavné smery činnosti ZKF VR a  plán 
práce klubov �latelistov v  pôsobnosti ZKF 
VR na  obdobie 2015 až 2019 predniesol ta-
jomník ZKF VR pán Teťuľa. Činnosť ZKF 
VR sa odvíja od zväzového života. ZKF VR 
bude zabezpečovať organizačne adminis-
tratívnu činnosť klubom �latelistov výcho-
doslovenského regiónu. Tiež bude podávať 
správy o �latelistickom dianí v regionálnych 
periodikách. Výstavná činnosť sa zameria 
na  �latelistické výstavy najmä propagačné-
ho charakteru. V Košiciach, Poprade a Pre-
šove budú usporiadané burzy s  celoštátnou 
pôsobnosťou. Jednotlivé KF budú aktívne 
spolupracovať pri inaugurácii nových slo-
venských poštových známok, vydávaných 
s  námetmi nášho regiónu. V  rámci propa-
gačných aktivít bude KF 54 – 12 Kežmarok 
aktívne propagovať �lateliu na  každoroč-
nom medzinárodnom festivale Európske 
ľudové remeslo usporiadanom v Kežmarku. 
V odbornej činnosti budú usporiadané semi-
náre a  stretnutia �latelistov v Poprade (via-
nočné) a Košiciach (Deň známky a �latelie). 

Po  týchto správach prišli na  rad voľby 
predsedu ZKF VR, členov výboru ZKF VR, 
členov revíznej komisie ZKF VR a voľby de-
legátov na  1. snem ZSF. Za  predsedu ZKF 
VR bol zvolený Ing. Baliga. Do výboru ZKF 
VR boli zvolení páni: Ing. Vajčovec, Teťuľa, 
Divok a Ing. Marenčík. Do revíznej komisie 
boli zvolení: Ing.  Lehocký, MUDr.  Dobro-
volský a  Ing.  Jaroslav Lacko. Za  delegátov 
na 1. snem ZSF za ZKF VR boli zvolení páni 
Ing. Baliga, Teťuľa, Divok a Ovšonka, za ná-
hradníkov páni Ing. Marenčík a PhDr. Ko-
tek. Ako kandidáti do rady ZSF za ZKF VR 
boli zvolení páni Ing.  Baliga a  Teťuľa, ako 
kandidát do  Revíznej komisie ZSF za  ZKF 

VR bol zvolený pán Ovšonka. Do  jed-
notlivých komisií ZSF boli ako kandidáti 
za ZKF VR zvolení páni Divok a Rusnačko 
– komisia poštovej histórie, Ing.  Baliga – 
do  redakčnej rady Spravodajcu, pán Divok 
– námetová komisia, pán Jelačič – komisia 
mládeže a Ing. Gerec – komisia slovenských 
známok a celín.

Po  voľbách a  krátkej prestávke sa roz-
behla živá diskusia o  problémoch v  klu-
boch i ZSF aj o  ich možnom riešení. Padlo 
veľa vhodných návrhov na realizáciu. Nimi 
sa bude zapodievať nový výbor ZKF VR 
na  svojom prvom zasadaní. V  diskusii vy-
stúpilo so svojimi príspevkami päť diskutu-
júcich, no v podstate diskutovali všetci.

V  závere 1. snemu boli ocenené aktívne 
kluby �latelistov v  pôsobnosti ZKF VR aj 
organizácie, ktoré sa významnou mierou 
podieľali na  príprave tohto úspešného 1. 
snemu ZKF VR. Poďakovania za pomoc pri 
organizovaní 1. snemu ZKF VR boli udele-
né vedeniu hotela Tatra v Poprade a Klubu 
�latelistov 54 – 17 Poprad. Čestné uznania 
za  aktívnu činnosť v  rámci ZKF VR v  ob-
dobí 2011 až 2014 boli udelené Klubom �-
latelistov 54 – 01 Košice, 54 – 17 Poprad, 54 
– 03 Spišská Nová Ves, 54 – 12 Kežmarok, 
54 – 02 Prešov a slávnostne odovzdané ich 
zástupcom.

Po prijatí uznesenia zo zasadania 1. sne-
mu Združenia klubov �latelistov východo-
slovenského regiónu staronový predseda 
ZKF VR poďakoval všetkým prítomným 
za  ich aktívnu účasť, ako aj organizátorom 
za výbornú organizáciu tohto snemu.

A už tradične si východniari zapísali svo-
je rokovanie do histórie nielen v dokumen-
tovej forme, ale aj �latelisticky. Počas snemu 
pracovala aj príležitostná poštová priehrad-
ka, ktorá pečiatkovala príležitostnou poš-
tovou pečiatkou obálky s  prítlačou, ale aj 
číslované korešpondenčné lístky s prítačou, 
ktoré slúžili ako delegačné lístky.
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50. VÝROČIE ZALOŽENIA 
KF Ladislava Novotného v Bratislave

doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

Klub �latelistov Ladislava No-
votného (51-09) bol založený 

19.3.1965 a má bohatú históriu. 
Dal Zväzu slovenských �late-
listov viacerých významných 
členov, organizátorov zväzového 
diania, vystavovateľov, porotcov, 
publicistov i  dvoch predsedov. Je 
jedným z  najvýznamnejších bratislav-
ských i  slovenských klubov. Od  roku 1981 
má sídlo na  Fakulte chemickotechnologic-
kej a potravinárskej technológie Slovenskej 
technickej univerzity v  Bratislave (FCHPT 
STU) a v súčasnosti má 48 členov.

18. marca 2015 sa uskutočnilo v sídle klu-
bu slávnostné zhromaždenie za prítomnosti 
členov klubu a pozvaných hostí. Moderátor 
MUDr.  P.  Osuský mu svojím perfektným 
riadením podujatia vtlačil originálnu pečať 
k  všeobecnej spokojnosti jeho účastníkov. 
Záštitu nad podujatím prevzal dekan fa-
kulty prof.  Ing.  J. Šajbidor, DrSc., ktorému 
bol odovzdaný strieborný čestný odznak 
ZSF za  podporu podujatia i  činnosti klu-
bu. Vo  svojom príhovore vyzdvihol prínos 
klubu k tvorbe pozitívneho imidžu fakulty. 
Boli tam prítomní i  traja predchádzajúci 
dekani fakulty, ktorí sú zapísaní v análoch 
klubu ako jeho žičliví podporovatelia. Svo-
jou prítomnosťou dodali podujatiu na cene 
a vážnosti. Aj im patrí naša vďaka. S pote-
šením sme privítali predsedov a členov spo-
lupracujúcich klubov z Bratislavy, Malaciek, 
Trnavy, Trenčína a  Galanty. Nechýbal tam 
ani predseda ZSF M. Ňaršík a predseda ZKF 
Bratislava Ing. M. Bachratý, ktorí predniesli 
svoje príhovory, zástupkyňa odboru pošto-
vých služieb Ministerstva dopravy, výstavby 

a  regionálneho rozvoja SR (MD-
VRR SR) PhDr. J. Švecová, autor 
výtvarného návrhu poštového 
lístka a  príležitostnej pečiatky 
Adrián Ferda a predajný stánok 

POFIS-u. Chýbali tam pre ne-
odkladné pracovné povinnosti 

vrcholoví predstavitelia POFIS-
-u, riaditeľka odboru poštových služieb 

ministerstva Ing. J. Brichtová, ktorá poslala 
zhromaždeniu písomný pozdrav, a predseda 
klubu, ktorý mal cestou na  zhromaždenie 
autonehodu, a preto sa ho nemohol zúčast-
niť. (A ako pisateľ týchto riadkov si môžem 

Dekan fakulty preberá strieborný 
čestný odznak ZSF
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len vzdychnúť: „Škoda, že som tam nemohol 
byť!“). Príhovor neprítomného predsedu 
klubu Ľ. Flocha prečítal zhromaždeniu mo-
derátor MUDr. P. Osuský. Vyberám z neho 
podstatné časti.

Citujem: „Polstoročnica je jubileum, kto-
ré si zaslúži hlboké zamyslenie nad uplynu-
lým časom. Zistiť jeho obsah i váhu a poučiť 
sa z  neho. Mnohí �latelisti si často kladú 
otázku. Prečo mám byť členom klubu (zvä-
zu)? Na prvú časť otázky si treba dať odpo-
veď na úrovni klubu. 

Klub je spoločenstvo, kde členovia oča-
kávajú, že dostanú objednaný �latelistický 
materiál a  bude vytvorená platforma pre 
výmenu starších materiálov. Očakávajú, že 
dostanú relevantné informácie, aby mohli 
cieľavedome budovať svoje zbierky. Chceš 
vedieť, čo bude v  ďalšom roku vydané? 
Chceš vytvoriť viac ako generálnu zbier-
ku? Chceš vystavovať a  potrebuješ radu? 
Pridávam otázku, máš záujem o  viac ako 
kupovanie noviniek slovenských známok? 
Odpoveď na všetky otázky môže člen dostať 

v domácom klube. Klub poskytne informá-
cie, kto čo zbiera a  dostane kontakt, koho 
môže osloviť. Klub môže plniť želania v ob-
medzenej miere, zväz má širšie možnosti. 
Treba si uvedomiť, že �latelia má širší záber 
ako zbieranie domácej �latelistickej pro-
dukcie. Poznanie jednotlivca sa na klubovej 
úrovni môže stať spoločnou pokladnicou 
pre všetkých. Ja viem to, ty vieš ono a spo-
ločne vieme mnoho. Potenciál poznania 
širokej členskej základne zväzu je neoceni-
teľný a tá je práve v kluboch. A tak na otáz-
ku, prečo mám byť v  klube �latelistov, je 
jasná odpoveď - pre potrebu byť časťou 
celku, ktorá dáva našej zberateľskej záľube 
zmysel. Keď to posunieme na zväzovú úro-
veň, odpoveď je tá istá, len má širšie man-
tinely. Ako najväčší nedostatok našej spol-
kovej činnosti považujem slabé vzdelávanie 
vo �latelii. Už na klubovej úrovni musíme 
vytvárať predpoklady, aby tí, čo vedia, 
chceli zdieľať svoje vedomosti s tými, čo ich 
potrebujú. Z  praktického života vieme, že 
najpevnejšie priateľstvá sa tvoria, ak sa ľu-

Pohľad do auditória zhromaždenia (prvý rad, zľava doprava). M. Ňaršík, Ing. M. Bach-
ratý, Ing. Jurkovič, prof. J. Šajbidor, prof. D. Bakoš, prof. M. Hronec, doc. Š. Morávek
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dia navzájom potrebujú. A musia mať pocit, 
že nielen dávajú, ale i dostávajú. Je pravdou 
i to, že mnohí členovia nevedia, že niektoré 
veci a  vzťahy existujú. Nemôžu chcieť po-
znať to, o čom nevedia. A tu dostáva zmysel 
klubové zdieľanie poznatkov v plnom slova 
zmysle. Prečo mám byť členom klubu? Ve-
rím, že som dal zmysluplnú odpoveď. To, 
čo som povedal, povedal som nielen ako 
predseda klubu, hrdý na  jeho históriu, ale 
i  ako �latelista, ktorý sa na  jeho históriu 
pozerá z  nadhľadu. Vieme, že �latelia má 
osobný i spoločenský rozmer. Budovať po-
cit spolupatričnosti medzi členmi vo vnútri 
klubu je úlohou výboru klubu. Klub je ale 
aj súčasťou veľkého celku. Pre zväz ako 
spoločenskú organizáciu je jednou z najdô-
ležitejších úloh systematicky budovať pocit 
spolupatričnosti medzi jej klubmi, a  tým 
i  medzi ich členmi navzájom. Bez pocitu 
spolupatričnosti spolková činnosť zanikne 
a  �latelia sa stane výsadnou činnosťou 
jednotlivcov“. 

Na  zhromaždení odznela prednáška 
o  histórii klubu, členom boli odovzdané 
čestné odznaky ZSF. 

Zlatý - P. Hložkovi, strieborné - doc. M. 
Jasemovi a  Ing.  Polovkovi, bronzové - 
doc. A. Murárovej a Dr. I. Novotnému. 

Zakladajúci člen klubu a  člen všetkých 
výborov v  histórii klubu Ing.  J. Čaplovič 
dostal čestné ocenenie - ďakovný diplom 
od predsedu ZSF a vecný dar venovaný Slo-
venskou poštou, a.s., POFIS.

Bola otvorená výstavka exponátov členov 
klubu (22 výstavných plôch), inaugurovaná 
spomienková publikácia, upravený tlačový 
list (UTL) a poštový lístok (140 CDV 226/15). 
Je to po prvý raz, že Slovenská pošta, a.s., vy-
dala poštový lístok k jubileu nejakého �late-
listického klubu. Je vyobrazený na 3. strane 
obálky tohto časopisu.

P. Hložka preberá Zlatý čestný odznak 
ZSF od MUDr. P. Osuského

Ing.  J. Čaplovič pri preberaní diplomu 
od predsedu ZSF M. Ňaršíka
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Klub vydal k oslave jubilea spomienkovú 
publikáciu „50 rokov Klubu �latelistov L. 
Novotného. Pamätnica rokov 1985 – 2015“, 
ktorá rozpráva príbeh klubu počas jeho 50 
ročnej histórie. Vypovedá, o čo sa členovia 
klubu snažili počas jeho histórie, ukazuje ich 
vklad do pokladnice slovenskej �latelie. Re-
cenziu publikácie z pera známej �latelistic-
kej publicistky Mgr. A. Paulinyovej nájdete 
v tomto čísle časopisu. O Pamätnici a výročí 
klubu priniesol informáciu aj web Info�la.cz 
z pera Mgr. J. Mičku a web postoveznamky.
sk Dr. V. Jankoviča. Publikáciu dostal osob-
ne ako dar každý člen klubu, pozvaní hostia 
slávnostného zhromaždenia a  všetky kluby 
na Slovensku poštou.

Klubový UTL (8zn.+8k.) je koncipovaný 
ako telefonický pozdrav L. Novotného, čest-
ného predsedu klubu, členom klubu k jubi-
leu. Je kompozíciou známky vydanej k  40. 
výročiu založenia ZSF (Po�s 453), na kupó-
noch je karikatúrny portrét L. Novotného 
a dobové vyobrazenie Pivovarskej reštaurá-
cie, miesta, ku ktorému sa vzťahujú počiatky 
bratislavskej �latelie. Na  okrajoch je nápis 
50 rokov Klubu �latelistov Ladislava Novot-
ného, dobové fotogra�e miest bratislavskej 
burzy, reštaurácie Tatra Revue, kaviarne 
Olympia a logo Zväzu slovenských �latelis-
tov. Príležitostná pečiatka s  portrétom La-

dislava Chodáka pripomína jeho 
významné postavenie v  histórii 
klubu a logo zväzu dôležité klubo-
vé postavenie v zväzovej štruktúre. 
Z obálky s prítlačou priečelia novej 
budovy fakulty a známky s kupó-
nom L. Novotného bola vyrobená 
členská prémia (60 ks) a  z  obál-
ky s  prítlačou celkového pohľa-
du na  novú budovu so známkou 
s kupónom Pivovarská reštaurácia 
obálka prvého dňa (60 ks). 

Slovenská pošta, a.s., vydala prí-
ležitostný poštový lístok (18.3.2015, 

náklad 1 800 ks) s prítlačou. Prítlač zobrazuje 
starú budovu FCHPT STU. Bola tiež vydaná 
(19.3.2015) príležitostná pečiatka (PPP 05/15) 
s portrétom Ladislava Chodáka, dlhoročného 
predsedu klubu a významného predstaviteľa 
bratislavskej i  slovenskej �latelie. Pečiatkou 
mu klub vzdal hold pri príležitosti 100. výro-
čia jeho narodenia.

Ďakujeme Zväzu slovenských �latelistov 
za  podporu nášho podujatia, ktoré sleduje 
deklarované budovanie klubovej i  členskej 
spolupatričnosti. Ďakujeme sponzorovi toh-
to podujatia Ministerstvu dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 
ktoré v rámci programu aktívneho starnutia 
podporilo vydanie pamätnice a usporiadanie 
klubovej výstavky. Slávnostné zhromaždenie 
i výstavka exponátov členov klubu sa mohla 
uskutočniť vďaka záštite pána dekana 
fakulty, ústretovej spolupráci riaditeľa Slo-
venskej chemickej knižnice a Ing. Jurkoviča, 
sponzora podujatia. Prítlač na poštovom líst-
ku, ktorú sme iniciovali, je vyjadrením na-
šej vďaky viacerým vedeniam fakulty za ich 
dlhoročnú podporu našej činnosti. A odbo-
ru POFIS - Slovenská pošta, a. s., patrí naše 
poďakovanie za podporu pri tvorbe príleži-
tostnej pečiatky a UTL. Všetkým nemenova-
ným, ktorí podujatie podporili a organizova-
li, patrí tiež naša srdečná vďaka.
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90. výročie založenia Klubu 
filatelistov v Trenčíne 1925 - 2015

npráp. v. v. Jozef Korený

Po  vzniku Československej republiky 
28.10.1918 prišli z Čiech a Moravy štátni 

zamestnanci, ktorí nahradili Maďarov, kto-
rí odišli pre nesúhlas s vytvorením nového 
štátneho útvaru ČSR na  troskách Rakúsko 
- Uhorskej monarchie. Boli to príslušníci 
novovznikajúcej Československej armády, 
učitelia, poštoví úradníci, �nančná stráž 
atď. Medzi nich patrili škpt. Antonín Motal 
(1875 - 1934), por.  Karel Asmus (1906 - ?), 
kpt.  Eduard Havránek (1895 - 1966), škpt. 
Jan Hort (1896 - ?), škpt. Evžen Waschiczek 
(1888 - ?), Miroslav Lazar (1876 - ?), Antonín 
Hamřík (1892 - ?), Žitomír Vronský (1875 - 
?), Rudolf Peške (1879 - ?) a Štefan Pavle. 

„Hlásnik“ Trenčianskych novín oznámil 
8. marca 1925 založenie Klubu �latelistov 
v  Trenčíne. Na  prvej schôdzi bolo prítom-
ných 11 členov. Po jeho založení sa klub stal 
členom Zväzu čs. �latelistických spolkov 
v Prahe. Za predsedu klubu bol zvolený škpt. 
kapelník Antonín Motal, za  podpredsedu 
zvolili Fedora Hrušovského (1880 - 1928), 
tajomníkom bol zvolený Antonín Hamřík. 

V  roku 1928 pri príležitosti 10. výročia 
vzniku 1. ČSR zorganizovali prvú �latelis-
tickú výstavu na  Slovensku v  priestoroch 
hotela Tatra (dnes Elizabeth) v  dňoch 27. 
5. - 3. 6. 1928 za účasti 110 exponátov s me-
dzinárodnou účasťou. K  výstave bol vy-
daný trojjazyčný katalóg, medaila a  pošta 
Trenčín používala príležitostnú pečiatku. 
Najvýznamnejším podujatím výstavného 
týždňa bola prvá aukcia poštových známok 
na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 
2. - 3. 6. 1928 ako 15. aukcia poštových zná-
mok fy. E. Přehnálek z Brna. 

Do roku 1940 sa vo funkcií predsedu vy-
striedali Karol Morgenstern (1895 - 1991), 

Marcel Winter (1878 - 1944). V roku 1940 
bol za predsedu KF zvolený Dezider Rybár 
a za tajomníka zvolili JUDr. Belu Pásztora 
s  Ing.  Š. Kassayom (spoluautor publikácie 
Košické známky, 1972). Na konci roka 1941 
bol za  predsedu zvolený Štefan Markovič 
(1893 - 1947). 

V  rokoch 1939 - 1945 sa �latelisti schá-
dzali v reštaurácií „Fajka“. V tomto roku bol 
členom klubu aj Tibor Jaššo po vzniku ZSF 
v roku 1969 bol podpredsedom.

Antonín MOTAL - 1. predseda KF 
v Trenčíne (1925 - 1927)
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Zmeny v spoločnosti po 14. 3. 1939 a po pri-
jatí protižidovských zákonov a nariadení sa od-
zrkadlili aj v živote členov KF. Hlavne po 4. 3. 
1942, keď bolo vydané nariadenie Ústredným 
hospodárskym úradom v Bratislave č. 1117 - II 
/ 1942 ako „Prísne dôverné“  a „Veľmi súrne“ 
vo veci zaistenia zbierok poštových známok 
a cenín Židom. Toto nariadenie postihlo všet-
kých židovských �latelistov na Slovensku, me-
dzi nimi aj �latelistov a zberateľov poštových 
známok v Trenčíne a jeho blízkeho okolia. Me-
dzi nich patrili Šára Rosenfeldová (1878 - 1942 
?), Karol Herz (1921 - 1942 ?), Dr. Július Stiglitz 
(1903 - 1942), Ing. Karol Pick, Alexius Fischer, 
Bernard Reis, MUDr.  Ernest Bogner (1903 
- 1942), Martin Izrael, Zoltán Bock, Pavol 
Velisch (1898 - 1942 ?), Móric Kramer (1884 
- 1942 ?), Samuel Lazar, Armin Korner (1903 
- 1942 ?), Armin Fuchs (1894 - 1943 ?), Samuel 
Weil, Aladár Scheibner (1903 - 1942 ?), Dezi-
der Weis (1898 - 1944), Marcel Winter (1878 
- 1944), Dr.  Klement Fränkl (1902 - 1942?), 
Július Länder (1898 - 1942 ?), Karol Schlesin-
ger (1890 - 1942). Väčšina z  nich zahynula 
počas holokaustu v koncentračných táboroch 
v Poľsku. Ich �latelistické zbierky boli predané 
v dražbe v Bratislave v roku 1942. Vojnovými 
udalosťami bol spolkový život narušený. 

Po oslobodení mesta Trenčín 10. 4. 1945 
sa začal obnovovať aj klubový �latelistický 
život. Opäť sa nadviazali �latelistické spoje-
nia a priateľstva prerušené vojnovými uda-
losťami. Prvé stretnutia sa uskutočnili opäť 
v kaviarni hotela Tatra. Prvým povojnovým 
predsedom klubu sa stal Štefan Černík (1904 

- 1964). V  nasledujúcich rokoch boli vo 
funkcii predsedu klubu Dr. Ľudovít Schwaer 
(1908 - 1985) v rokoch 1946 - 1947, Ing. Lu-
káš Macura (1911 - 1991) v  rokoch 1948 
- 1950. V roku 1950 bol za predsedu klubu 
zvolený JUDr. Vojtech Čelko (1916 - 1989). 

Dňa 2. 10. 1951 bol KF rozpustený a násled-
ne bolo 31. 12. 1952 zrušené Ústredie čs. �la-
telistov ako aj Zväz slovenských Filat. spolkov. 

V rokoch 1951 - 1963 pôsobilo v Trenčíne 
sedem krúžkov �latelistov pri rôznych in-
štitúciách v  rámci Revolučného odborového 
hnutia (ROH). Medzi nimi boli západoslo-
venské tlačiarne - vedúci krúžku Jozef Koreň 
(1912 - 1997), Štátna banka čs. - vedúci krúž-
ku Aladár Markhot (1882 - 1961), JUDr. Belo 
Pásztor a  Štefan Dolan. V  Odevných závo-
doch Trenčín, n. p., Pavol Mažár a  Ladislav 
Verecký. V  Strojárňach 9. mája (TOS, n. p., 
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Trenčín) Kubra J. Špírek a  Jozef 
Janovič (1924 - 1992), okresný 
ústav národného zdravia (OÚNZ) 
Ján Sýkora (1904 - 1964). V želez-
ničnom odbornom učilišti Ľudo-
vít Jedinák (1919 - 1987). 

K  rozvoju �latelie v  Trenčí-
ne prispela aj predajňa známok 
a  �latelistických pomôcok Poš-
tová �latelistická služba, n. p., 
(POFIS), ktorej vedúcou bola 
dlhé roky Emília Znaková (1925 
- 2000). 

Od  roku 1963 po  súčasnosť pôsobia 
v  Trenčíne dva kluby �latelistov. Na  riade-
ní klubu pri OÚNZ v  rokoch 1963 - 1965 
dnešný KF 52 - 10 sa podieľali ako pred-
sedovia Ján Sýkora, v  rokoch 1966 - 1986 
JUDr. Vojtech Čelko. V rokoch 1986 - 1994 
Pavol Mažár (1929 - 2003). Od  roku 1994 
po  súčasnosť vedie KF Ing.  Igor Gunár. 
Členovia tohto klubu vystavovali svoje ex-
ponáty na  výstavách v  Česko-Slovensku 
a v cudzine v mestách Tbilisi, Havana, Hal-
le, Berlín, Klodzko, Hadmersleben, Moskva, 
Kielce, Bazilej, Merseburg, Wroclaw, Kyjev, 
Jerevan, Zielona Góra, Monako.

Druhý klub 08 - 37 Trenčín - Sihoť, 
dnešný KF 52 - 19 pri Posádkovom klube 
Trenčín, vznikol z členov spoločného klubu 
2. marca 1963. Funkciu predsedu od založe-
nia klubu vykonávali: mj. PhMr. Jiří Smutný 
(1924 - 1994), Ladislav Sekerka (1936 - 1997), 
pplk. Ing. František Kus (?), npráp. Jozef Ko-
rený (*1938), pplk.  JUDr. Jaromír Leimber-
ger (*1927), pplk.  Ing. Karol Milan (*1952), 
plk.  gšt. Ing.  Milan Kulich (1952 - 2002) 
a v súčasnosti plk. gšt. v. v. Dominik Slezák 
(*1946). 

Klub pripravil a  realizoval niekoľko 
významných �latelistických výstav, ktoré 
svojou kvalitou posunuli �latelistické vý-
stavníctvo na  Slovensku na  vyššiu úroveň. 
Boli to spoločné výstavy s  klubom 52 - 10 

Trenčín. Hlavne I. oblastná výstava poš-
tových známok v  roku 1964. Na výstave sa 
prezentovalo 143 exponátov. V  roku 1967 
nasledovala II. oblastná výstava v  rozsahu 
100 exponátov. V roku 1972 to bola opäť ob-
lastná výstava poštových známok, na ktorej 
sa prezentovalo 47 exponátov. 

Medzníkom činnosti trenčianskych �la-
telistov a  ocenenie ich práce bolo poverenie 
PÚV ZSF pripraviť a realizovať ustanovujúci 
aktív Západoslovenského krajského výboru 
ZSF, ktorý sa uskutočnil 10. 4. 1976 za účasti 
61 delegátov z KF Zs kraja. Na  tomto aktíve 
bol za predsedu Zs KV ZSF zvolený Jozef Ko-
rený, ktorý túto funkciu vykonával do  roku 
1988. Za  tajomníka bol zvolený Milan Jedi-
nák. Našu prácu ocenilo aj mesto Trenčín. 
Boli sme prví na  Slovensku, ktorí od  mesta 
dostali priestory na svoju činnosť. Prvý sekre-
tariát bol na ul. Hviezdoslavova 10 a v neskor-
šej dobe na ulici Farská 10. Zs KV ZSF riadil 
48 klubov s 2093 členmi a 15 KMF s 218 člen-
mi. Práca s  mládežou v  KMF sa darila, keď 
KMF viedli Ladislav Verecký a Milan Jedinák. 

Na  zlepšenie riadiacej a  organizátorskej 
práce a výmene skúseností uzavrel s KV ZČSF 
Brno družobnú dohodu o  spolupráci, ktorá 
bola uzavretá v Brne 20. 11. 1976 a ktorú pod-
písal Ing.  Valentín Schiebl, predseda Jm KV 
ZČSF, a Jozef Korený, predseda Zs KV ZSF. 

pokračovanie v budúcom čísle
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Klub filatelistov v Šali hodnotil
Stanislav Mešťan

Dňa 7. marca 2015 z poverenia predsedu 
klubu �latelistov Stanislava Mešťana 

sa v Dome kultúry v Šali začala o 17. hodi-
ne schôdza, ktorej sa zúčastnilo zo 7 členov 
5. Jeden člen pracuje v  zahraničí a  ďalší sa 
ospravedlnil pre chorobu.

Klub �latelistov v Šali od svojho založe-
nia v roku 1970 až do roku 1990 mal regis-
trovaných cca 38 členov. Počas týchto rokov 
vyvíjal s  výborom Ing.  Janíka, Mešťana, 
Ši¥ára, Krommela a ďalších členov vynika-
júcu prácu na poli agitácie zbierania pošto-
vých známok. V tom čase zorganizoval dve 
oblastné výstavy a dve medzištátne výstavy 
ČSSR – Maďarsko a ČSSR – Ukrajina. Tiež 

spolupracoval na rôznych akciách s Klubmi 
�latelistov v Galante, Hlohovci a s družob-
ným Klubom �latelistov v  Kroměříži. Bola 
to vynikajúca práca a  záľuba. Pribúdanie 
rokov jednotlivým členom vedenia sa odzr-
kadlilo aj na  úbytku členstva na  15 členov, 
11 členov, 8 členov až na súčasných 7 členov 
klubu.

Účastníci schôdze sa k  návrhu členov 
do rôznych funkcií ZSF a delegátov na snem 
nevyjadrili. Ponechávajú to na väčšie kluby 
v  rámci ZSF. No vyjadrili podporu kandi-
datúre pána Miroslava Ňaršíka na predsedu 
ZSF. Za  predsedu klubu si naďalej zvolili 
pána Stanislava Mešťana.

12. Bratislavské zberateľské dni

V dňoch 5. a 6. júna sa uskutočnili 12. 
Bratislavské zberateľské dni za veľké-

ho záujmu zberateľskej verejnosti. Hala A1 
bratislavskej Incheby poskytla svoj priestor 
�latelistom, numizmatikom, �lokartistom 
a ďalšim – istom zo širokej rodiny zbera-
teľov rôznych artefaktov. Podujatie, ktoré 
sa vypracovalo z národnej úrovne na me-
dzinárodne uznávané podujatie má v kaž-
dom novom ročníku príťažlivú atmosféru 
poskytujúcu zberateľom mnoho pekných 
zážitkov. Tento rok pribudol nový účastník 
– Nemecká poštová správa, ktorá sa presta-
vila príťažlivou celistvosťou - slovacikom 
na titulnú tému.

Zväz slovenských �latelistov mal na 
veľtrhu už tradične ako spoluorganizátor 
podujatia svoj stánok, pri ktorom sa streta-
li �latelisti zväzu z celého Slovenska. Zväz 
sa prezentoval peknou a zaujímavou mi-
nivýstavkou, mladými �latelistami, ktorí 
sa výstavy zúčastnili tvorivým spôsobom, 
expertami zväzu, ktorí bezplatne robili po-

radenskú službu a overovanie prinesených 
�latelistických „pokladov“.

Slovenská pošta vydala k podujatiu poš-
tový lístok, dve príležitostné pečiatky, ktoré 
sú vyobrazené spolu s poštovým lístkom na 
3. strane obálky tohto časopisu. Záujemci 
mohli získať pekný suvenír v podobe upra-
veného tlačového listu s prítlačou na kupó-
noch rôznych UTL.

(ljf)
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Vernisáži výstavy predchádzal pietny akt 
položenia venca k pamätnej tabuli oslo-

bodenia mesta Trenčín 10.4.1945. Hlásateľ 
Moskovského rozhlasu Jurij Borisovič Le-
vitan ohlásil kapituláciu nacistických vojsk 
Nemecka a víťazstvo ZSSR a jeho spojencov 
9.  mája 1945. Vedúci Posádkového klubu 
mjr. v. v. Stanislav Martinák privítal medzi 
inými veteránov II. SV a veliteľa Pozemných 
síl OS SR brig. gen. Ondřeje Novosada - veli-
teľa posádky Trenčín. K účastníkom pietne-
ho aktu sa prihovoril plk. v. v. Ing. Miroslav 
Ondráš - predseda Klubu vojenskej histórie 
SZPB pri Posádkovom klube Trenčín. Vo 
svojom príhovore priblížil hlavné udalosti 
II. SV od  1.9.1939 prepadnutie Poľska na-
cistickým Nemeckom za  účasti jednotiek 
Slovenského štátu a jej skončenie 2. septem-
bra 1945 kapituláciou Japonska. Účastníci 
odboja plk. v. v. Pavol Líška, účastník SNP, 

a  nrtm. Ing.  Štefan Šte�ovič, príslušník 2. 
a  3. brigády 1. Čs. AZ v  bojoch na  Dukle, 
položili veniec k pamätnej tabuli oslobode-
nia mesta Trenčín. Na  záver pietneho aktu 
odzneli tóny Vojvodovej polky Škoda lásky 
v  anglickej verzii Vyvaľte sudy. Po  skon-
čení pietneho aktu sa účastníci odobrali 
na  vernisáž výstavy do  priestoru Posádko-
vého klubu. Na úvod vernisáže zazneli ver-
še z  básne Milana Krausa Dajte im miesta 
v  podaní Janky Polákovej - predsedníčky 
Matice slovenskej v  Trenčíne. Nasledovalo 
vystúpenie Trenčianskeho speváckeho zbo-
ru pod vedením PhDr.  Jozefa Vakoša pies-
ňou Aká si mi krásna, ty rodná zem moja... 
Vedúci posádkového klubu privítal medzi 
inými aj pplk.  Ing.  Vladimíra Grišu - veli-
teľa Práporu podpory velenia Pozemných 
síl OS Trenčín. Vernisáže výstavy sa zú-
častnili aj genpor. v.  v. Ing.  Jaroslav Ešmír, 

Výstava k 70. výročiu ukončenia 
druhej svetovej vojny v Trenčíne

npráp. v. v. Jozef Korený
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genmjr. Ing.  Svetozár Naďovič, plk.  gšt. 
v.  v. Ing.  Dominik Slezák - predseda KF 
52 - 19, pplk. v. v. Ing. Eugen Bitera - pred-
seda Klubu vojenských veteránov Trenčín 
a  členovia Rady KVV plk.  v. v. Ing.  Peter 
Forgách, plk.  v. v. Ing.  Skyba, Mgr.  Janka 
Štefaničáková - riaditeľka Štátneho archívu 
MV - pobočka Trenčín, mjr. v zál. Ing. Juraj 
Nedorost - Klub priateľov Slovensko - Fran-
cúzsko - Žilina, PhDr.  Milan Šišmiš - Slo-
venská historická spoločnosť SAV - pobočka 
Trenčín, plk. v. v. Ing.  Jozef Krajčír - pred-
seda klubu vojenských výsadkárov, plk. v. v. 
Ing.  Mgr.  Jaroslav Balocký - voj. duchovný 
ev. cirkvi a. v.. Príhovor o oslobodení okre-
su Trenčín a  mesta Trenčín uviedol npráp. 
v. v. Jozef Korený je čestný predseda KF pri 
Pos. klube Trenčín. Vo svojom vystúpení 
sa zameral na  oslobodenie dedín okresu 
a  mesta Trenčín vojskami sovietskej 40. 
armády pod velením genpor. Žmačenka 
a  4. rumunskej armády pod velením arm. 
gen.  G. Avramescu a  arm. gen.  N. Dasca-
lescu. Kurátor výstavy a  tajomník KF pri 
Pos. klube Trenčín pplk.  v.  v. Ing.  Karol 
Milan oboznámil účastníkov vernisáže vý-
stavy s obsahom výstavy. Na výstave sú tieto 
�latelistické exponáty: Druhá svetová vojna 
v zrkadle poštových dokumentov v rozsahu 
23 výstavných plôch - vystavovateľ npráp. 

v. v. Jozef Korený a  Poľná pošta 
mobilizácia ČSA 1938 na  5 vý-
stavných plochách - vystavovateľ 
Ondrej Sulo - podpredseda KF 52-
19 Trenčín. Expozíciu archívnych 
dokumentov z  obdobia II. SV po-
skytol Štát. archív Trenčín, expo-
náty pechotných zbraní, výstroje 
a  výzbroje poskytlo Trenčianske 
múzeum. Expozíciu radov a  me-
dailí vystavil plk.  v. v. Ján Diba-
la - predseda pobočky Slovenskej 
numizmatickej spoločnosti Tren-
čín, exponáty modelov pozemnej 

a  leteckej techniky predstavili Anton Ščas-
novič a  Ing.  Július Kákoš z klubu plastiko-
vých modelárov. Po  dobu vernisáže boli 
prostredníctvom videozáznamu uvedené 
archívne dokumenty z o�ciálnych povojno-
vých správ v  anglickom jazyku z  podpisov 
jednotlivých kapitulačných aktov Nemecka 
5.5.1945 v  hlavnom stane maršala B. Mot-
gomeryho, ktorý vrchný spojenecký veliteľ 
gen. D. Eisenhower odmietol. V Remeši bol 
akt bezpodmienečnej kapitulácie podpísaný 
7. 5. 1945 v  hlavnom stane gen.  D. Eisen-
howera. De�nitívny kapitulačný akt prebe-
hol 8.5.1945 v Berlíne - Karlshorste za účasti 
nemeckého poľ. maršala Wilhelma Keitela 
a maršala ZSSR Georgie Konstantina Žuko-
va a zástupcov spojeneckých vojsk. Vernisáž 
výstavy sprevádzali dobové vojnové melódie 
a  piesne. Tento program pripravil plk.  v. v. 
M. Ondráš. Klub pre účastníkov vernisáže 
pripravil poštový lístok s  prítlačou a  pošta 
Trenčín 1 používala dňa 9.5.2015 príleži-
tostnú pečiatku. Touto výstavou si Trenčín 
pripomenul slávny deň spred 70 rokov. Česť 
a  večná sláva všetkým, ktorí položili svoje 
životy za našu slobodu. Generácie by nema-
li zabudnúť na tieto obete. Po tieto dni, keď 
si pripomíname naše oslobodenie, položme 
kytičku kvetov na hroby padlých. 

Z KLUBOV A REGIÓNOV
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Na webovej stránke POFIS som nedávno 
v rubrike fóra návštevníkov čítal o ťaž-

kostiach niektorých �latelistov s kupovaním 
poštových známok na  poštách. Je to para-
doxné, že práve v  tomto roku jubilea - 175. 
výročia vzniku „Čiernej jednopennyovky“ 
Rowlandom Hillom v Anglicku v r. 1840 a jej 
revolučného uvedenia do  poštového styku 
vopred, ešte pred odoslaním poštovej zásiel-
ky. Práve teraz je na niektorých poštách po-
maly problém kúpiť si poštovú známku, lebo 
zákazník si musí vybrať jeden z niekoľkých 
radov pri združených priehradkách pošty, 
poskytujúcich rôzne služby od podania do-
poručeného listu, prebratia nedodanej zá-
sielky a iné až po nákup mydlového prášku 
na pranie z vitríny v kúte haly hlavnej pošty. 
Svoje ťažkosti opísali niekoľkí zberatelia a ja 
k nim môžem pripojiť svoje skúsenosti.

Objektívny �latelista musí uznať spo-
kojnosť s  našou známkovou tvorbou, jej 
úspechmi vo svete, ako sa o tom mohli, na-
príklad priamo z  diplomov a  medailí, pre-
svedčiť účastníci Dňa poštovej známky 18. 
decembra 2014 v  zasadačke na pošte Brati-
slava 1 alebo čitatelia Spravodajcu ZSF, ktorý 
na poslednej strane uviedol všetky posledné 
ocenenia slovenských známok. Sú dôkazom, 
že všetci, ktorí sa podieľajú na  vydávaní 
našich známkach, pracujú kvalitne, od mi-
nisterstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja - prácou námetovej komisie, cez re-
alizačnú komisiu s výberom návrhu autorov, 
rytcov a  druhu tlače známok až po  koneč-
ný produkt, hotovú známku na poš te alebo 
u �latelistu. Je známe, že �latelisti spravidla 
dostávajú vo svojich kluboch prostredníc-
tvom novinkovej služby všetky objednané 
známky k  spokojnosti, avšak vzhľadom 

na  vydávanie niektorých známok, napr. 
s  kupónmi alebo známkových zošitkov, či 
iných zaujímavostí na vydaných známkach, 
si dokupujú aj ďalšie. Najčastejšie pre rôzne 
kombinácie známok s kupónmi alebo si ku-
pujú väčšie množstvo vhodných známok pri 
rôznych výročiach a podujatiach v súvislosti 
s používaním príležitostných poštových pe-
čiatok. 

Pred časom som, podobne ako aj iní zbe-
ratelia, takúto „službu“ využíval pri malom 
okienku pokladne u slečny, ktorá mi odkla-
dala do obálky niektoré poštové hárčeky ale-
bo známkové zošitky, avšak táto výpomoc 
bola poštou zrušená. Vraj „už sa to nedá, je 
na to zákaz“. 

Nevadí, postavím sa preto spravidla 
v deň vydania známky ako šiesty, či siedmy 
zákazník v poradí do „fronty“ pred jedno zo 
štyroch okienok - združených priehradiek 
v hale pošty a trpezlivo čakám, kým na mňa 
príde rad. Stojaci predo mnou podávajú do-
poručené listy, preberajú nevyzdvihnuté zá-
sielky, vyberajú dôchodky, platia šeky a pod. 
Konečne som v poradí. „ Prosím si známko-
vý zošitok Veľkonočnej známky“. A to je čo, 
pýta sa slečna. Vysvetlím.

„Aha, to je to, kde je tých 10 známok po-
kope“, odtuší slečna. „To nemám, ale opý-
tam sa“. Odíde zo svojho pracoviska a  spý-
ta sa troch susedných kolegýň až nakoniec 
odíde z haly do pokladne na nemalú radosť 
čakajúcich zákazníkov stojacich za mnou.

Vráti sa s  požadovaným zošitkom, spo-
kojná s tým, že vybavila potrebné. Ale mám 
ešte ďalšie želanie, z  výplatných známok, 
ktoré má v  hrubej „knihe“, chcem 10 ks. 
Chystá sa odtrhnúť zvislý stĺpec známok, 

Radosť zo Slovenskej pošty 
aj boliestky na „našej“ pošte

Mgr. Ján Mička

Z KLUBOV A REGIÓNOV
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avšak ju zadržím. „Prosím si tých 10 zo 
spodného radu“. „A  prečo, však tie sú také 
isté ako ostatné“, hovorí už dosť nahnevane. 
„To sa mi bude zle počítať pri odovzdávaní 
zmeny!“ vysvetľuje mi. Pretože ľudom v rade 
už dochádza trpezlivosť a  začínajú šomrať, 
rezignujem a platím dovtedy vybraný tovar. 
Ani nevysvetľujem, že chcem ešte spodný 
ľavý štvorblok známok pre vytlačený sek-
torový diagram. Načo aj, asi by to slečna 
nepochopila a  ešte by ma pokladala za  ču-
dáka, ak nie ešte horšie, ako za  toho, kto 
zbytočne otravuje a  zaťažuje poštu svojimi 
nezmyselnými požiadavkami. A pritom ani 
nežiadam niektorú konkrétnu známku z ix-
tého známkového poľa archu, o ktorej som 
sa dočítal z príspevku ing. Gereca alebo nie-
ktorého špecialistu...A takisto nemám záu-
jem o známky, ktoré z priehradkového listu 
už majú celý zvislý rad kupónov starostlivo 
odtrhnutý, odstránený, lebo obyčajne to zdr-
žuje pri lepení na niektoré zásielky!

Dostať sa k  vedúcej pošty alebo riadite-
ľovi regionálneho centra ako kedysi sa bez 
ťažkostí nedá. A  keď som pani riaditeľku 
pošty po požiadaní vedúcou zmeny konečne 
dostal z  jej kancelárie k  okienku v  hale (!), 
na moje otázky bola jediná niekoľkonásobná 
odpoveď: „Nie, nedá sa.“

Nuž čo. Argumentovať, že �latelista spra-
vidla od  pošty už nežiada ďalšie služby, je 
pre ňu asi zbytočné. Ostáva mi teda skúšať 
šťastie inde, v inom meste alebo na inej poš-
te, v inom stánku a pri inej príležitosti. (Ešte 
ma napadá, či by nebolo možné pri určitej 
príležitosti poučiť, informovať príslušné 
pracovníčky na porade o takýchto požiadav-
kách �latelistov, aspoň na  väčších poštách, 
kde sú kluby �latelistov.) A poznamenávam, 
že takéto „problémy“ �latelisti nikdy nemajú 
pri stánku POFIS, keď je nejaká akcia, napr. 
pri inaugurácii známky alebo pri príleži-
tostnej poštovej pečiatke. Spomeniem aj to, 
že keď som potreboval pre súťaž �latelistic-

kej olympiády pre deti pár opečiatkovaných 
známok románskych pamiatok namiesto 
„čistých“, slečna to odmietla, že „to by som 
mohol zneužiť“ , že to sa nemôže(!). Ako je 
to možné, to si neviem vysvetliť, keď naprí-
klad u  „susedov“ na  hlavnej pošte v  Prahe 
som bol svedkom, ako si zberateľ špecialista 
pri okienku s  lupou pred očami vytrhával 
z celého kompletného priehradkového listu 
niektoré známky!

Celkom na  záver ešte jedna poznámka: 
V  krúžku mladých �latelistov spravidla 
pred Vianocami pripravíme s  deťmi listy 
Ježiškovi s tým, že „krúžkari“ na obálku na-
lepia len 45 centovú známku, ktorú si musia 
sami kúpiť na pošte. Podobne dostanú lístok 
alebo čistú pohľadnicu s výberom najkrajšej 
známky za  uplynulý rok, aby sa zúčastnili 
Ankety o najkrajšiu známku. Keď sa po ur-
čitom čase pýtam, či karty s odpoveďou po-
slali, viacerí sa priznajú, že tak neurobili. 
Ani sa veľmi nečudujem, veď kvôli jednej 
45 centovej známke musia ísť linkou MHD 
do mesta, vystáť na pošte rad a kúpiť si oby-
čajnú známku, a to vyžaduje určitú „obetu“. 
A táto tortúra nie je jediná. Zdá sa mi, ako-
by samotná pošta prejavovala malý záujem 
na používaní poštovej známky, a tak urých-
ľovala koniec poštovej známky a jej význam 
v poštovej službe. 

 Viem, že by som mohol od všetkých detí 
vybrať po 45 centov a urobiť to namiesto nich, 
nepripadá mi to však celkom vhodné. Kedysi 
boli na pošte automaty na predaj zvitkových 
známok alebo v  Bratislave predaj známok 
z automatu. A poslednou možnosťou je ešte 
poslať hlasy do ankety e-mailom, ale nemajú 
všetky deti internet a aj v prípade hromadnej 
zásielky v  jednej obálke sa podľa upozorne-
nia organizátorov takéto hlasy nerátajú. To 
všetko sú „trápenia“ �latelistov s  mladými 
záujemcami o �lateliu a poštové známky. Ale 
nevzdávam sa a pracujem ďalej, veď hádam sa 
aspoň niečo vari ešte časom zmení.

Z KLUBOV A REGIÓNOV
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Vydal Klub �latelistov 51- 09 
Ladislava Novotného, Bra-

tislava 2015 pre internú potrebu, 
200 výtlačkov, 56 strán, 22 ob-
rázkov, nepredajné, vydané s �-
nančnou podporou Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR.

Na  pohľad útla knižôčka. 
Ale nedajme sa mýliť! Vydaná 
publikácia je obsahovo bohatá, 
obsiahla s  množstvom údajov, 
dokumentovaných faktov, opí-
saných udalostí, priblížených 
osobností, všetkého, čo sa za  tie roky dotklo 
bratislavského klubu �latelistov nesúceho 
meno významného �latelistu Ladislava No-
votného. Pamätnica vychádza pri príležitosti 
polstoročnice činnosti klubu, ktorý sídli už 
viac ako tridsať rokov na  Fakulte chemicko-
technologickej a  potravinárskej technológie 
STU. Pamätnica je holdom všetkým osobnos-
tiam, ktoré klub kreovali, viedli, uvedený je aj 
zoznam členov klubu vytvárajúcich v priebehu 
rokov toto spoločenstvo zanietených pestova-
teľov poštových artefaktov, dokladov histórie, 
kultúry, umenia. V časti Galéria významných 
členov klubu sú medailóniky venované osob-
nostiam širokej nielen bratislavskej �latelis-
tickej komunity, ako sú Ladislav Novotný, 
doc. RNDr. Ladislav Chodák. CSc., arch. Ed-
gar Vysloužil, Róbert Vlach. Oceňujem najmä 
spomienkové state Ľ. Flocha opisujúce osob-
nosť L. Novotného alebo literárne ladenú spo-
mienku P. Osuského na Uja Laca (Chodáka).

V publikácii, ktorej nosnou stavbou je stať 
autora Ľ. Flocha Mojich 91 semestrov štúdia �-
latelie doplnená o dokumentárne údaje klubu, 
sú podrobne popísané aktivity členov na  �la-
telistickom poli, ocenené exponáty, významné 

Ľubomír Floch, Peter Osuský, Martin Polovka: 

50 rokov KF Ladislava Novotného, 
Pamätnica rokov 1985 – 2015

Mgr. Antónia Paulinyová

výstavy, vydavateľské aktivi-
ty, podané námety a  podnety 
k  emisnej činnosti, prednášky, 
besedy, inaugurácie známok, 
delegáti na  FIP a  FEPA kon-
gresoch, národní komisári, 
zväzoví funkcionári ako aj za-
stúpenie v  nadnárodných �la-
telistických organizáciách.

Prvoplánovo koncipovaná 
história jedného konkrétne-
ho klubu �latelistov ale v  reáli 
prináša aj prekrásne vyjadre-

nie osobného vzťahu autorov k �latelii a životu 
s  týmto obohacujúcim koníčkom. Je to vzťah, 
ktorý precítene opísali páni Floch a  Osuský 
vo svojich príspevkoch, ale texty presvedčivo 
hovoria nielen o  tom, čo prežívajú autori, ale 
svedčia o tom, čím dýchajú, čo zažívajú mnohí 
�latelisti. Publikácia dáva možnosť, nahliad-
nuť do  sveta zasvätených, �latelii oddaných, 
v zberateľstve rozhľadených, ale je i príležitos-
ťou spomienkovo si priblížiť ocenené výstavné 
exponáty členov klubu, výstavné, vydavateľské 
i publikačné aktivity ako aj celú atmosféru �la-
telistickej komunity.

Publikácia svojím významom rozhodne 
presahuje v  tiráži proklamované určenie „pre 
internú potrebu“. Odporúčam všetkým, nielen 
�latelistom, ale aj priateľom a priaznivcom �-
latelie.

Mgr. A. Paulinyová je veľmi známa publicist-
ka vo �latelii, autorka textu známej monogra�e 
„František Horniak: Delineavit & Sculpsit. Svet 
známok“, ktorá nedávno získala na  európskej 
�latelistickej výstave EUROPHILEX LONDON 
2015 veľkú pozlátenú medailu (ljf).

RECENZIE
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Celú slovenskú �latelistic-
kú obec zaskočila smut-

ná správa, že 15. júna 2015 
navždy odišiel z našich radov 
pán Dušan Evinic, �latelis-
ta srdcom aj dušou. Veď ešte 
mnohí z  nás sa s  ním stretli 
na  1. sneme Združenia klu-
bov �latelistov východoslo-
venského regiónu v  Poprade 
23. mája tohto roku. I  keď 
jeho zdravotný stav v posledných rokoch 
nebol najlepší, bol plný nových nápadov 
a chuti do �latelistickej práce.

Správa veľmi zasiahla aj mňa osobne. 
Prežili sme desiatky spoločných dlhých 
ciest na  rokovania Rady ZSF i  desiatky 
večerov pri spoločných debatách v hoteli. 
Ťažko sa mi hľadajú a píšu slová o smrti 
človeka, ktorý bol môj priateľ, vynikajú-
ci človek a výborný �latelistický partner, 
ktorý nikomu nikdy nepovedal nie, ktorý 
ochotne každému pomohol riešiť jeho, 
a to nielen �latelistické problémy.

Dušan Evinic sa narodil 20. mája 1946 
v Bzinciach pod Javorinou, no jeho život-
ná púť smerovala na  východ republiky, 
najprv do  Popradu a  napokon do  Košíc. 
Práve v  Poprade ho v  roku 1970 do  svo-
jich osídiel zlákala organizovaná �late-
lia. Učarila mu jedna z najzaujímavejších 
oblastí nášho koníčka – poštová história. 
Z  nej si vybral najmä oblasť balíkovej 
pošty a  potom �škálnej �latelie. Hľadal, 
zbieral, usilovne študoval staré i nové poš-
tové predpisy a výsledky sa dostavili. Bol 
skutočným odborníkom na  tieto oblasti 
�latelie. Svoje vedomosti a skúsenosti pre-
zentoval v mnohých odborných článkoch 

vo �latelistických časopisoch 
Zberateľ, Spravodajca ZSF aj 
Filatelie. Pravidelne odborne 
prispieval do  zborníka Koši-
ce vo �latelii a  do  mnohých 
výstavných katalógov. Jeho 
úsilie vyvrcholilo v  napísaní 
jedného dielu Zberateľských 
statí, a  to „Balíková pošta 
na Slovensku 1918 - 1985“.

Publikované skutočnos-
ti dokladal aj hodnotným zberateľským 
materiálom vo svojich exponátoch, 
za ktoré získal na domácich aj medziná-
rodných výstavách viaceré ocenenia.

Pán Evinic bol aktívny aj v  organi-
začných zložkách zväzu. Na  regionálnej 
úrovni v rokoch 1978 až 1992 bol člen vý-
chodoslovenského krajského výboru ZSF, 
od roku 1996 do 2011 bol predseda ZKF 
východoslovenského regiónu. V  rokoch 
1984 - 1992 bol členom predsedníctva 
ZSF, od roku 1996 do r. 2011 členom Rady 
ZSF a v období 2003 – 2011 bol podpred-
sedom ZSF pre vnútrozväzovú činnosť.

Za prácu v prospech organizovanej �-
latelie bol ocenený mnohými zväzovými 
vyznamenaniami. Najvyššie ocenenie - 
Cenu ZSF si prevzal v roku 2012.

Dušan, Tvoje telo odišlo do zeme, no 
Tvoj duch a  myšlienky tu ostali s  nami, 
aby sme ich mohli uskutočňovať a  ďalej 
rozvíjať. Práca, ktorú si vykonal pre roz-
voj �latelie, nikdy neostane zabudnutá. 
K  Tvojim skúsenostiam sa budú vracať 
ešte mnohé generácie �latelistov.

Česť Tvojej pamiatke!
Za celý Zväz slovenských �latelistov

Zdeno Baliga

Zomrel Dušan Evinic
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z r. 1489
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