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2017, 21. 4. * Oravská priehrada (Technické pamiatky) * príležitostná známka *
N: M. Komáček, R: F. Horniak * OTr+HT
PTC * PL: 50 ZP, TF: 2 PL * papier FLA *
RZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: M. Komáček, R:
F. Horniak, OTp PTC * náklad: 1 mil.

2017, 2. 6. * Štátny motív - známka s personalizovaným kupónom * príležitostná
známka určená na personalizáciu kupónu
* N: A. Ferda * OF PTC * PL: 8 ZP + 8 K,
TF: ? PL * papier FL * HZ 11 ¼ : 11 ¾ *
FDC N: A. Ferda, OF Kasico * náklad: 260
tis. (32,5 tis. PL, z toho 22,5 tis. PL s kupónom „Art Film Fest Košice“ a 10 tis. PL
s nepotlačeným kupónom)

634) Hrádza Oravskej priehrady

634
0,95 € viacfarebná........................ 0,95
634 FDC .............................................................. 1,85
634 CM ..............................................................0,96

2017, 5. 5. * Hrady a zámky – Lietava (Europa) * príležitostná známka * N: M. Čapka * OF PTC * PL: 8 ZP (A), TF: ? PL; ZZ:
6 ZP (B), TF: 3 ZZ * papier FL (A), samolepiaci FL (B) * HZ 11 ¾ : 11 ¼ (A), vlnitý
výsek 16 ¼ : 15 (B) * FDC N: M. Čapka, OF
Kasico * náklad: A - 200 tis. (25 tis. PL),
B - 90 tis. (15 tis. ZZ)

635) Hrad Lietava

635 A
635 B
635 PL
635 FDC
635 ZZ
635 NL

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

636) Štylizovaný štátny znak SR s dominantami Bratislavy a Košíc
kupón) logo filmového festivalu Art Film Fest Košice

636
636 PL
636 FDC
Kupóny

T2 50g (0,50 €) viacfarebná ........ 0,50
(129x207 mm) ........................................ -.
.............................................................. 1,40

636 KĽa s kupónom „Art Film Fest Košice“ ......0,50
636 KĽb s personalizovaným kupónom .............1,00
636 KPa s kupónom „Art Film Fest Košice“ ......0,50
636 KPb s personalizovaným kupónom .............1,00
636 KĽa+ KPa s kupónmi
„Art Film Fest Košice“..................................0,50
636 KĽb+ KPb s personalizovanými kupónmi ...1,00
636 Sa s kupónom „Art Film Fest Košice“..........1,00
636 Sb s personalizovaným kupónom ................ 1,90
636 PLa s kupónmi „Art Film Fest Košice“ ........4,00
636 PLb s personalizovanými kupónmi ............. 7,98

Titulná strana obálky
Airbus A 319 v Piešťanoch. Letecká pošta
Praha – Piešťany - Praha. Preberanie
poštového uzáveru Slovenskej pošty, a.s.
(zľava doprava) I. Krajčovič predstaviteľ
Trnavského samosprávneho kraja,
vedúca kabíny lietadla A 319 a A. Pilková
pracovníčka pošty Piešťany 1
(foto Marta Mičková).
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ÚVODNÍK

H

Finančná situácia v našom zväze

lavnou témou 8. zasadnutia
Rady ZSF bola finančná situácia v našom zväze, od ktorej
sa odvíja jej činnosť. Neskoré platenie členských príspevkov a neskoré odobratie noviniek z novinkovej služby.
Nie je mi celkom jasné, keď
som členom organizácie a neplním si základnú povinnosť zaplatiť členský príspevok, ako si to
mám predstaviť byť jej členom.
Zaplatenie členského príspevku je viazané
aj na členskú prémie ZSF. Predchádzajúci
rok si niektoré kluby filatelistov túto povinnosť splnili po niekoľkonásobnej výzve až
v mesiaci december a niektoré až tohto roku
za rok 2016. Doteraz sme to tolerovali a členskú prémiu tieto kluby dostali. Nemôžeme
to už ďalej tolerovať a kluby filatelistov, ktoré
zaplatili členský príspevok po termíne pravdepodobne nedostanú členskú prémiu.
Rada ZSF rozhodla nevybrať ďalšie novinky zo SP, a. s., pokiaľ nebudú odobraté všetky
novinky, a tým zaplatené všetky faktúry SP,
a. s., ich celková suma presahovala vyše 12
tisíc eur. Doplatia na to tie kluby, ktoré riadne odoberajú novinky. Rada ZSF schválila
štatút novinkovej služby ZSF, ktorý je platný
od 1. januára 2018. Žiadam všetky kluby filatelistov, ktoré odoberajú novinky zo ZSF, aby
si ho preštudovali a ním sa riadili.
Rok 2019 bude rokom zvolania riadneho snemu ZSF a 50. výročia založenia ZSF.

Predpokladom usporiadania
snemu ZSF je miesto ustanovujúceho zasadnutia ZSF
v roku 1969 na Sliači. Žiadalo
by sa usporiadať v tom roku
aj 2. Slovensko – českú filatelistickú výstavu. Hľadáme
záujemcu z klubov filatelistov,
ktorý by sa ujal jeho usporiadania.
Veľa členov sa sťažujú
na neskoré informácie o činnosti ZSF. Ja osobne som sa pokúšal v roku
2015 pripraviť adresár KF. Ani tohto roku
všetky KF nedodali hlásenia a adresár členov, preto Rada prijala unesenie pre predsedov ZKF doplniť adresár do konca mesiaca
jún 2017. Žiadam všetky KF, aby tak urobili.
Na mailovú adresu zástupcu klubu im budú
zaslané informácie.
Na mailovú adresu pripomienky.zsf@
gmail.com sme dostali iba tri pripomienky
a z toho od dvoch členov ZSF. Preto žiadam
všetkých členov o pripomienky ku všetkým
základným dokumentom ZSF. Zväzové dokumenty sú na webovej stránke ZSF www.
slovenskafilatelia.sk.
Prajem všetkým členom príjemné prežitie letných mesiacov, načerpania nových síl
do ďalšej práce aj v našom zväze.
Miroslav Ňaršík
predseda ZSF

J

edným zo zdrojov poznatkov o filatelii je nepochybne internet. Počet autorov
využívajúcich túto formu šírenia správ a poznatkov stále rastie. A tak pribudla na internete ďalšia zaujímavá web stránka http://jozefkoreny.sweb.cz/.
Neváhajte, pozrite si ju!
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DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE

z 8. zasadnutia Rady ZSF konaného
dňa 3. 6. 2017 v Bratislave
I. RADA ZSF BERIE NA VEDOMIE:
1) Plnenie provizórneho rozpočtu ZSF
na rok 2017 do 30.4.2017
2) Prestup Ing. Marcela Pilku do KF 52-19
Trenčín
3) Prípravu výstavy Salón 2018
4) Finančný príspevok od MDV SR na vydanie publikácie k výstave Salón 2018
5) Čerpanie finančných prostriedkov
z MDV SR
II. RADA ZSF SCHVAĽUJE:
1) Štatút novinkovej služby ZSF
2) Novelizáciu Štatútu komisie znalcov ZSF
3) Udelenie ČO ZSF:
zlatý ČO ZSF: Peter SCHOLTZ KF 5403 Spišská Nová Ves
strieborný ČO ZSF: Ing. Ondrej CHABADA KF 54-03 Spišská Nová Ves
4) Vyplatiť zálohu 2.000,00 € z účtu MDV
SR KM ZSF na FO 2017
III. RADA ZSF UKLADÁ:
1) Vypracovať finančnú analýzu ZSF
zodpovední: tajomník ZSF a Ing. Zdeněk
Baliga
termín: 30. 6. 2017
2) Vypracovať dlhy dlžníkov novinkovej
služby ZSF a oznámiť dlžníkom splatenie dlhov

N

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zodpovedný: tajomník ZSF
termín: 30. 6. 2017
Doplniť adresár KF
zodpovední: predsedovia ZKF ZSF
termín: 30. 6. 2017
Pripraviť odovzdanie ČO ZSF - zlatý
ČO ZSF – Peter SCHOLTZ KF 54-03
Spišská Nová Ves a strieborný ČO ZSF –
Ing. Ondrej CHABADA KF 54-03 Spišská Nová Ves
zodpovedný: predseda RK ZSF
termín: 30. 6. 2017
Zistiť možnosť usporiadať 2. snem ZSF
v 2019 roku na Sliači
zodpovedný: predseda ZSF
termín: 30. 6. 2017
Požiadať MDV SR a SP, a. s., o vydanie
slovenskej poštovej známky k 50. výročiu založenia ZSF v mesiaci október 2019
zodpovedný: predseda ZSF
termín: 15. 6. 2017
Možnosti usporiadania 2. slovensko –
českej filatelistickej výstavy v roku 2019
zodpovední: predsedovia ZKF ZSF
termín: 31. 8. 2017
Vyplatiť zálohu 2.000,00 € z účtu MDV
SR KM ZSF na FO 2017
zodpovedný: tajomník ZSF
termín: 7. 6. 2017

NAJMENŠIA ZNÁMKA NA SVETE

ajmenšia známka na svete (8,0 x
9,5 mm) bola vydaná v roku 1863
v Kolumbii (Colombia) po civilnej vojne v 1860 – 1862. Na známke je vyobrazený erb štátu Bolívia, jedného z 9
štátov Spojených štátov Kolumbijských
v dvoch nominálnych hodnotách, 10 C zele2017 / 2

ná a 1P červená. Zelená 10 C známka
existuje v dvoch variantoch s piatim
alebo šiestimi hviezdičkami na spodnej strane erbu. Obidva varianty 10 C
známky patria k hľadaným a cenným
známkam (1 200 – 3 000 €).
(ljf)
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Štatút Novinkovej služby
Zväzu slovenských filatelistov

bjednávku filatelistických produktov
(ďalej len novinky) Slovenskej pošty, a. s.,
(ďalej len SP, a. s.) pre členov Zväzu slovenských filatelistov (ďalej len ZSF) zabezpečuje
podľa Stanov ZSF novinková služba ZSF. Dodanie noviniek pre jednotlivé kluby filatelistov
(ďalej len KF) vykonáva sekretariát ZSF.

I. Objednávka
Každý KF si môže záväzne objednať potrebné množstvo noviniek pre svojich členov
podľa emisného plánu na základe celoročnej
záväznej objednávky (príloha č. 1) do 30. novembra predchádzajúceho roku pre novinky
na budúci rok. Po tomto termíne nebude objednávka akceptovaná.

2. poštou na dobierku pri zaplatení poštového poplatku v ďalšej zásielke odberajúceho KF v časovom horizonte:
2.1. deň po vydaní
2.2. jedenkrát za mesiac
2.3. jedenkrát za štvrťrok
3. Pri neodobraní noviniek podľa záväznej objednávky KF pri osobnom odbere alebo po vrátení zásielky a opätovnom odoslaní
nebude za zásielku uplatnená zľava pre KF.

III. Zľava za odber
noviniek

II. Odber noviniek

Na základe záväznej celoročnej objednávky bude odoberajúcemu KF z každého
odberu odpočítaná suma v hodnote 4 % pri
dodržaní bodu II.1. a II.2. tohto štatútu.

Odber noviniek zo strany KF sa môže realizovať:
1. osobne na sekretariáte ZSF, jeden deň
po vydaní noviniek, podľa telefonického dohovoru najmenej jeden deň pred odberom, odber sa uskutoční do 15 dní po vydaní noviniek

Štatút nadobúda platnosť jeho schválením Radou ZSF od 1.1.2018 až do odvolania.
Schválené Radou ZSF na 8. zasadnutí dňa
3. júna 2017.

IV. Platnosť štatútu

ZNÁMKOVÁ TVORBA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY V II. ŠTVRŤROKU 2017

E

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

misná politika vydavateľa je v druhom štvrťroku chudobnejšia ako po iné roky. Po presune emisie Šport zo 6. júna do 3. štvrťroka obsahuje len tri známky. Upravené tlačové
listy s personalizovaným kupónom oficiálne vydávané Pofisom budú od emisie 634 číslované
na ľavom okraji hore.
tovej tlačiarni cenín Praha, a. s. (TL 50).
Technické pamiatky:
Nominálna hodnota 0,95 € je určená pre
Oravská priehrada
vnútroštátne listy 2. tr. do hmotnosti 500 g.
Známka (Pofis 634) bola vydaná 21.4.2017
Autorom výtvarného návrhu známky je
v emisii Technické pamiatky v náklade 1
akad. mal. Marián Komáček, rytcom známmilión kusov. Bola vytlačená rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou v Pošky je František Horniak. Z početných ko-
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mentárov (13) na webovej stránke Pofisu je
zrejmé, že jej vizuálne prevedenie sa stretlo
s kritickou odozvou vo filatelistickej verejnosti. Záver z diskusie je, že Oravská priehrada si zaslúžila krajšiu známku. Za úvahu stojí
i myšlienka, ako súvisí autorovo spracovanie
známky s témou emisie – Technická pamiatka. K známke bola vydaná obálka prvého dňa
(FDC 634). Jej pečiatka prvého dňa predstavuje plošný profil vodného diela, prítlač zobrazuje vypúšťanie vody cez výpuste. Treba
to vidieť a zažiť. Je to úžasný pocit byť pri
tom. Carte maximum (111 CM 634/17) je najkrajším produktom k tejto téme. Priložená
fotografia približuje malebnú krásu priehrady a jej okolia. Strašidelné povodne na sútoku
Čiernej a Bielej Oravy podnietili už v 19. st.
tvorbu plánov ako im zabrániť. Východiskom
mala byť stavba priehrady. V archívoch Štátnej správy v Ústí nad Oravou sa zo začiatku
20. storočia zachovalo 9 alternatív konštrukčného riešenia priehrady. Nakoniec zvíťazil
projekt odľahčenej betónovej gravitačnej
priehrady s predloženými horizontálnymi
blokmi, ktoré sú prekryté hlineným tesniacim kobercom a s injekčnou clonou v podloží
(Dr. Jiroušek a kol. 1949). V oblasti priehradného staviteľstva Oravská priehrada nielen
zaručuje bezpečnosť pred povodňami, ale
predstavuje aj jedinečné riešenie obsahujúce
vzácnu technickú originalitu európskeho významu (E. Bednárová: www.pofis.sk).
Prvé práce na projekte sa začali 24. júla
1941 a do prevádzky bola priehrada spustená
v roku 1954. Po napustení ostali pod vodnou
hladinou obce Slanica (rodná obec A. Bernoláka, prvého kodifikátora spisovnej slovenči2017 / 2

ny), Osada, Hámre, Ľavkovo, Ústie, dolná časť
obce Bobrov a 2/3 Námestova. Práve preto sa
v Námestove nenachádza historické centrum
mesta. V dôsledku toho bol 8. 12. 1952 zrušený poštový úrad Slanica, ktorý bol zriadený
1.8.1854*. Nad hladinou ostal po zatopenej
obci malý vrch - Slanický ostrov (3,5 ha) nazývaný aj Ostrov umenia alebo Vtáčí ostrov.
Priehrada so svojimi brehmi a ostrovmi patrí
k najvýznamnejším lokalitám výskytu vodných vtákov na Slovensku, leží na migračnej
trase vodného a pri vode žijúceho vtáctva
v cezhraničnej polohe pri hraniciach s Poľskom. Na Slanickom ostrove umenia sa nachádza barokový rímskokatolícky Kostol povýšenia svätého kríža postavený v 18. storočí
a lapidárium Oravskej kamenárskej tvorby
18. a 19. storočia (lapidárium je zbierka kamenných starožitností alebo budova pre túto
zbierku). V súčasnosti je v kostole inštalovaná
stála expozícia oravského ľudového umenia,
plastiky a maľby. Ku kostolu bol z dediny prenesený aj pomník A. Bernoláka (http://www.
oravskagaleria.sk/slanicky_ostrov_umenia.
html). Oravská priehrada je najväčšie vodné
dielo na Slovensku. Jej rozloha pri plnom napustení je 35 km2, zadržiava 350 mil. m3 vody
a jej maximálna hĺbka pri priehradnom múre
je 38 m. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Oravsk%C3%A1_priehrada).
*Ďakujem Dr. O. Gáťovi za informáciu
o pošte Slanica.

EURÓPA 2017: Hrady
a zámky – Lietava
História Slovenska je nerozlučne spätá s dejinami hradov. Boli správnymi a hospodársky-

7

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
mi centrami, sídlami feudálnej šľachty, ktorej personál spravoval územie prislúchajúce
k hradu. Prvá písomná zmienka o lietavskom
hrade pochádza z roku 1318. V priebehu storočí mal rôznych pánov, najznámejší bol Matúš
Čák Trenčiansky a palatín Juraj Thurzo, ktorý sa na hrade narodil. Hrad prestaval v renesančnom slohu a po prestavbe poskytoval
dobré podmienky na bývanie i ako bezpečné
útočisko. V 17. st. začal pustnúť pre majetkové spory vlastníkov, až z neho vznikla terajšia
zrúcanina. (J. Kurucárová www.pofis.sk)
Akad. maliar Martin Čapka vytvoril
pôsobivý výtvarný návrh, ktorý ofsetom
realizovala na známku Poštovní tiskárna
cenin Praha, a. s. Známka (Pofis 635) vyšla
(5.5.2017) vo forme upraveného tlačového
listu (8 zn.) v náklade 200 tisíc kusov. Nominálna hodnota (0,90 €) predstavuje výplatnú
hodnotu listu 1. tr (do 50 g) do Českej republiky a listu 2. tr. (do 50 g) do Európy. Známka
bola prijatá s veľkým očakávaním a pozitívnymi emóciami zberateľov témy Hrady
a zámky. Vyšla pri príležitosti 450. výročia
narodenia uhorského palatína Juraja Thurza
na hrade Lietava a 500. výročia reformácie.
Práve palatín J. Thurzo bol najvýznamnejší
predstaviteľ reformácie v Uhorsku. Slávnostné uvedenie novej poštovej známky sa
uskutočnilo v deň jej vydania v kultúrnej
sále obce Lietava. Podujatie organizovali
za odbornej pomoci Klubu filatelistov 53-58
zo Žiliny obce Lietava a Lietavská Svinná Babkov spolu so Združením na záchranu
lietavského hradu. Na inaugurácii sa zúčastnili predstavitelia miestnej samosprávy,
autor známky Marián Čapka, zástupcovia
Ministerstva dopravy a výstavby SR, Slovenskej pošty, a.s., Pofis, riaditeľky Štátneho
archívu v Bytči Jany Kurucárovej a početnej
filatelistickej a občianskej pospolitosti. Počas inaugurácie si návštevníci mohli kúpiť
známky, UTL, obálky prvého dňa (FDC 635),
pohľadnice a iné zaujímavosti, ktoré vyšli pri
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tejto príležitosti. Týždeň pred inauguráciou
sa v priestoroch Základnej školy Lietava
a v obecných priestoroch Lietavskej Svinnej
uskutočnila klubová propagačná výstava
známok (http://www.postoveznamky.sk/slavnostna-inauguracia-postovej-znamky-europa-2017-hrady-a-zamky-lietava). Spolupráca
členov KF 53 - 58 s predstaviteľmi obce Lietava pri inaugurácii vytvorili predpoklady pre
úspešné uskutočnenie finále 42. Filatelistickej olympiády mládeže ZSF (9.6.2017).

Známka s personalizovaným
kupónom: Štátny motív
Známka (Pofis 636) vznikla z praktickej
potreby reprezentačnej známky so štátnym
motívom s kupónom využiteľným pre tlač
rôznych motívov v edícii známok s personalizovaným kupónom. Autor výtvarného
návrhu známky Adrián Ferda sa inšpiroval
pri tvorbe tvarom i obsahom prvej slovenskej poštovej známky. Zobrazením dominánt dvoch najväčších miest zviazal východ
(Košice) a západ štátu (Bratislava) do jedného
celku. Spojil ich symbolicky cyrilo-metodským krížom a bielo-modro-červenou trojfarebnosťou obrazu známky - farieb použitých
na vlajke Slovenskej republiky. Večná známka
(v dobe platnosti eurovej meny) s nominálnou
hodnotou T2 50 g momentálne predstavuje
platnú výplatnú tarifu (0,50 €) za vnútroštátny list 2. tr. Slovenská pošta je aj v tomto roku
hlavným partnerom prestížneho filmového
festivalu Art Film Fest, ktorý oslavuje 25 rokov svojej existencie. Okrúhle výročie pripomína aj poštová známka s personalizovaným
kupónom, ktorú pošta pri tejto špeciálnej
príležitosti vydala. Oficiálna prítlač na kupóne zasa znázorňuje logo filmového festivalu,
ktorý už štvrťstoročie láka fanúšikov z celého
sveta. Art Film Fest sa po 23 rokoch presťahoval z Trenčianskych Teplíc (2016) do metropoly východného Slovenska. (M. Macková
www.pofis.sk)
Spravodajca ZSF
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Inaugurácia v Lietave

K

Zdeněk Baliga

aždoročne, tak aj tento rok, v našom
emisnom pláne nechýbala poštová
známka z emisie Europa, ktorú už niekoľko
rokov iniciuje Združenie európskych verejných poštových operátorov – PostEurop.
Tento rok boli námetom emisie hrady.
Slovenská pošta si vybrala námet tak trochu
netradičný, nie krásny a honosný hrad, ale
zrúcaninu Lietavského hradu. To však vôbec
na atraktívnosti známky neubralo, naopak,
predstavilo históriu kedysi slávneho hradu
a tiež pripomenulo 450. výročie narodenia
významnej osobnosti našich dejín, uhorského palatína Juraja Thurzu, práve na hrade
Lietava. Námet autorsky vynikajúco spracoval akademický maliar Marián Čapka.
Do inaugurácie tejto známky sa aktívne
prihlásil novozaložený žilinský klub filatelistov 53 – 58. Tento klub v spolupráci s obcou Lietava, obcou Lietavská Svinná-Babkov,
Združením na záchranu Lietavského hradu
a Slovenskou poštou, a. s., pripravil inauguráciu známky na 5. mája 2017, a to dokonca
v dvoch variantoch. Priamo na hrade Lietava
a v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome v Lietave. Žiaľ, počasie sa rozhodlo pre druhý variant.
A tak sa v perfektne pripravenom kultúrnom dome v Lietave zišli filatelisti z celého Slovenska, zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja, ako aj viac miestnych
nadšencov histórie. Podujatia sa zúčastnili
aj významní hostia: Ing. Igor Choma, primátor Žiliny, PhDr. Anton Hrnko, CSc.,
poslanec NR SR, Ing. Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru poštových služieb MDV SR,
PhDr. Zuzana Pukančíková, zástupkyňa SP,
a. s., Pofis, PhDr. Jana Kurucárová, riaditeľka
štátneho archívu Žilina, pracovisko Bytča,
Ľubomír Chobot, predseda Združenia na záchranu hradu Lietava, Ing. Pavol Gašpierik,
starosta obce Lietava, Ing. Igor Veselovský,
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Obr. 1.
starosta obce Lietavská Svinná – Babkov,
a autor známky Marián Čapka.
Po privítaní všetkých zúčastnených moderátorkou sa ujala slova PhDr. Kurucárová,
ktorá v obsiahlom príhovore priblížila účastníkom život a politickú kariéru uhorského
palatína Juraja Thurzu a jeho väzby na hrad
Lietava. Po nej sa ujal slova pán Chobot, zoznámil nás s históriou hradu, priblížil činnosť
a plány Združenia na záchranu hradu Lietava.
Po tomto príhovore nastal samotný inauguračný akt známky, ktorý vykonali menovaní
významní hostia tejto akcie s pieskom zo zrúcaniny hradu. Inaugurácia bola spestrená hudobným kultúrnym programom a nechýbala
ani autogramiáda autora známky (Obr. 1.).
Kým o duševnú pohodu účastníkov sa postaral bohatý program, o fyzickú pohodu sa
postaral výborný jelení guláš z dielne miestneho poľovníckeho združenia.
Za to, že známka Hrad Lietava slávnostné
uzrela svetlo sveta, patrí veľké ďakujem všetkým organizátorom tohto krásneho podujatia.
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PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY
A KAŠETY V II. ŠTVRŤROKU 2017

D

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

vadsať príležitostných pečiatok reflektuje osemnásť rozličných udalostí.
Prevažujú filatelisticko - religiózne motívy.
Ich početnosť je motivovaná výraznou
podporou, ktorú im venovala Slovenská
pošta, a.s., - POFIS. Za obrazovou časťou
sú doplnkové informácie, ktoré rozvíjajú
Obraz PPP
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Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

poznanie o tom, čo sa kde udialo nielen
z filatelistického hľadiska. Medzi autormi naďalej dominuje Adrián Ferda, ktorý
obsadil pofisovský post oficiálneho tvorcu
príležitostných pečiatok. Pečiatky použité
na FDC sú vyobrazené na vnútornej strane
obálky časopisu.
Obraz PPP

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

Propagačná výstava poštových známok Svetový
deň vtáctva. A. Ferda,
PPP 14/17, Pošta Piešťany 1, 1.4.2017

80. výročie letu Piešťany - Zlín - Brno – Praha.
I. Krajčovič, PPP 15/17.
Pošta Piešťany 1, 5.4.2017

Uvedenie poštovej
známky Veľká noc 2017 Vajnorská ľudová maľba.
A. Ferda, PPP 16/17. Pošta
Bratislava 36, 9.4.2017

Spoločenstvo kresťanskej
filatelie - Sv. Gabriel.
J. Vallo, PPP 17/17.
Pošta Dolný Smokovec,
28.4.2017

RELIGFILA 2017. A.
Ferda, PPP 18/17. Pošta
Poprad 8, 28.4.2017

Inaugurácia poštovej
známky EUROPA 2017:
Hrady a zámky – Lietava.
M. Sobola, PPP 19/17.
Pošta Lietava, 5.5.2017

Panna Mária nás vyzýva Modlite sa a kajajte sa. A.
Ferda, PPP 20/17. Pošta
Močenok 12.5.2017

300. výročie narodenia
Márie Terézie. A. Ferda,
PPP 21/17. Pošta Handlová, 13.5.2017

Spravodajca ZSF
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Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

Obraz PPP

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

SPIŠRELIGFILA 2017.
F. Divok, PPP 22/17.
Pošta Spišská Nová Ves 1,
17.5.2017

44. ročník Rallye Tatry.
A. Ferda, PPP 23/17. Pošta
Poprad 1, 26.5.2017

Požehnanie sochy sv. Jána
Nepomuckého. A. Ferda,
PPP 24/17. Pošta Divina,
2.6.2017

Bratislavské zberateľské
dni 2017. A. Ferda, PPP
25/17 Pošta Bratislava, 5,
3.6.2017

Bratislavské zberateľské
dni 2017. A. Ferda, PPP
26/17. Pošta Bratislava 5,
3.6.2017

Odhalenie Pamätníka
železničiarov. A. Ferda,
PPP 27/17. Pošta Nové
Zámky 2, 3.6.2017

Jozef Miloslav Hurban:
200. výročie narodenia
– konferencia. A. Ferda,
PPP 28/17. Pošta Trnava 1, 8.6.2017

Filatelistická olympiáda.
A. Ferda, PPP 29/17. Pošta
Lietava, 9.6.2017

Rok Liptovskej stolice.
A. Ferda, PPP 30/17. Pošta Liptovský Mikuláš 1,
14.6.2017

Mária Terézia (1717
- 2017) - 300. výročie
narodenia. A. Ferda,
PPP 31/17. Pošta Holíč 1,
16.6.2017

Vysvätenie sv. Gorazda
za kňaza. A. Ferda, PPP
32/17. Pošta Močenok,
16.6.2017

25. výročie Art Film Fest
Košice. A. Ferda, PPP
33/17. Pošta Košice 1,
16.6.2017
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Štart 1. slovenskej družice
skCUBE. A. Ferda, PPP
34/17. Pošta Bratislava 1,
23.6.2017

Doplnkové informácie
k príležitostným
pečiatkam :
PPP 14/17. Propagačná výstava poštových známok Svetový deň vtáctva. Pečiatka
bola používaná na výstave v dňoch 1.4. – 7.6.
2017. Viac informácií je v Spravodajcovi ZSF
2017/1/, s. 28.
PPP 15/17. 80. výročie letu Piešťany Zlín - Brno – Praha. Piešťanská príležitostná
pečiatka zobrazuje dobovú mapu hraníc I.
Československej republiky. Verne zobrazuje
obrysy hraníc vtedajšej ČSR, vrátane Zakarpatskej Ukrajiny. Zásielky adresované na Poste restante v Prahe sa po opečiatkovaní pražskou príležitostnou poštovou pečiatkou vrátili
na východiskovú adresu. Viac informácií je
v článku J. Mičku v tomto čísle časopisu.
PPP 16/17. Uvedenie poštovej známky
Veľká noc 2017 - Vajnorská ľudová maľba.
Pečiatka zobrazuje erb obce Vajnory a Kos-

12

tol Sedembolestnej Panny Márie, v ktorom
sa nachádza ľudová nástenná maľba vyobrazená na inaugurovanej známke. Informácia
o inaugurácii bola publikovaná v Spravodajcovi 2017/1/, s.10.
PPP 17/17. 25. Výročie Spoločenstva
kresťanskej filatelie - Sv. Gabriel. Na pečiatke je logo spoločenstva a číslica charakterizujúca oslavované výročie. Bola tiež používaná na výstave Religfila 2017 v Poprade.
PPP 18/17. Propagačná výstava RELIGFILA 2017. Na pečiatke je vyobrazených
Chrám svätého Cyrila a Metóda v Poprade,
v ktorom sa uskutočnila výstava. Konala sa
pri príležitosti 25. výročia založenia Spoločenstva kresťanskej filatelie - Sv. Gabriela.
K výstave bol tiež vydaný príležitostný poštový lístok s prítlačou (266 CDV 243/17).
PPP 19/17. Inaugurácia poštovej známky EUROPA 2017: Hrady a zámky – Lietava. Inaugurácia sa uskutočnila v kultúrnom
dome obce Lietava a nie na hrade, ako bolo
pôvodne oznámené. Týždeň pred inauguráciou sa v priestoroch Základnej školy Lietava a v obecných priestoroch Lietavskej Svinnej uskutočnila propagačná výstava známok
(http://www.postoveznamky.sk/slavnostna-inauguracia-postovej-znamky-europa-2017-hrady-a-zamky-lietava).
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PPP 20/17. Panna Mária nás vyzýva
- Modlite sa a kajajte sa. Pečiatka patrí tematicky k 100. výročiu fatimského zjavenia,
ktoré bolo komentované v Spravodajcovi
2017/1/, s. 9.
PPP 21/17 a 31/17. 300. výročie narodenia Márie Terézie (1717 - 2017). Toto významné jubileum si pripomenul KF v Skalici ako súčasť 14. ročníka Tereziánskych dní
(16.6. - 17.6.2017), v rámci ktorého prezentovali členovia klubu na klubovej výstave
ukážky exponátov zo svojich zbierok. Po
dujatie sa konalo v areáli národnej kultúrnej
pamiatky Holíčsky zámok, ktorý bol letným
sídlom Márie Terézie. Na podnet KF 53 - 12
v Holíči bol okrem príležitostnej pečiatky
vydaný aj oficiálny poštový lístok 269 CDV
243/17 a príležitostný pamätný list klubu.
KF Handlová používal k uvedenému jubileu
identickú príležitostnú pečiatku s domicilom pošty Handlová. Slovenská pošta, a.s.,
- POFIS vydala 16.6.2017 k tomuto jubileu
poštový lístok s prítlačou (269 CDV 243/17).
(3. str. obálky)
PPP 22/17. SPIŠRELIGFILA 2017. Táto
filatelistická výstava sa uskutočnila pri príležitosti 25. výročia založenia filatelistického združenia Spoločenstva Sv. Gabriela. Exponáty z propagačnej výstavy RELIGFILA
2017 z Popradu (28.04.2017) boli obohatené
o exponáty spišských filatelistov, prezentujúce tento región. Novoveskí filatelisti si tou
to výstavou pripomenuli aj konanie snemu
slovenských filatelistov a 1. Podtatranskej
výstavy poštových známok, ktorá sa konala
pred sedemdesiatimi rokmi v Spišskej Novej
Vsi. Pripomenuli si tiež aj 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Chráme Sv. Jakuba v Levoči.
PPP 23/17. 44. ročník Rallye Tatry. Ralley Tatry je najstaršia automobilová súťaž
na Slovensku. Meria 434 kilometrov a obsahuje deväť rýchlostných skúšok na piatich
úsekoch v celkovej dĺžke 103 kilometrov.
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44. ročník trval dva dni (26.5 – 27.5.2017)
a očakávala sa účasť približne 60 posádok.
(https://www.kosiceonline.sk/ralley-tatry-zavita-aj-do-hornadskej-doliny-a-slovenskeho-raja), http://www.podtatranske-noviny.
sk/2017/05/44-rocnik-rallye-tatry-vyhral-grzegorz-grzyb/
PPP 24/17. Požehnanie sochy sv. Jána
Nepomuckého. Pečiatka bola zhotovená pri
príležitosti slávnostného odhalenia a požehnania zrekonštruovanej sochy počas sv.
omše celebrovanej žilinským diecéznym
biskupom (Mons. T. Galis). Súčasne bola
v kultúrnom dome v Divine otvorená filatelistická výstava na tému Sv. Ján Nepomucký
vo filatelii. Slovenská pošta, a.s., - Pofis vydala celinovú obálku s prítlačou (121 COB
106/17) a číslovaný UTL (1200 ks) s personalizovanými kupónmi, na ktorých je vyobrazená hlava svätca z tejto sochy.
PPP 25/17. Bratislavské zberateľské
dni 2017. Michalská brána. Gotická stavba má výšku 51 metrov a sedem poschodí.
Na jej vrchol bola v 18. storočí umiestnená
socha sv. Michala Archanjela. Michalská
brána (14. st.) je jedinou zachovanou bránou z pôvodných štyroch brán v bratislavskom mestskom opevnení. K BZD bol
vydaný UTL s vyobrazením PPP 24 a 25
na kupónoch a poštový lístok s prítlačou
(268 CDV 267/17).
PPP 26/17. Bratislavské zberateľské
dni 2017. Žigmundova brána vyobrazená
na pečiatke pochádza z čias prestavby hradu v prvej polovici 15. storočia. Je krásnym
príkladom gotického stavebného slohu. Žigmund Luxemburský bol rímsky cisár, český
a uhorský kráľ (1387 – 1437).
PPP 27/17. Odhalenie Pamätníka železničiarov. Na pečiatke je vyobrazený zrenovovaný 113-ročný parný rušeň č. 310.0123.
Súčasťou odhalenia pamätníka bola i slávnostná nostalgická jazda parným rušňom
z roku 1954 na trati Nové Zámky – Komár-
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no. (http://novezamky.dnes24.sk/posunieme-sa-o-niekolko-desatroci-spat-nostalgicka-jazda-zacne-v-novych-zamkoch-26219)
PPP 28/17. Jozef Miloslav Hurban: 200.
výročie narodenia – konferencia. Vedecká
konferencia v Trnave posúdila mnohostranné pôsobenie J. M. Hurbana v slovenskom
kultúrnom i politickom živote 19. stor.
Na pečiatke je jeho portrét a faksimile autogramu, dvoch charakteristických čŕt tejto
významnej osobnosti. Viac informácií o J.
M. Hurbanovi nájdete v Spravodajcovi ZSF
2017/1/, s.10.
PPP 29/17. Filatelistická olympiáda. Príležitostná pečiatka bola vydaná k finále 42.
Filatelistickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 9. júna t. r. v Lietave.
PPP 30/17. Rok Liptovskej stolice. Na pečiatke je vyobrazený erb Liptovskej stolice z priečelia bývalého stoličného domu.
Erb znázorňuje jeho lesné bohatstvo a jeho
symbolom je smrek. Z jednej strany je vlk
a z druhej havran. Zvieracie motívy mohli
pôvodne predstavovať súboj dvoch rodov,

Zápoľských znázorňoval vlk a Korvínovcov
havran. Postupom času sa ale do erbu dostal orol, znak dedičných županov (17. st.)
bohatého rodu Ilešházyovcov. V roku 1677
sa sídlom stolice stal Liptovský Mikuláš.
Pečiatka pripomína 340. výročie tejto udalosti. Na pamiatku tohto výročia rozbehla
jeho radnica projekt Rok Liptovskej stolice.
Projekt je zameraný na prezentáciu udalostí a osobností Liptova, ktoré pôsobili nielen
v rámci stolice, ale aj mimo územia Slovenska. (https://nasmikulas.sme.sk/c/7346269/
liptaci-maju-svoj-erb-ale-mnohi-o-tom-ani-nevedia.html#ixzz4jmJ19BHx)
PPP 32/17. Vysvätenie sv. Gorazda
za kňaza. Sv. Gorazda, rodáka z Močenku,
vysvätil za kňaza v roku 868 biskup Formozus v Ríme.
PPP 33/17. 25. výročie Art Film Fest Košice. Okrúhle výročie bude pripomínať aj
poštová známka s logom podujatia na personalizovanom kupóne, ktorú Slovenská
pošta, a.s., vydala pri tejto špeciálnej príležitosti.

Európska filatelisticka výstava
FINLANDIA 2017
správa národného komisára
Vojtech JANKOVIČ
Miesto konania výstavy

Fínski organizátori sa rozhodli svoju
FEPA výstavu usporiadať nie v hlavnom, ale
v druhom najväčšom fínskom meste Tampere (obr. 1). Hlavný dôvod – výrazne znížené
finančné náklady na organizáciu a prenájom
priestorov boli «vyvážené» zvýšenými nákladmi všetkých zúčastnených na dopravu
i mierne náročnejšou organizáciou výstavy
mimo fínskeho centra filatelie v Helsinkách.
A tiež pravdepodobne výrazne nižšou návštevnosťou. Na druhej strane to prinieslo
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Obr. 1 Výstavné miesto Tampere Hall
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mnoho nových priateľstiev, keď sa účastníci zájazdu spájali pri hľadaní správnej cesty
z hotela na výstavu, prípadne k nejakej pamätihodnosti. A najrukolapnejšie sa to prejavilo v lietadle lokálnej linky, kde ste mohli
osloviť ktoréhokoľvek cestujúceho - takmer
určite letel do Tampere kvôli výstave. Hneď
ste mali spoločnú tému počas celého bezlepkového a inak zdravotne nezávadného letu
(Fínske aerolínie nepodávajú nič, aspoň nie
zadarmo), a tým pádom aj nové priateľstvo.

Výstavné priestory

Výstava FINLANDIA 2017 sa konala
v miestnom kongresovom a výstavnom centre Tampere Hall, kde na viacerých poschodiach boli vystavené exponáty a umiestnené
stánky obchodníkov a poštových správ. To
bolo trochu nevýhodou pre exponáty a obchodníkov na vyšších poschodiach, takže
občas musel miestny hlásateľ v plynulej fínčine a niekedy aj plynule lámanej angličtine
nabádať návštevníkov, aby zašli aj na tretie
poschodie, kde boli exponáty otvorenej triedy a jeden stánok švédskeho obchodníka,
ktorý som aj ja, na vlastnú škodu, objavil až
v predposledný deň.
Výstavné priestory boli dostatočne rozľahlé a rozumne osvetlené prirodzeným
svetlom, možno s výnimkou stánku firmy
Yvert, kde sa predajcovi pod sklenenou strechou pri intenzívnom slnečnom opekaní až
z kečky parilo. Možno aj preto poskytoval
vyššie zľavy (asi aby predal viac a zarobil
na chladené nápoje, ktoré - vlastne ako všetko v tejto jazernej krajine - boli dosť finančné
náročné). Orientácia bola vďaka viacerým
poschodiam trochu zložitejšia, ale myslím
si, že som navštívil všetky poschodia a videl
všetky exponáty a obišiel všetky stánky.

Slávnostné otvorenie výstavy

Otvorenie malo slávnostný charakter
s príhovormi všetkých zainteresovaných
a inak povolaných účastníkov (obr. 2). Na2017 / 2

Obr. 2 Slávnostné otvorenie výstavy strihanie stuhy
priek tomu, najmä vďaka miestnej fínskej
filharmónii, panovala všeobecná fila - harmónia zakončená vtipne - napínavým strihaním stuhy na vopred neznámy počet dielov, takže diváci tŕpli až do konca, či sa aj
tomu poslednému zástupcovi ujde nejaký
ten kúsok.

Organizácia výstavy a exponáty

Samotná výstava mala vcelku solídnu
úroveň. Keďže výstavy FEPA úrovne sa nekonajú príliš často, organizačný výbor mal
z čoho vyberať. Výsledkom bolo zopár skvelých (95 bodov a viac), obrovské množstvo
výborných (nad 85 bodov) a len veľmi málo
slabších exponátov (pod 75 bodov). Veľkú
medzinárodnú cenu (Grand Prix International) získal Joseph Hackmey za exponát Clasic Romania (veľká zlatá medaila, 97 bodov).
Veľkú národnú cenu (Grand Prix National)
získal Erkki Toivakka za exponát Finland
1856-1875 (veľká zlatá medaila, 96 bodov).

Účasť slovenských exponátov

Slovenský komisár mal ťažšiu robotu ako
obvykle, lebo po veľkom záujme slovenských
vystavovateľov bolo prijatých aj viac exponátov. Myslím, že taká hojná účasť vysoko
kvalitných slovenských exponátov na medzinárodnej výstave ešte asi nebola. Navyše
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slovenské exponáty začínajú obsahovať čím
ďalej, tým viac kvalitného materiálu, takže sú ťažšie aj na nosenie, aj na hodnotenie
(vrátane ťažkých zaslúžených medailí) a tiež
na pochopenie. V silnej konkurencii sa určite nestratili, no niektoré nedostatky (pozri
nižšie) väčšine z nich ubrali zopár a niektorým aj viac bodov (vrátane môjho, aby ste nemali pocit, že kritizujem len druhých). Môže
to potvrdiť aj Martin Jurkovič, ktorému sa
(na rozdiel od New Yorku) podarilo dostať aj
na výstavu a hlavne na stretnutie s porotcami, takže videl a počul z úst najpovolanejších, čo jeho exponátu chýba, aby sa dostal
medzi najlepších (zďaleka to nie sú len financie!). Už zostáva len zrealizovať zistené, aby
sa nabudúce pri jeho mene zablyšťalo zlato.
Na druhej strane jeho návšteva v Tampere
priniesla aj zopár humorných zážitkov, napríklad pri hľadaní golfového trávnika medzi domorodými obyvateľmi (takmer s nasadením ich života), ktoré mi vyrozprával
v tradičnej krčme pri zopár pivkách, za ktoré
mu opakovane ďakujem a verím, že čoskoro
dostanem preklenovací úver, aby som sa mu
mohol revanšovať. Fínska vláda to s alkoholom vyriešila geniálne: výrazne zvýšila ceny
a keďže Fíni pijú ďalej, štátna pokladnica sa
nestačí diviť (a celá krajina žije v blahobyte).
Filatelia sa vyvíja, a tak tí, čo si trochu
prispali, sa nestačia čudovať, ako sa exponáty za posledných 20 - 30 rokov zmenili, resp.
vyvinuli. Už nestačí len nazbierať (rozumej
zaplatiť) kvalitný materiál, ale v exponáte
na medzinárodnej úrovni sa očakáva (presnejšie vyžaduje) presný a vyčerpávajúci popis (filatelistické znalosti), logické členenie
štruktúry (názov exponátu a plán exponátu)
a v neposlednom rade aj kvalitné a príťažlivé grafické spracovanie (kto už dnes používa
čierne hawidky?) a úzky súvis medzi materiálom a textami. Zdôrazňujem to preto, že
aj napriek tomu, že ZSF na výstave reprezentovali kvalitné filatelistické exponáty,
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práve v týchto na prvý pohľad nedôležitých
a zdanlivo jednoduchých faktoroch mali
vážne slabiny. To sa odzrkadlilo na nižšom
bodovom a následne aj medailovom hodnotení, ako by naznačoval kvalitný materiál
a vystavovateľove ambície. Ako keby sme
s Dobšinského Slovenskými rozprávkami
chceli vyhrať moderné literárne súťaže. Obsah zaujímavý a kvalitný, ale podanie a forma?!
Samozrejme, v konečnej fáze je vecou
vystavovateľov, ako exponát spracujú a svoj
materiál prezentujú, mám však pocit, že aj
skúsení vystavovatelia opakujú stále rovnaké postupy, ktoré si pamätajú, ak nie od čias
Dobšinského, tak aspoň od čias všadeprítomnej normalizácie, ktorá sa tak pohodlne
usalašila v celom našom Zväze (o tom možno
niekedy inokedy).

Zúčastnené slovenské exponáty
a ich výsledné hodnotenie:

Dominik Mrva – The Dissolution of the
USSR and the Creation of Modern Ukraine
(trieda mládeže), veľká strieborná medaila
(75 bodov).
Juraj Schrojf – My Favourite African
Mammals (trieda mládeže), postriebrená
medaila (68 bodov).

Obr. 3 Zlatí Česko-Slovenskí vystavovatelia (zľava doprava): Peter Severín
(ČR), Tomáš Mádl (ČR) a Vojtech Jankovič (SR)
Spravodajca ZSF
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Slovenská pošta /POFIS – The Most Beautiful SLOVAK POSTAGE STAMPS 2005
- 2014 (trieda literatúry), pozlátená medaila
(83 bodov).
* Jednorámovým exponátom neboli udelené medaily.
A spomeňme ešte aj úspešný exponát
Slováka v drese Českej republiky Petra Severína – Österreichische Post in der heutigen
Slowakei 1850 – 1867 (trieda poštovej histórie), zlatá medaila (90 bodov).

Kongres FEPA

Obr. 4 Výstavná medaila a diplom
V. Jankoviča
Peter Csicsay – Hungarian Stationery
Cards 1900 - 1918 used with Supplementary
Postage (trieda celín – jednorámový exponát,
72 bodov).*
Martin Jurkovič – Carpatho-Ukraine
1945 (trieda tradičnej filatelie), pozlátená
medaila (82 bodov).
Peter Osuský – First modern sports
stamps of the world (trieda tradičnej filatelie
– jednorámový exponát, 82 bodov).*
Ladislav Fekete – The Austrian Imperial
and Royal Navy in the World War I. (trieda poštovej histórie, pozlátená medaila (82
bodov).
Vojtech Jankovič – My Life as a Bicycle
(trieda tematickej filatelie), zlatá medaila (92
bodov).
SLOVART – František Horniak - Delineavit et sculpsit (trieda literatúry), veľká strieborná medaila (78 bodov).
2017 / 2

Počas výstavy FINLANDIA 2017 prebiehal FEPA kongres, ktorého hlavnými motívmi boli nespokojnosť s výstavnými pravidlami pre otvorenú triedu, ktoré schválil
kongres FIP (a neúspešný návrh vrátiť sa
k pôvodným pravidlám FEPA) a nespokojnosť s riadením FIP jeho prezidentom a snahou nájsť kvalitnú európsku alternatívu. So
všetkým ostatným bola spokojnosť, a tak vo
voľbách do Rady FEPA sa nič nezmenilo.
A tak sme im všetci zatlieskali, rovnako ako
redaktorovi a vydavateľovi časopisu FEPA
News, ktorý má vynikajúcu úroveň (akurát
nepíše nič o nás, lebo nikto neposiela žiadne
príspevky, dokonca ani tie finančné – členské
ZSF uhradil až na osobnú urgenciu národného komisára tesne pred výstavou).
Medzi proklamovanými výstavami bola
propagovaná aj budúcoročná svetová výstava
PRAGA 2018, ktorá bude podľa sľubov organizátorov (nie podľa úrovne predvedenej prezentácie) mimoriadne vydarená. Veríme, že
tomu tak aj bude. A to aj napriek zníženému
počtu výstavných tried: 1) Tradičná filatelia,
2) Poštová história, 3) Filatelistická literatúra, 4) Jednorámové exponáty, 5) Moderná filatelia, 6) Otvorená filatelia a novo doplnená
trieda Fiškálnej filatelie. Na výber tried majú
organizátori právo, prekvapuje však zaradenie modernej a hlavne otvorenej triedy, keď
ešte rok pred konaním nepanuje súlad podľa
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akých pravidiel sa má hodnotiť. Ale nechajme sa, dúfajme príjemne, prekvapiť.

Záverečné zhrnutie

Výstava FINLANDIA 2017 mala veľmi
dobrú úroveň, a to vďaka vysokej úrovni exponátov, no najmä vďaka pohodovému prístupu a srdečnosti chladných (?) domácich
Fínov, ktorí sami o sebe hovoria, že nie sú
leniví, len trochu pomalší. Prispelo k tomu
aj príjemné prostredie pokojného, pôvodne industriálneho mestečka, so staršími
zachovanými fabrikami skvelo využitými

na rôzne stravovacie a muzeálne priestory
(aký to kontrast s naším hlavným mestom
a väčšinou ďalších slovenských miest a mestečiek...) a celkovo dobré počasie aj napriek
neustálym predpovediam, že bude pršať.
Všetko toto prinieslo príjemnú výstavu
v príjemnej atmosfére medzi príjemnými
ľuďmi (až priateľmi).

Poznámka pod čiarou:

Bolo dobre a aj vďaka našim vystavovateľom vysoko kvalitne. Bude pri súčasnom
stave nášho zväzu aj nejaké nabudúce?

Výstava poštových známok
6. Dni filatelie Petrovca

V

rámci 85. výročia
založenia
Matice
slovenskej v ex Juhoslávii,
dnes Matice slovenskej
v Srbsku sa v dňoch 19. 23. mája 2017 uskutočnili
6. Dni filatelie Petrovca
v Báčskom Petrovci vernisážou výstavy poštových známok v knižnici Štefana Homolu.
V programe osláv Dni
Petrovca sa uskutočnilo
niekoľko podujatí, medzi
nimi kultúrno - zábavný
program, výstava petrovských
výtvarníkov,
športové podujatia a ako
každé takéto podujatie
doplnil jarmok s tradičnými regionálnymi výrobkami a produktmi
z Báčky a Vojvodiny.
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Jozef Korený
Na filatelistickej výstave sa prezentovali
tieto exponáty:
1. Ondrej Zahorec Matica slovenská
2. Milan Vereš Významné
osobnosti
na poštových známkach
3. Rastislav Spevák
- Denné motýle Srbska
a Miniatúrne krajiny
4. Ján Rybarsky Gaša - „Šeprtlja“ a Analógové pohľadnice z územia Juhoslávie
5. Pavel Lomiansky
- Najkrajšie slovenské
poštové známky 1993 2003, Nikola Tesla, Pavel
a Zuzana Lomianskovci
- Kvety ako ozdoba filatelistickej korešpondencie
6. Tomáš Častven Pohľadnice veľkonočné
a svätovalentínske z miSpravodajca ZSF
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nulého storočia a Turistické motívy na pohľadniciach bývalej Juhoslávie
7. Pavel a Mária Širkovci - Mágia heraldiky čs. miest na poštových známkach
8. Ondrej Ivičiak - Vtáky
9. Ondrej Žabka - Medzinárodný deň detí
Hosťom výstavy bol medzi inými aj Milan Vančo - predseda KF z Piešťan s manželkou. Pošta Báčsky Petrovec používala
19.5.2017 príležitostnú poštovú pečiatku
s kohútom ako symbolom lunárneho roka,
čo organizátori zviditeľnili aj na titulnej

strane katalógu výstavy poštovými známkami s námetom kohúta. Tento klub filatelistov
by mohol byť vzorom pre kluby filatelistov
na Slovensku. Každý rok v auguste realizuje
filatelistickú výstavu pri príležitosti Slovenských národných slávností. Aj touto formou
Slováci na Dolnej zemi nezabúdajú na vlasť
svojich predkov, čo prezentujú aj pri tvorbe
filatelistických exponátov z poštových známok Slovenskej republiky. Slovenské piesne
a ľubozvučná slovenčina sa ozývala po celé
sviatočné dni.

Dva šafrany na poli filatelie

A

Zdeněk Baliga

k chceme vyjadriť vzácny výskyt niečoho,
použijeme frázu, vyskytuje sa ako šafran.
A to isté platí aj o organizovaní filatelistických
výstav na Slovensku. Kým propagačných výstav je ako šafranu, súťažné výstavy celkom
absentujú. Tento rok je to skutočnosť.
Jedným zo šafranov na poli filatelie bola
aj propagačná výstava známok s náboženskou tematikou, ktorá sa uskutočnila pri
príležitosti 25. výročia založenia Spoločenstva kresťanskej filatelie na Slovensku – Sv.
Gabriel (SGS), ktoré založil jeho doterajší
predseda Mons. Ján Vallo Mgr., v máji v roku
1992. Výstava sa konala v priestoroch pod
novovybudovaným kostolom Svätého Cyrila
a Metoda na sídlisku Juh v Poprade. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 28. apríla 2017.
Garanciu nad výstavou prevzalo nie len SGS
ale aj aktívny klub filatelistov 54 – 17 v Poprade. Otvorenie svojimi príhovormi obohatili
Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta Poprad,
Mons. Ján Vallo Mgr., a Rastislav Ovšonka
predseda KF 54 – 17 Poprad (obr. 1.).
Druhým šafranom bolo premiestnenie,
a doplnenie tejto výstavy ďalšími exponátmi, do Spišskej Novej Vsi prezentovanej pod
názvom SPIŠRELIGFILA 2017. Tamojší tiež
2017 / 2

Obr. 1.
veľmi aktívny klub filatelistov 54 – 03 v spolupráci s Baníckym multicentrom, pobočky
Slovenského technického múzea pripravil
17. mája 2017 veľkolepú vernisáž. V hodinovom programe pravú slávnostnú nábožensky ladenú atmosféru navodil vyše 30 členný
Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová
Ves „CANTUS VILLA NOVA“ pod taktovkou Mgr. art. Igora Gregu. Dôstojné priestory Baníckeho multicentra len umocnili nádheru prezentovaných exponátov.
Tak, to boli naše dva šafrany na filatelistickom poli. Kde a kedy nájdeme ďalšie?
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NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF

Ročník: IX.

Číslo: 2/2017

Niečo zo seminára vedúcich krúžkov
mladých filatelistov, konaného
v dňoch 22.4.2017 – 23.4.2017
v Lietave

N

Ing. Josef Rančák

a seminár sa dostavilo, bohužiaľ, iba
5 účastníkov, ale zasa sa dostavili tí,
o ktorých hlavne išlo. Čakal som dvojnásobnú účasť. Zišli sa vedúci krúžkov, ktorí
aktivne pracujú, ktorí nepostavili svoj vlastný filatelistický exponát, ktorí sú novými
vedúcimi krúžku, ale ktorí pracujú s deťmi
v mládežníckych kluboch, majú o túto prácu
záujem a v uplynulých niekoľkých rokoch so
svojimi zverencami zostavili súťažné exponáty, ktoré vystavili na výstavách v Ždiari
a Jihlave.
Uvedomili sme si po výsledkoch výstavy
v Ždiari, že iba teória nestačí, ale je treba aj
praktická skúsenosť. V úvodnej časti seminára som navodil atmosféru potreby vzdelávania sa s použitím výsledkov minulého
roku a spojil som to s požiadavkou na budúci
rok a na roky ďalšie. V minulom roku bola
aktivita a činnosť krúžkov dobrá a rôznorodá, ale chýbala tomu „čerešnička na torte“.
Preto po teoretickej časti začiatku seminára
sme pristúpili k praktickej časti, ku skutočnej
tvorbe exponátov. Túto časť seminára, nosnú časť, viedol asi najkvalifikovanejší učiteľ
Dr. Jozef Oško. Podľa vopred pripravenej osnovy viedol praktickú časť zamestnania.
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Začal najdôležitejšou časťou exponátu,
ktorá je, samozrejme, na začiatku vzniku exponátu. Je to výber témy, pracovného názvu
exponátu a formy exponátu, výstavnej triedy.
To už ale v autorovi musí zrieť určitú dobu.
Tu sme urobili dôležitú časť exponátu, urobili
sme skicu plánu exponátu. To je základ.
Po prestávke sme písali na jednotlivé listy možné texty exponátu s prihliadnutím
na jestvujúci filatelistický materiál. K jednotlivým textom sme prikladali známky
a celistvosti a podľa filatelistického materiálu sme aj trochu menili texty, poprípade
ho rozširovali. Zrazu sme zistili, že máme aj
viac listov, ako sme predpokladali. Po ďalšej
prestávke sme pristúpili k presnému rozmerovaniu rozloženia známok a obálok na listoch, ich centrovaniu a vyplneniu listov
podľa požiadaviek, aby neboli ani prázdne
a ani preplnené. To bola maturita. V poslednej časti zamestnania sme už napísali popis
„načisto“ a potom čo najrovnejšie nalepili
známky v havidkách. Každý si vyhodnotil
pred porotou svoj výrobok. Bolo to OK.
Po krátkom vyhodnotení bol seminár
23.4. o 13,00 hod. ukončený s prianím pekných exponátov v budúcnosti.
Spravodajca ZSF
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Požiadavky pri tvorbe tematického
mládežníckeho exponátu
Výťah z prednášky pre vedúcich KMF
22. - 23. apríl 2017 – Lietava pri Žiline
PaedDr. Jozef Oško
Filatelistický exponát –
potrebný filatelistický
materiál
Známka – v exponáte použite čisté alebo
pečiatkované (nekombinovať).
Hárček – len ak jedna známka aj viac, ale
rovnakých – k danej téme.
UTL, arch – len ak okraj má text alebo
kresbu k danej téme.
Pečiatka – kvalitná, dobre čitateľná.
Pečiatka príležitostná – môže sa použiť aj
samostatný výstrižok s pečiatkou.
Odtlačok výplatného stroja (frankotyp) použiť aj samostatný.
Celina čistá bez obrázkov – použijeme
vyslovene kvôli známke.
Celina obrázková – obrázok musí mať súvis s danou témou a popisom.
Celina obrázková – obrázok na zadnej
strane (do exponátu obe strany).
Celistvosť - materiál poslaný poštou,
opečiatkovaný:
doporučené listy, listy poslané prvou
triedou, korešpondencia s príležitostnými
pečiatkami, cenné listy, vlaková pošta, listy
z koncentračných táborov, korešpondencia
staršia z 19., 20. storočia.
Obálka prvého dňa vydania (FDC) - len
k danej téme, prejdená poštou, najlepšie doporučene aj s dennou pečiatkou. V exponáte
obmedziť max. 1, 2.
Analogická pohľadnica (CM) karta maxima – do exponátu nepatrí (trieda maxifilatelie).
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Nálepný list a pamätný list do exponátu
nepatrí.
Nefilatelistický materiál do exponátu nepatrí – fotografie, výstrižky z novín, úradné
spisy, kresby, bankové karty, suveníry.

Tvorba tematického
exponátu
1. Zvolenie témy exponátu a vypracovanie
predbežnej osnovy exponátu.
2. Voľba a výber filatelistického exponátu.
3. Spresnenie osnovy exponátu a vypracovanie libreta.
4. Technická stránka tematického exponátu.
1. Od živelne vznikajúcej zbierky k plánovanej tvorbe. Je potrebné, aby zberateľ
objektívne posúdil, či téma, ktorú si pre
svoj budúci exponát zvolil, je reálna.
Miera tejto objektivity je, samozrejme,
závislá na jeho filatelistickej úrovni,
na jeho celkových filatelistických znalostiach.
2. Podrobná informácia je uvedená v predchádzajúcej kapitole.
3. Proces zbierania filatelistického materiálu
k zvolenej téme je zdĺhavý, niekedy trvá
niekoľko rokov. Známky a filatelistický
materiál ukladá do zásobníkov. Ak zistí,
že má už dostatok materiálu k tomu, aby
na svojej ceste k tematickému exponátu
pokročil ďalej a začal uvažovať o jeho
konkrétnej podobe. Počas triedenia materiálu zistí, že mu chýba vzácnejší materiál. Napriek tomu sa odhodlá a začína
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upresňovať osnovu s tým, že bude exponát postupne doplňovať.
Výťah z libreta, jeho stručný a výstižný
obsah je nutné uviesť v úvodnom liste
exponátu, ktorý je potrebnou súčasťou
každého tematického exponátu, informuje diváka a porotu o tom, ako autor
chápe zvolenú tému a ako ju v exponáte
spracoval. Porovnaním úvodného listu
s vlastným exponátom sa zistí, do akej
miery sa vystavovateľovi podarila realizácia zámeru.
Na začiatku je textu veľa, známok a materiálu menej. Postupne pri spracovaní
textu ubúda a známkový materiál prevažuje. Podstatné je, aby na každom albumovom liste prevládali známky s filatelistickým materiálom nad textom.
4. Technická stránka tematického exponátu.
Na začiatku zhotovíme maketu exponátu, list za listom a vlastný scenár.
Pritom narazíme na problém filatelistický, ale aj výtvarný. Tak napríklad zistíme, že k vyjadrenej myšlienke libreta
na jednom liste máme málo materiálu,
že miesto výstrižku bude lepšie použiť
celistvosť. Inokedy je materiálu moc
na jednom liste a uvažujeme, či neurobíme dva listy. Nesmieme zabudnúť, čo
je v exponáte dôležitejšie a podľa toho
musíme aj materiál zaraďovať.
Dôležité zásady pri výbere materiálu
do exponátu:
- ilustratívny filatelistický materiál ilustruje popisované udalosti libreta bez
časovej a miestnej súvislosti s nimi
- dokumentárny filatelistický materiál
musí dokumentovať popisované fakty
obsahovo, časovo a miestne
- všetky druhy filatelistického materiálu,
ktoré do tematického exponátu zaraďujeme, sú si rovnocenné a hlavným
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kritériom pre ich zaradenie je v súlade
s libretom ich ilustratívna alebo dokumentárna hodnota v exponáte
každý filatelistický materiál zaradený
do exponátu musí byť pravý a nepoškodený
poštové pečiatky zaradené do exponátu
na celistvostiach, celinách alebo výstrižkoch musia byť vo výbornom stave
celiny zaraďujeme vždy celé, nerobíme
výstrižky z nich
z vhodného filatelistické materiálu robíme pre tematický exponát výber
rovnakú známku, celinu, pečiatku nepoužívame v exponáte viackrát (len celkom výnimočne), celina môže niekedy
byť použitá napríklad pre obraz na svojej známke a potom na inom mieste ako
dokument vzhľadom k odosielateľovi
alebo adresátovi
filatelistické suveníry v tematickom exponáte radšej vôbec nepoužijeme
nefilatelistický (nepoštový) materiál
v tematickom exponáte vôbec nepoužívame

Zrkadlo albumového listu
1. výber albumových listov (A4 alebo POFIS)
2. popis priamo na list alebo napísaný text
naliepať
3. na známky a filatelistický materiál použiť havidky biele, čierne, správne, presne
a rovnako narezať, okraje rovnaké alebo
čierny, podkladový papier u pečiatkovaných známok, zbytočne nepoužívať rôzne divoké farebné papiere
4. albumový list rozmerať, urobiť optický
stred a okraje jemne označiť, tým vznikne pracovná plocha (zrkadlo listu)
5. rozmiestnenie známok a filatelistického
materiálu do zrkadla a nájsť optimálne
vyváženie albumového listu
Spravodajca ZSF
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RICHARD LETTRICH : FILATELIA
A FILATELISTI NA SLOVENSKU
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

F

ilatelia je príťažlivou témou pre odborné
štúdie z rôznych pohľadov. Zaznamenal
som, že túto tému si vybrali viacerí vysokoškolskí študenti (1, 2) ako predmet odborného výskumu. Nedávno som mal možnosť
prečítať si a pripomienkovať magisterskú
diplomovú prácu Bc. Richarda Lettricha (R. L.). Veľmi ma zaujala a rád by som
s jej obsahom oboznámil čitateľov tohto časopisu. Bola vypracovaná a úspešne
obhájená s hodnotením A na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (120
str.), s návrhom na udelenie ceny rektora
UK. Touto recenziou chcem iniciovať záujem tých čitateľov, ktorí sa o tému zaujímajú. Môžu kontaktovať autora (lettrichr@
yahoo.com) a vyžiadať si na štúdium úplný
exemplár práce. Je tam mnoho podnetov
na zamyslenie i pre členov zväzu, i pre jeho
funkcionárov. V súčasnosti, v názorovom
zrení nevyhnutných organizačných zmien
zväzu, môžu byť tam vyslovené názory
mienkotvorných filatelistov veľmi užitočné.
Cieľom diplomovej práce bolo zaznamenať a analyzovať súčasný stav filatelie
a správania sa filatelistov na Slovensku. Vychádzajúc z výskumného problému (koncepcia evolučnej antropológie a psychológie),
ktorý rámcoval diplomovú prácu, bolo predmetom výskumu získať dáta, ktoré opisujú,
čo to znamená byť filatelistom z ich vlastného pohľadu. R. L. vypracoval súbor otázok,
ktoré položil vybraným významným filatelistom. Z veľkého počtu otázok vyberám
(z môjho pohľadu), tie najzaujímavejšie.
Ako ste sa dostali k zbieraniu? Prečo práve
filatelia? Čo pre vás predstavuje pojem filatelia? Aké vlastnosti buduje a rozvíja filatelia
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u človeka? Opíšte mi, ako vnímate váš vzťah
k filatelii? Čo prináša filatelia do vášho života?
Ako vnímate komunitu filatelistov
na Slovensku? Podľa čoho delíte filatelistov?
Prečo by mali filatelisti vstúpiť do klubov alebo zväzu? Kedy ste sa rozhodli stúpiť
do organizácie (klubu) zväzu, ktorá združuje filatelistov? Ak nie, prečo?
Ako vidíte budúcnosť filatelie na Slovensku?
Opíšte mi vašu zbierku. Aký námet preferujete? Ako prezentujete svoju zbierku?
Ako ste tvorili svoj exponát? Čo musí exponát spĺňať, aby bol úspešný?
Dáta získané z výskumu sú analyzované a spracované v 11 kapitolách. Prvé dve
kapitoly sa venujú definícii filatelistu, čo sa
od filatelistu vyžaduje a naopak, aké možnosti mu filatelia poskytuje. Tretia pojednáva o zberateľských zámeroch a začiatkoch
filatelistickej činnosti u vybraných jedincov
a poskytuje obraz o motivácii a inšpirácii
pre zberateľskú a filatelistickú činnosť, ktorá v mnohých prípadoch bola celoživotným
záujmom. Štvrtá kapitola sa bližšie zaoberá
smerovaním filatelistickej činnosti a piata sa
zameriava na zbierku a jej hodnotu. Šiesta
kapitola otvára problematiku ekonomických
systémov a možností nadobúdania a manipulácie s poštovými ceninami. Siedma kapitola
popisuje problematiku búrz, ktorá je objasnená na príklade burzy v kaviarni Olympia,
ôsma sa bližšie venuje organizovanej činnosti, a teda aktivitám v skupine či skupinách.
Osvetľuje skupinové správanie jedincov
v klube, krúžku či vo zväze, sleduje motivácie
vstupu, aktivity, ako i dôvody odchodu z klubu. V deviatej kapitole hľadá R. L. odpoveď
na otázku o budúcnosti filatelie a aké zmeny
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ju očakávajú. Orientuje sa na problematiku
mládeže, ktorá je hlbšie rozobraná v desiatej
kapitole. Táto kapitola poskytuje čitateľovi
pohľad na mládež ako budúcich filatelistov.
Bližšie sa zaujíma o krúžky mladých filatelistov a vedúcich, ktorí pracujú s deťmi
a vytvárajú ich filatelistické zručnosti. Táto
skupina predznamenáva stav transformácie filatelie a ukazuje možnosti budúceho
smerovania filatelie na Slovensku. Posledná kapitola je venovaná premenám filatelie
na Slovensku. Respondenti ankety sa zaoberajú napredovaním filatelie ako takej, jej
členstvom, novými spôsobmi jej rozvoja, či
koncom filatelie ako takej.

Diplomová práca je cenným príspevkom
poznania pre filatelistickú obec (o nej samej), a preto si zaslúži jej pozornosť. Blahoželám autorovi k jeho pozoruhodnej práci,
v ktorej filatelistom nastavil zrkadlo, aby sa
lepšie spoznali.

Literatúra

1) Tóthová, Z. Známka ako umelecké
dielo. Diplomová práca. Filozofická fakulta
Univerzity Komenského, Bratislava 2009.
2) Trnkóci, L. Dejiny filatelie v Československu. Študentská odborná práca, Katedra
histórie filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa, (24 str.) Nitra 2017.

AIRBUS A 319 V PIEŠŤANOCH
Mgr. Ján Mička

P

red 80 rokmi, presne 5. apríla 1937,
bolo slávnostne otvorené nové pražské
letisko v Ruzyni, ktoré vtedy nahradilo už
nevyhovujúce letisko Kbely. A prvý let z nového letiska smeroval na Slovensko, po linke
Praha, s medzipristátiami v Brne a v Zlíne.
Ako cieľovú stanicu malo letisko svetom
uznávaného kúpeľného mesta Piešťany. Ak
boli dovtedy Piešťany všeobecne známe ako
kúpeľné mesto, ktoré účinne liečilo najmä
pacientov s reumatickými chorobami, vďaka tomuto letu sa stali ešte významnejšími.
Veď možnosťou leteckého spojenia sa zapísali na svetovú leteckú mapu. A to je udalosť,
ktorej 80. výročie nebolo iba regionálneho,
ale národného, celoslovenského významu.
5. apríl 2017 presne po osemdesiatich
rokoch aj takýmto slávnostným dňom bol
nielen v Piešťanoch, ale aj v Prahe. České
aerolínie pripravili na tento slávnostný deň
výročný let lietadlom Airbus A 319 pre 144
cestujúcich, ktorý kopíroval historickú trasu prvého letu, pravda moderným lietadlom
a za podstatne kratší čas – 4 hodiny spred
80 rokov sa skrátili na menej než jednu ho-

24

dinu. Medzi účastníkmi výročného letu
boli organizátori slávnostného podujatia,
zamestnanci aerolínií aj leteckí nadšenci –
česká tlač priniesla správu, že zvyšné voľné
letenky sa rozchytali v priebehu niekoľko
minút po uvedení do predaja. Na palube dostali cestujúci dobovú tlač, certifikát o lete
a od Českej pošty príležitostnú poštovú
známku, vydanú k 80. výročiu letiska Praha.
K jubileu bola vydaná aj obálka 1. dňa. Pošta
na letisku v Ruzyni, ktoré v súčasnosti nesie
meno prezidenta Václava Havla, používala
príležitostnú poštovú pečiatku.
Let do Piešťan sa uskutočnil po historickej trase s medzipristátím v Brne, avšak
pristátie v Zlíne sa nemohlo uskutočniť ani
simulovane – nízkym preletom nad mestom
pre zamračenú oblohu.
V Piešťanoch na letisku účastníkov výročného letu privítali stovky nadšencov lietania. Airbus pri pristátí na ploche letiska
podišiel pod vodnou slávobránou hasičskej
cisterny. Dojemné bolo vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny piesňou majstra operiet Gejzu Dusíka Rodný môj kraj.
Spravodajca ZSF
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K pasažierom výročného letu sa prihovoril
predseda Trnavského samosprávneho kraja
a zástupca majoritného akcionára letiska
Piešťany Ing. Tibor Mikuš. Cestujúci v priebehu hodinovej prestávky pred spiatočným
letom využili čas na prehliadku expozície
Vojenského historického múzea v Piešťanoch a používali aj príležitostnú poštovú
pečiatku pošty Piešťany 1 k 80. výročiu historického letu. Používala sa v príležitostnej
poštovej priehradke na pohľadnice, listy
a záujemcovia i na označenie leteniek (!),
okrem poštovej služby aj ako neopakovateľný suvenír.
Táto piešťanská príležitostná pečiatka
svojím zobrazením dobovej mapy hraníc
1. Republiky, hádam vôbec prvým na príležitostnej poštovej pečiatke, pokiaľ mi je známe, sa takto stáva dobovým unikátom, verne zobrazujúc obrysy hraníc vtedajšej ČSR,
vrátane Zakarpatskej Ukrajiny. V materiáloch pre účastníkov letu, ktoré dostali cestujúci na letisku , boli propagačné materiály
o meste a kúpeľoch Piešťany a k nim pribudol aj špeciálny poštový lístok s dobovým
obrázkom cestujúcich z historického letu
do Piešťan v r. 1938, ktorý pripravil Trnavský samosprávny kraj.
Filatelisti, ktorí sa špecializujú na aerofilateliu, mali možnosť si pripraviť letecké zásielky odoslané príležitostným letom
do Prahy. Pošta Piešťany 1 po opečiatkovaní príležitostnou poštovou pečiatkou a prídavnou pečiatkou – modrým kašetom so
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siluetou lietadla letiskových budov Piešťan
a Prahy - v poštovom uzávere odoslala prostredníctvom vedúcej kabíny spiatočným
letom z Piešťan do Prahy.
Zásielky po opečiatkovaní príležitostnou
poštovou pečiatkou pošty Praha 68 dostali
späť na uvedenú adresu. Získali tak jedinečný aerofilatelistický dokument o príležitostnom lete.
Účasť divákov na uvedenej slávnosti,
atmosféra na letisku a spokojnosť účastníkov letu potvrdili oprávnenosť požiadavky
na ďalšie zachovanie piešťanského letiska
a zotrvanie Piešťan na mape svetových leteckých liniek.

A ešte malé P.S.:

Podujatie v Piešťanoch s leteckou prepravou k 80. výročiu letu Piešťany – Praha
malo aj svoj organizačno – filatelistický
dopad. Pri vybavovaní zásielok na pošte
Piešťany a kašetom na príležitostnej priehradke na letisku s predsedom KF Piešťany
p. Milanom Vančom, som si všimol niekoľko adries na zásielkach pre výročný let. Boli
najmä zo západného Slovenska (okolo stovky), najmä z okolia Piešťan a Trnavy, jedna
dokonca z Moravy. Zapamätal som si adresáta z Trnavy, ktorý neskôr navštívil KF,
stretávajúci sa v Domove sociálnych služieb
na sídlisku Družba. Pýtal som sa ho, odkiaľ
vedel o podujatí. Odpovedal, že z internetu,
kde som uverejnil informáciu na webe ZSF.
Na prekvapenie, v tom čase ešte na stránke
POFIS nebola zverejnená ani príležitostná
poštová pečiatka k letu. Ďalej tento mladý
človek povedal, že si kupuje známky „ako
príde“ na pošte a inak. Na otázku, či chce
byť členom ZSF, odpovedal kladne. Hneď
vyplnil prihlášku a zaplatil členský príspevok a objednal si novinky. To všetko je dôkaz, že o filateliu je záujem, treba využívať
všetky možnosti aj propagácie aj osobného
kontaktu a presvedčovania. A je potreba sle-
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dovať odbornú tlač, vrátane informácií ZSF
v Spravodajcovi a na webe ZSF. A bolo aj
dosť požiadaviek filatelistov, ktorí si poslali listy na prepravu neskoro, ako mi volala
vedúca pošty, že na poštu prišli požiadavky

vtedy, keď už lietadlo bolo vo vzduchu. Tieto zásielky mohli dostať už len príležitostnú
poštovú pečiatku Piešťan, bez kašetu o lete
a bez príležitostnej pražskej pečiatky k 80.
výročiu letiska Ruzyne.

Juraj VII. Turzo
vo filatelistických súvislostiach

B

Jozef Korený

ytčianski Turzovci pochádzali zo Spiša, prináležali k najvýznamnejším magnátskym rodinám v strednej Európe. Dňa 24.12.
2016 uplynulo 400 rokov od úmrtia Juraja VII. Turzu.
Juraj VII. Turzo sa narodil
2. septembra 1567 na Lietavskom
hrade. Túto udalosť môžeme dokumentovať známkou Lietavského hradu vydanou
v emisii Slovenské hrady v roku 1941 a poštovým lístkom z emisie Hrady a zámky
na Slovensku I. z 18.7.2001. V rokoch 1606
- 1616 bol grófom, 1585 - 1616 bol hlavným
županom Oravy. Jeho funkciu môžeme dokumentovať čs. známkou vydanou v roku
1926. V rokoch 1609 - 1616 bol palatínom
Uhorska so sídlom v Bratislave. Do funkcie palatína Uhorska nastúpil po smrti
evanjelika Štefana Ilešházyho (1541 - 1609),
ktorý bol aj županom Trenčína a od roku
1593 sídlil na hrade Trenčín. Bol prvým
mužom po panovníkovi s rozsiahlymi politickými, vojenskými, finančnými právomocami a súdnou mocou. V tejto
oblasti mal vyriešiť kauzu Alžbety Báthoryovej, ktorá sa pred
súd nikdy nedostala. Po dohode
s jej rodinnými príslušníkmi ju
síce 29.12.1610 zadržal a v zapätí
po ústnom výroku aj doživotne
uväznil na Čachtickom hrade.
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Čachtický hrad je na poštovom
lístku z emisie Hrady a zámky na Slovensku I. z 18.7.2001.
V roku 1592 sa po druhýkrát
oženil s barónkou Alžbetou Czoborovou v Šaštíne. Miesto sobáša
zvolili asi preto, lebo šaštínske
hradné panstvo patrilo od 15. storočia Czoborovcom. Miesto sobáša môžeme dokumentovať Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne č. 52, 0,40 Euro
zo 14.9.2012 a známkou Pieta z roku 1564
- Sedembolestná Panna Mária - patrónka
Slovenska v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne č. 161 zo 14.9.1998. Juraj Turzo založil v roku 1598 Turzovku ako
obec Juraja Turza - Turzova a pri druhom
ohraničovaní turzovských majetkov ako
dedina novopostavená (volla noviter erecta Thurzo - falva). Tu usadil z Dlhého Poľa
dedičného richtára - šoltýsa Adama Bonca
a štyridsiatich kopaničiarov s právom klčovať novú ornú pôdu a lúky. Juraj Turzo
bol bojovníkom proti Turkom. Zúčastnil sa
protitureckých bojov v roku 1590
pod Ostrihomom (Estergom),
v roku 1593 v Stoličnom Belehrade (Székesfehervári), bojov v roku
1594 za oslobodenie hradov Divin, Šomoška, Hájnačka, Modrý
Kameň a Fiľakovo. Pri bojoch
pod Budínom a pri Vacove. Bol
Spravodajca ZSF
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hlavným veliteľom preddunajských vojsk
a hlavný kapitán novozámockej pevnosti.
Vynikal aj na poli diplomacie. Hovoril latinsky, grécky, nemecky, maďarsky, slovensky a dorozumel sa aj chorvátsky.
Podporoval Slovákov a protestantizmus. Jeho agenda sa viedla
sčasti v slovenčine a zastával sa
Slovákov v úradných sporoch.
Ako palatín odčlenil v roku 1610
luteránsku (evanjelickú a. v.)
cirkev od katolíckej. Dôsledne
uplatňoval právo „Cius regio,
eius religio“ (koho panstvo, toho
náboženstvo). Bol organizátorom prvej synody evanjelickej cirkvi na Slovensku v Žiline od 28. do 30.3.1610. Vlastnil
tri panstvá, Bytčianske (tu patrila aj Turzovka), Lietavské, Oravské a od roku 1607 aj
Tokajské panstvo s hradom. Svoje sídlo mal
na Bytčianskom zámku. Portrét Juraja Turzu je na privátnej tlači pri XII. Dňoch filatelie Slovenska v Bytči 12. -13.8.1995 a príležitostná pečiatka XIX. Dní filatelie Slovenska
22.6.2002 s portrétom Juraja Turzu a text
Palatín Juraj Turzo 1567 - 1616. Keď hrozilo v Bytči nebezpečenstvo, presunul vzácny
majetok a knižnicu na Lietavský hrad. Pre
svojich 7 dcér dal postaviť Sobášny palác
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dokumentovaný
známkou
Slovenska z 19.9.2014. Zomrel
24.12.1616 v Bytči (iný údaj
uvádza 26.12.). Dokumentované príležitostnou pečiatkou
Turzovka 15.12.2016 s textom Juraj Turzo (1567 - 1616)
a jeho životné osudy. Pochovaný je na Oravskom hrade,
čo môžeme dokumentovať
čs. leteckou známkou nom.
hodnoty 1,40 Kčs vyd. k 50.
výročiu ČSA v roku 1973, poštovým lístkom Hrady a zámky na Slovensku I. z 18.7.2001
a poštovou známkou Oravský
hrad č. 403 z 24.8.2007. Turzovka sa stala
jedným z mála miest na Kysuciach, ktoré
svoju históriu prezentuje aj príležitostnými
pečiatkami. Prvá bola práve pri príležitosti
400 rokov Turzovky 10.6.1998
s poštovým lístkom. Nasledovala pečiatka Výstava Zúbkovaný svet 25.6.2010 pri príležitosti
IV. svetového stretnutia Turzovčanov s privátnym poštovým lístkom. Nasledovali príležitostná pečiatka a 12.8.2016
otvorenie a prvá výstava múzea
Dedičstvo otcov, Mestské múzeum Karola Točíka v Turzovke a 10.11.2016 František Tagáni - mecén
slovenského národného života - historický
seminár s prítlačou na poštovom lístku 260
CDV 192 / 16. Iniciátorom propagácie svojho mesta prostredníctvom príležitostných
pečiatok je Spolok priateľov Turzovky.

Prameň:

Turzovka 1598 - 1998 - Zostavil Ivan Gajdičiar, PhDr. Milan Gacík, Mgr. Ladislav
Paštrnák, Vydala Nadácia 400 rokov Turzovky s prispením Štátneho fondu kultúry
Pro Slovakia. Tlač NADAS - AFGH, s.r.o.,
Vrútky 1998
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Slovenská pošta, a.s. – hybridná pošta
Ivan Tvrdý
Čo je to hybridná pošta

P

ri liberalizácii poštového trhu sa monopolní prepravcovia snažia zachovať si
veľkých klientov, a tak hľadajú racionálne
možnosti spracovávania poštových zásielok pri znižovaní nákladov. Samozrejme,
to prináša možnosť znižovať aj poštovné,
čo prináša zachovanie si klientely v konkurenčnom boji. Slovenská pošta, a.s., pristúpila k zavedeniu tzv. hybridnej pošty. Je to
v podstate spojenie elektronickej a klasickej
pošty. Podávateľom veľkého objemu poštových zásielok v určitých časových termínoch
ponúka možnosť ich spracovávania a expedície. Tým sa odosielateľovi znížia náklady
na tlač a adjustovanie zásielok. Využívajú to
hlavne banky, podniky a organizácie na zasielanie výpisov z účtov a hlavne faktúr.
Elektronicky (mailom alebo na elektronickom nosiči) doručia Slovenskej pošte, a.s.,
správy, ktoré chcú rozoslať. Pošta sa na tento
druh zásielok pripravila a zriadila špecializované pracovisko, ktoré tieto elektronické
správy vytlačí, zabalí, opečiatkuje a presunie na triediacu linku. Následne doručí adresátom. Tým si určitým spôsobom zabezpečila zachovanie určitého druhu zásielok
pred alternatívnymi operátormi.
V prvopočiatku zavedenia linky na spracovanie elektronickej pošty bola v pečiatkovej časti podobná výplatným strojom.
Od záujemcov boli vyžiadané štočky užívateľa z ich výplatných strojov, ktoré boli
zamontované do tohto zariadenia. Celkový
odtlačok pripomínal odtlačok výplatného
stroja s tým rozdielom, že vo výplatnom
štočku nebolo vyznačené výplatné v čísliciach, ale bolo nahradené textom PLATENÉ
PREVODOM. Zmenila sa aj farba odtlačku
z červenej na čiernu. Odtlačok možno pod-
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ľa prevedenia priradiť do skupiny, podľa
výrobcu, POSTALIA. Používaním štočku
užívateľa sa ušetrili náklady na tlač „firemných“ obálok.

Podľa prevedenia dennej pečiatky možno
usudzovať, že v prevádzke boli minimálne
dve zariadenia. Odlišovali sa navzájom môstikom alebo jeho absenciou.

Postupne sa odtlačky začali meniť z mechanických na elektronické. Spočiatku si
zachovali pôvodný tvar, len tlač nebola mechanická, ale elektronická.

Za medzistupeň možno považovať nasledujúcu ukážku, i keď chronologicky nenadväzuje. Že by iný operátor?

Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV
Pre zjednodušenie a urýchlenie bolo
ukončené používanie štočkov užívateľa
a tvar odtlačku sa zjednodušil. Výplatný štočok bol bez zúbkovania, platenie prevodom
nahradil text POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
a bol doplnený názvom podávacej pošty.
Zmenila sa aj denná pečiatka. Okolo dátumu podania, v obdĺžniku, bol kolopis „podané“ v hornej časti, pod ním rozlišovacie
číslo (alebo bez) a v dolnej časti „dňa“. Znovu
sa začali používať firemné obálky.

Vyznačovanie dátumu podania, úhrady
poštovného a štočku užívateľa sa postupne
zjednodušovalo a menilo.

Ak bol na obálke natlačený spôsob úhrady poštovného a názov podávacej pošty,
zjednodušovanie pokračovalo.

Všetky predchádzajúce ukážky sa vzťahujú k pošte 810 02 Bratislava 12, ktorá bola
zriadená na príjem hromadných zásielok
najmä od veľkopodávateľov. Vyskytujú sa
však aj zásielky s podávacou poštou 840 00
Bratislava 4. Dokonca s tromi rozlišovacími
značkami a v dvoch vyhotoveniach.

I keď zásielky hybridnej pošty nie sú
na pohľad veľmi lákavé, stretáva sa s nimi
takmer každý. Veď ju využívajú organizácie, s ktorými prichádzame do styku, banky,
poisťovne, energetické podniky, plynárne
a pod. Venujme jej svoju pozornosť, aby sme
v budúcnosti nemuseli vynakladať veľké
prostriedky na ich získanie. Najmä regionalisti. Príkladom nám môžu byť perfiny,
pečiatky poštovní a pod. Držme sa hesla, že
dnešok je zajtrajšou históriou. Ani Poštové
múzeum nám nepomôže. To sa históriou
mladšou ako 100 rokov nezapodieva a nie to
ešte súčasnosťou.

V poslednej etape bol ihličkovou tlačiarňou tlačený len dátum podania (spracovania). Najmenšie prevedenie dátumu bolo
dokonca farebné.
2017 / 2
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2017, 21. 4. * Oravská priehrada (Technické pamiatky) * príležitostná známka *
N: M. Komáček, R: F. Horniak * OTr+HT
20172 PL
oslávil
PTC *28.
PL: marca
50 ZP, TF:
* papier FLA *
RZšesťdesiatročné
11 ¾ : 11 ¼ * FDC jubileum
N: M. Komáček, R:
náš kolegaOTp
filatelista,
priateľ 1 mil.
F. Horniak,
PTC * náklad:

2017, 2. 6. * Štátny motív - známka s personalizovaným kupónom * príležitostná
známka určená na personalizáciu kupónu
* N: A. FerdaZväzu
* OF slovenských
PTC * PL: 8filatelistov
ZP + 8 K,
prejavilFL
v tomto
že *
TF: ? PL * papier
* HZvinši
11 ¼radosť,
: 11 ¾
si
v
dobrom
zdraví
tela
i
duše
FDC N: A. Ferda, OF Kasico * náklad: 260
dosiahol krásne životné jubiletis. (32,5 tis. PL, z toho 22,5 tis. PL s kuum. Dozrel si do veku, keď sa
pónom „Art človek
Film Fest
Košice“ a 10 tis. PL
pozerá nielen dopredu,
s nepotlačeným
kupónom)
ale i dozadu. My, Tvoji spolu-

JUBILEUM S NULOU NA KONCI

a predseda Spoločenstva Sv.
Gabriela na Slovensku Mons.
Ján 
Vallo. Šestka s nulou je
bránou k uznaniu za činy
pútnici, sa s uznaním vyjadruurobené za tie roky predošlé.
jeme o Tvojej životnej ceste.
S jeho menom sú spojené dejiny tohto spoločenstva, ktoré
Želám Ti všetko najlepšie
pred 25 rokmi založil a doteraz
k narodeninám, dobré zdravie
naOravskej
jeho čele.
Všetko, čo je
a mnoho pekných osobných
634) stojí
Hrádza
priehrady
s ním spojené, nesie pečať jeho osobnosti.
i filatelistických zážitkov, aby si sa v tých ro634
0,95 € viacfarebná........................ 0,95
Osobnosti
rímskokatolíckeho kňaza, vzáckoch, čo Ťa ešte čakajú, tešil na to, čo ešte
634 FDC .............................................................. 1,85
neho človeka i vynikajúceho filatelistu.
príde.
634 CM ..............................................................0,96
BratiĽubomír Floch,
Milý jubilant, dovoľ mi, aby som v mene 636) Štylizovaný štátny znak SR s dominantami
redakcie časopisu Spravodajca ZSF a členov slavy a Košíc redakcia časopisu Spravodajca ZSF

2017, 5. 5. * Hrady a zámky – Lietava (Europa) * príležitostná známka * N: M. Čapka * OF PTC * PL: 8 ZP (A), TF: ? PL; ZZ:
ňa TF:
11. 3
apríla
sa čle6 ZP (B),
ZZ *2017
papier
FL (A), samonovia
lepiaci FL
(B) *klubu
HZ 11filatelistov
¾ : 11 ¼ (A), vlnitý
52 16
- 40
rozlúčili
výsek
¼ :Partizánske
15 (B) * FDC
N: M. Čapka, OF
s Jozefom Drozdíkom na cinKasico * náklad: A - 200 tis. (25 tis. PL),
toríne v Partizánskom - časť
B -Šimonovany.
90 tis. (15 tis.
ZZ)
Zomrel vo veku

D

636
T2 50g (0,50 €) viacfarebná ........ 0,50
Zatvoril svoj album
známok
636 PL
(129x207
mm) ........................................ -.

74 rokov. Bol dobrým, skúseným filatelistom, dlhoročným
členom Klubu filatelistov v Partizánskom a od roku 1997 sa stal
správcom kolovania výberov
známok, ktoré sa snažil zabez-

635) Hrad Lietava

Viete, že...

po Slovensku
putuje výstava
Reformácia
635 A
0,90 € viacfarebná,
známka
z PL 0,90
v strednej
Európe
– Slovensko
635 B
0,90a €východnej
viacfarebná,
známka
/ HornézoUhorsko,
ktorú k 500. výročiu0,90
rezošitka .....................................
635 PL
(108
x 126 mm)v ..................................
7,20
formácie
pripravilo
rámci kooperačného
635 FDC
projektu..............................................................1,80
Nemecké kultúrne fórum strednej
635 ZZ
..............................................................5,40
a východnej
Európy z Postupimu (Deutsches
635 NL
..............................................................
0,91
Kulturforum
östliches Europa e. V., Post-

30

kupón) logo filmového festivalu Art Film Fest Košice

636 FDC

.............................................................. 1,40

pečovať po celom Slovensku.
Bol „Art
známym
vo Košice“
filatelistickej
636 KĽa s kupónom
Film Fest
......0,50
obci, korešpondoval
s mnohými
636 KĽb s personalizovaným
kupónom
.............1,00
klubmi
filatelistov
aj s mno636 KPa s kupónom
„Art
Film Festako
Košice“
......0,50
hými významnými
osobnosťami
636 KPb s personalizovaným
kupónom
.............1,00
636 KĽa+ KPa sslovenskej
kupónmi filatelie. Zatvoril svoj
album.
Osireli
albumy, katalógy,
„Art Film Fest
Košice“
..................................0,50
636 KĽb+ KPb svýbery
personalizovanými
kupónmi
...1,00
kolovania... Smúti
za ním
636 Sa s kupónom
Film Festrodina.
Košice“..........1,00
celá„Art
filatelistická
636 Sb s personalizovaným
................ 1,90
KFkupónom
52 - 40 Partizánske
636 PLa s kupónmi „Art Film
Fest
Košice“ ........4,00
Foto:
predseda
klubu
636 PLb s personalizovanými kupónmi
.............
Jozef
Šiarik7,98
Kupóny

Titulná strana obálky
dam)
v spolupráci
so Slovenským
národným
Airbus
A 319 v Piešťanoch.
Letecká
pošta
múzeom
–
Múzeom
kultúry
karpatských
Praha – Piešťany - Praha. Preberanie
Nemcov,
Bratislava?
poštového
uzáveru Slovenskej pošty, a.s.
Pre násdoprava)
filatelistov
je potešujúce,
že prednú
(zľava
I. Krajčovič
predstaviteľ
stranuTrnavského
reprezentačného
katalógu výstavy
samosprávneho
kraja,tvorí
reprodukcia
hárčeka
vydaného
výročiu
vedúca kabíny
lietadla
A 319ka 400.
A. Pilková
Žilinskejpracovníčka
synody (Pofispošty
472).Piešťany
Aj to je prezentá1
cia filatelie medzi
širokouMičková).
verejnosťou. (ZB)
(foto Marta
Spravodajca ZSF

Známková tvorba Slovenskej republiky 2017 - II. štvrťrok

UTL známok s personalizovaným kupónom 2017

Ján Nepomucký
(01 UTL 636 /17)

Bratislavské zberateľské dni 2017
(02 UTL 636/17)

P oš tov é l í s t ky s prí t l ačo u 20 1 7

25. výročie spoločenstva Sv. Gabriela
(266 CDV 243/17)

300. výročie narodenia Márie Terézie
(269 CDV 243/17)

NOVÁ POŠTOVÁ ZNÁMKA
S PERSONALIZOVANÝM KUPÓNOM
v predaji od 2. 6. 2017

“ŠTÁTNY MOTÍV”

Od emisie č. 636 “Štátny motív” budú všetky
tlačové listy z dôvodu registrácie číslované.

