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2015, 14. 8. * 200. výročie narodenia
Dona Bosca * príležitostná známka * N:
K. Felix, R: F. Horniak * OTp+OF PTC *
PL: 6 ZP, TF: 1 PL * papier FLA * RZ 11 ¾ *
FDC N: K. Felix, R: F. Horniak, OTp PTC
* náklad 120 tis. (20 tis. PL)

Kupóny

592 KĽ
C, D, E, H ...........................................0,45
592 KP
A, D, E, F ............................................0,45
592 KH
B, F, G, H ............................................0,45
592 KD
A, B, C, G............................................0,45
592 KĽ+KP D + zn. + E..........................................0,45
592 KH+KD B + zn. + G ........................................0,45
592 S vodorovne zn.+ D + zn. ...............................0,90
592 S vodorovne zn.+ E + zn. ................................0,90
592 S vodorovne zn.+ A + B + C + zn. .................0,90
592 S vodorovne zn.+ F + G + H + zn. ................0,90
592 S vodorovne zn.+ D + zn. + E + zn. .............. 1,35
592 S zvisle zn.+ B + zn. .........................................0,90
592 S zvisle zn.+ G + zn. ........................................0,90
592 S zvisle zn.+ A + D + F + zn. ..........................0,90
592 S zvisle zn.+ C + E + H + zn...........................0,90
591) Giovanni Melchior Bosco (1815 – 1888) – zaklada- 592 S zvisle zn.+ B + zn. + G + zn. ...................... 1,35
teľ rehoľnej spoločnosti „saleziánov“

591
591
591
591

2015, 2. 9. * Bienále ilustrácií Bratislava
2015 * príležitostná známka * N: V. Rostoka * OF PTC * PL: 27 ZP + 8 K, TF: 2
PL * papier FLA * HZ 11 ¼ * FDC N: V.
Rostoka, R: Ľ. Žálec, OTp PTC * náklad:
540 tis. (20 tis. PL)

592) Známka a kupóny: ilustrácie D. Kállaya z knihy
Alica v krajine zázrakov
kupón A: postava s ceruzou, kupón B: hlava mačky zozadu, kupón C: zajac s hodinami, kupón D: „mačkovták“,
kupón E: hracia karta, kupón F: červený škrečok, kupón
G: hlava mačky spredu, kupón H: kôň na kolieskach

592
592
592

Poznámka

1,20 € viacfarebná........................ 1,20 Na okrajoch PL pri každom ZP je 24 rôznych popisov
PL (167 x 116 mm) ............................. 7,20 k 1. až 24. ročníku BIB.
FDC ..................................................... 2,10
PaL ....................................................... 1,61 2015, 18. 9. * Súľovské skaly, Manínska

0,45 € viacfarebná ....................... 0,45
FDC ..................................................... 1,35
CM .......................................................0,96

tiesňava (Krásy našej vlasti) * príležitostné
známky * N: K. Felix (593), M. Čapka (594),
R: M. Činovský (593), R. Cigánik (594) *
OTr+HT PTC * PL: 50 ZP, TF: 2 PL * papier FLA * RZ 11 ¾ : 11 ¼ (593), RZ 11 ¼ :
11 ¾ (594) * FDC N: K. Felix (593), M. Čapka (594), R: M. Činovský (593), R. Cigánik
(594), OTp PTC * náklad: po 1 mil.

593) Súľovské skaly
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ÚVODNÍK

K 1. Snemu ZSF

V

ážení členovia Zväzu slovenských filatelistov! Naplnilo
sa volebné obdobie rokov 2011
až 2015 a tohto roku ste si zvolili
na členských schôdzach výbory KF ZSF, delegátov na snemy
ZKF ZSF a na snemoch ZKF ZSF
svojich delegátov na 1. snem ZSF,
ktorý sa uskutoční 7. novembra
2015 v Trenčíne.
Činnosť nášho zväzu sa odvíja od práce jednotlivých klubov, ktoré sú
hybnou pákou činnosti ZSF. Máme v našom
zväze v každom regióne veľa obetavých členov, ktorí dokážu propagovať organizovanú
filateliu na Slovensku. Máme aj vyspelých
vystavovateľov, ktorí svojimi exponátmi
propagujú náš zväz aj v zahraničí aj Slovensko.
Veľmi si cením podporu Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
ako aj Slovenskú poštu, a. s., a ich finančné
príspevky na našu činnosť. Cením si podporu spoločenských organizácií pri usporadúvaní filatelistických podujatí na celom
Slovensku. Bez ich podpory a finančných
príspevkov by som si nevedel predstaviť
našu činnosť.

Boľavým problémom
nášho zväzu je mládežnícka
filatelia. Naše zbierky čakajú
na pokračovateľov, na naše
deti, ktoré sú organizované
v krúžkoch mladých filatelistov. Žiaľ, je ich ako šafránu.
Nevieme učiteľov základných
škôl zaujať filateliou, a tým
získať nových vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Nie
je to len náš problém, ale aj celoeurópsky
a možno aj svetový.
Verím, že delegáti na 1. sneme ZSF svoji
mi nápadmi a voľbou novej Rady ZSF nájdu
cestu k lepšej organizovanosti slovenskej
filatelie a najmä mládežníckej. Kluby filatelistov vždy boli a budú hybnou pákou ZSF,
ako som to pomenoval vyššie. Teším sa na
stretnutie a rokovanie 1. snemu ZSF.
Ďakujem všetkým členom ZSF a podporovateľom filatelie za organizovanie našej
činnosti a propagáciu slovenskej filatelie.

Miroslav Ňaršík

Fantázii sa medze nekladú

Originálna švajčiarska známka „Schallplatte”

Š

vajčiarska pošta vydala
v auguste 2014 hárček
s vyobrazením gramofónovej platne. Súčasťou hárčeka
je kruhová známka nominálnej hodnoty 5 CHF, na
ktorej je vďaka špeciálnemu
laku vytvorená zvuková
stopa švajčiarskej hymny
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v podaní orchestra Brass-Band. Známka - platňa
môže byť táto prehratá na
gramofóne rýchlosťou 33.
Bola tiež vydaná obálka
prvého dňa. Švajčiarska
pošta ho venovala svojim
abonentom ako členskú
prémiu roka 2014.
ljf
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
z XVI. zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 12. 9. 2015 v Banskej Bystrici
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Požiadavky príspevkov členov ZSF na
výstavné plochy pre zahraničné výstavy
v roku 2016.
2) Deň poštovej známky v Košiciach.
3) Účasť mladých filatelistov na výstave
TRAKOŠČAN 2015.
4) Zapožičanie výstavných panelov pre p.
Izáka zo ZKF Ba ZSF.

13) Zaslanie dokumentov delegátom a hosťom.
14) Štatút komisie znalcov ZSF.
C) UKLADÁ
1) Objednať PPP a prítlač na poštový lístok
k 1. snemu ZSF.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 30.09.2015
2) Vytlačiť ďakovné listy.

5) Pravidlá pre výstavu pohľadníc.

Zodpovedný: predseda ZSF

6) Článok do FEPA NEWS Trnava Detská
univerzita.

Termín: 31.10.2015

7) Vyúčtovanie MFV JUNIORFILA 2015.
8) Vyúčtovanie Dňa mesta Košice.
B) SCHVAĽUJE
1) Národného komisára na filatelistickú
výstavu OSTROPA 2016 Ing. Miroslava
Bachratého.
2) Komisiu na udelenie Ceny ZSF za rok 2014
v zložení Ing. Miroslav Bachratý, Miloš Teťuľa a Ing. Vladimír Mrva.
3) Priebežné plnenie rozpočtu ZSF za rok 2015.
4) Časový plán 1. snemu ZSF.
5) Rokovací poriadok.
6) Zoznam delegátov s hlasom rozhodujúcim, delegátov s hlasom poradným a pozvanie hostí.
7) Návrhy na funkcie členov rady ZSF a RK
ZSF.
8) Návrhy na PPP a prítlač na poštový lístok.
9) Ocenenia jednotlivcov, KF a spolupracujúcich organizácií.
10) Darček delegátom a hosťom.
11) Správu o činnosti ZSF 2011 - 2015.
12) Správu o hospodárení ZSF 2011 - 2014.
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3) Objednať darček pre delegátov a hostí.
Zodpovedný: predseda ZKF
Termín: 30.09.2015
4) Zaslať elektronicky dokumenty delegátom
1. snemu ZSF.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 20.10.2015
5) Vytlačiť a zaslať dokumenty 1. snemu
ZSF delegátom, ktorí nemajú elektronickú poštu.
Zodpovední: predsedovia ZKF ZSF
Termín: 25.10.2015
6) Zaslať pozvánky hosťom 1. snemu ZSF.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 25.10.2015
7) Vyplatiť 15% z členských príspevkov za rok
2013 ZKF Ba 436,95 €, ZKF SsR 512,81 €
a ZKF VsR 350,93 €.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 15.10.2015
D) ŽIADA
1) Revíznu komisiu ZSF o vypracovanie
Správy o činnosti RK ZSF za obdobie rokov 2011 - 2015.
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

SLOVENSKÁ ZNÁMKOVÁ TVORBA
III. ŠTVRŤROKA 2015
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

S

lovenská pošta, a. s., vydala v 3. štvrťroku
4 známkové emisie, ktoré sú vyobrazené
na 2. a 3.strane obálky tohto časopisu spolu
s relevantnými informáciami o ich autoroch,
spôsobe a formáte tlače i o nákladoch. Pri
každej emisii sú popísané aj sprievodné filatelistické výrobky (FDC, PaL, NL, CM, PPP),
ktoré boli k nim vydané. Diskusia k známkovej tvorbe na Pofisfóre, sa stala dôležitým
miestom pre vyjadrenie filatelistov k vydávaným známkam i miestom pre vydavateľa
k vyjadreniu sa k ich pripomienkam. Oceňujem, že väčšina príspevkov fóra sa nesie vo
vecnom duchu a verím, že postupom času sa
jeho forma dotvorí do úplne kultivovanej
formy. Je potešiteľné, že filatelisti chvália výtvarnú stránku vydaných známok, no menej
sú spokojní s dizajnom tlačových listov. Je
nad rámec tejto rubriky vyjadrovať sa k tam
publikovaným názorom, ale mám pocit,
že dozrieva čas, aby sa na vznesené názory
a pripomienky vyjadrovali zodpovední funcionári zväzu a Slovenskej pošty častejšie.
Redakcia časopisu im v prípade záujmu rada
poskytne priestor vytvorením rubriky „Názory a komentáre“. Niektoré názory z Pofisfóra sú zapracované do tohto článku.
V emisii Krásy našej vlasti boli vydané dve známky (Súľovské skaly a Manínska
tiesňava) venované národným rezerváciam
s charakterickými geologickými a prírodnými znakmi v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v žilinskom regióne.
Známky vytvorili dve dvojice renomovaných tvorcov a rytcov známok, a je potešiteľné, že dokázali vytvoriť ľúbivé známky, ktoré sa priamo ponúkali, aby boli vydané ako
dvojznámkový hárček alebo UTL miesto TL
o 50 známkach.
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Súľovské skaly
Známka Súľovské skaly (18.9.2015) je detailne predstavená na webovej stránke Pofisu. Jej výplatná hodnota (0,80 €) zodpovedá
poštovnému za vnútroštátne doručenie listov 1. tr. do 100 gr., listov 2. tr. do hmotnosti
500 gr. a listov do Českej republiky do hmotnosti 50 gr. Je na nej vyobrazený pohľad na
scenériu Gotickej brány a Ponikleca prostredného (Pulsatilla subslavica), kvetu charakteristického pre túto lokalitu. Gotická
brána je detailne vyobrazená na nálepnom
liste 109 NL 593/15 aj na príležitostnej pečiatke FDC (FDC 593).
Súľovské skaly sú geomorfologický podcelok Súľovských vrchov, charakteristický
výrazným členitým reliéfom. Nachádzajú
sa približne 10 km smerom na juh od mesta
Bytča. Sú turisticky vyhľadávanou lokalitou,
nachádza sa v nich národná prírodná rezervácia Súľovské skaly (543 ha). Dážď, vietor
a mráz tu postupne vyformovali skalné
mesto, v ktorom sa skalné útvary podobajú
napríklad na veže, okná, ihly, brány a rôzne postavy podnecujúce ľudskú fantáziu.
Jedným z najznámejších je asi 13 m vysoký
skalný útvar nazvaný Gotická brána podľa
charakteristického zalomenia podobného
gotickým portálom. V Súľovských skalách
sa nachádzajú aj dve jaskyne, jednou z nich
je Prírodná pamiatka Šarkania diera a zrúcanina Súľovského hradu. Pestré prírodné
podmienky tu stále umožňujú výskyt rôznorodých vzácnych druhov rastlín i živočíchov. Bohatstvo organizmov na tomto malom území je skutočnou raritou. (P. Pajgert:
www.pofis.sk). Ďalšie zaujímavé informácie
možno nájsť na https://sk.wikipedia.org/
wikipedia/Súľovské_skaly.
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
Manínska tiesňava
Známka Manínska tiesňava (18.9.2015) je tiež detailne predstavená na webovej
stránke Pofisu. K známke
bola vydaná obálka prvého
dňa (FDC 594), nálepný list
(110 NL 594/15) a príležitostná
pečiatka (PPP 40/15). Na známke
je pohľad na najužšie miesto manínskej tiesňavy medzi vrcholmi Veľkého a Malého Manína. Jej výplatná hodnota (0,90 €)
zodpovedá poštovnému za doručenie listov
1. tr. do Českej republiky do hmotnosti 50 g.
Manínska tiesňava je národná prírodná
rezervácia (117,63 ha), ktorá sa nachádza neďaleko mesta Považská Bystrica v geomorfologickej jednotke Súľovské vrchy. Nachádza sa medzi výraznými vrcholmi Veľkého
(890 m) a Malého Manína (812 m), ktoré kedysi tvorili súvislý vápencový hrebeň. Manínsky potok v ňom vyhĺbil dolinu, čím
vznikla úzka tiesňava so strmými skalnými
stenami. Výškový rozdiel medzi dnom tiesňavy a vrcholom Veľkého Manína je takmer
400 metrov. Manínska tiesňava je necelý kilometer dlhá a na niektorých miestach široká len niekoľko málo metrov. V roku 1933,
bola v najužšom mieste odstrelená časť brala
a cez tiesňavu bola vybudovaná spevnená
cesta. V súčasnosti je Manínska tiesňava
najužšou tiesňavou na Slovensku, cez ktorú
je vybudovaná asfaltová cesta. V tiesňave
sú pestré mikroklimatické podmienky –
na výslnných stanovištiach skalných stien
rastú teplomilné druhy rastlín a vo vlhkých
tienistých miestach zasa horské chladnomilnejšie druhy. Svojimi kvetmi tu upútajú
pozornosť napríklad poniklec prostredný,
astra alpínska, prvosienka holá. Steny Manínskej tiesňavy sú jedným z najlepších skalolezeckých terénov na Slovensku.
P. Pajgert: www.pofis.sk, https://sk.
wikipedia.org/wiki/Manínska_tiesňava
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18. septembra sa na nádvorí Základnej
školy v Považskej Teplej uskutočnila jej
inaugurácia. Na podujatí bola zriadená príležitostná poštová priehradka a k dispozícii
bola príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Považská Bystrica 5.

200. výročie narodenia
dona Bosca
Známka 200. Výročie
narodenia dona Bosca
(14.08.2015) v nominálnej hodnote 1,20 €
je detailne predstavená na webovej stránke
Pofisu. Bola vydaná vo
forme UTL (6 zn., 167 x
116 mm) ocelotlačou z plochej platne v kombinácii s ofsetom. K známke bola vydaná
obálka prvého dňa (FDC 591) a príležitostný
pamätný list (052 PaL 591/15). UTL je kompozíciou známok (2 x 3 známky) a v stredovej časti obrazu Baziliky sv. dona Bosca
z jeho rodnej obce.
Výplatná hodnota zodpovedá poštovnému za doručenie listu 2.tr. do Českej republiky. K plánovanej inaugurácii známky,
ktorá sa však neuskutočnila, bola vydaná
príležitostná pečiatka (PPP 32/15) a zobrazuje logo saleziánskeho rádu.
Giovanni Bosco sa narodil 16. augusta
1815 v maličkej časti piemontskej dediny
Castelnuovo d’Asti, dnes Castelnuovo Don
Bosco, ktorú miestni obyvatelia nazývajú
Becchi. Vyrastal ako sirota v chudobnej roľníckej rodine, svojho otca Františka prakticky nepoznal. Osirel ako dvojročný, vychovala ho matka. Významnou udalosťou jeho
života bol sen z deviatich rokov. Cez posolstvo vznešenej panej v ňom začal postupne
spoznávať vlastné poslanie. V roku 1835
vstúpil do seminára v Chieri a 5. júna 1841
bol v Turíne vysvätený za kňaza. Všetok svoj
čas venoval chudobným a opusteným chlap-
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com. Z chlapcov si získal spolupracovníkov,
čím začal rozvíjať výchovnú metódu známu
ako preventívny systém. Kvôli pokračovaniu diela pre mladých založil v roku 1868
mužskú rehoľnú spoločnosť „saleziánov“
a v roku 1872 sa podieľal na založení ženskej vetvy saleziánskej kongregácie. O štyri
roky neskôr dostalo pápežské schválenie aj
Združenie saleziánskych spolupracovníkov.
Don Boscovu spiritualitu charakterizuje vzťah k Panne Márii Pomocnici. Z úcty
k nej postavil baziliku v Turíne a „saleziánky“ nazval Dcérami Márie Pomocnice. Don
Bosco zomrel 31. januára 1888 vo veku 72
rokov. Pius XI. ho 2. júna 1929 vyhlásil za
blahoslaveného a 1. apríla 1934 za svätého.
Ján Pavol II. mu 24. januára 1989 udelil titul Otec a učiteľ mládeže. Saleziáni dnes
pôsobia v 132 krajinách sveta. Do saleziánskej rodiny patrí 30 náboženských združení, čo predstavuje asi 402 500 mužov a žien
zasvätených službe mladým (T. Haluška:
www.pofis.sk). Podrobné životopisné dáta
dona Bosca si môžete prečítať v časopise Sv.
Gabriel 2015/4/, s.13 – 18 (www.svgabriel.sk).

Bienále ilustrácií
Bratislava 2015
Grafický dizajn známky (Pofis 592),
vytvoril akad. maliar V. Rostoka a použil
v ňom časť ilustrácie akad. maliara prof.
D. Kállaya z knihy Alica v krajine zázrakov. Rovnaký motív je i na Carte maxima
(103 CM 592/15). Známku vytlačila v doteraz nepoužitej tlačovej úprave (27zn. + 8k)
Tiskárna cenných papíru Praha. K známke
vyšla jedna obálka prvého dňa (FDC 592).
Na tlačovom liste je spracované pozoruhodné množstvo informácií. Okraj TL informuje, ktoré BIB bolo usporiadané v ktorom roku. Rok 1983, v ktorom získal prof.
Kallay Grand Prix je farebne odlíšený. Na
8 kupónoch sú vyobrazené rôzne ilustrácie
zo zmienej knihy prof. Kállaya. Ich uspo-
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riadanie okolo jednej centrálnej známky je
nóvum v našej známkovej tvorbe a myslím,
že i v svetovom medadle. Je na škodu veci, že
TL (rozmer 300 x 220 mm) sa nedá umiestniť na albumový list A4 formátu. Väčšina
filatelistov má albumy tohto formátu. Práve
toto usporiadanie vzbudilo nevôľu filatelistov a prijali ho v internetovej diskusii na
webe POFISu naprosto negatívne. Na úplné
zdokumentovanie emisie si môže zberateľ
odložiť celý tlačový list alebo všetky kombinácie známka/kupón. Keďže sa TL nezmestí
na albový list je zberateľ odsúdený vložiť do
zbierky 22 kombinácií známok s kupónmi.
A na to potrebuje roztrhať 10 TL. Určitým
riešením je, že TL bez spodného a dolného
okraja sa zmestí do A4 albumu. Vyobrazenie
možných dvoj- a trojkombinácií známka/
kupón je v tomto časopise.
V piatok 4. septembra t.r. bolo v budove
pôvodného SND v Bratislave otvorenie jubilejného 25 Bienále ilustrácií (BIB). Jeho prvý
ročník s medzinárodnou účasťou sa konal
v roku 1967 a odvtedy sa koná raz za dva
roky, každý nepárny rok. Je to presne päťdesiat rokov, čo sa v roku 1965 uskutočnila
celoštátna československá výstava s názvom
Ilustrácie pre deti Bratislava, ktorú považujeme za nultý ročník a predchodcu BIB.
Jubilejné bienále sa konalo pod záštitou
UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú
knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. BIB môžeme považovať za najväčšie nekomerčné podujatie
svojho druhu na svete. V priebehu 48 ročnej existencie BIB a jeho 24 ročníkov sa tu
prezentovalo 7 225 ilustrátorov zo 109 krajín
s 57 434 originálmi ilustrácií a vyše 9 000
kníh (V. Anoškinová: www.pofis.sk).
Aktuálna jubilejná emisia vydaná k 50.
ročníku konania BIB má byť poctou tomuto
emisnému radu, návrat k tradícii spred roku
1993, keď pravidelne vychádzali známky
BIB v kupónovom prevedení pre zberateľov.
Spravodajca ZSF
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BIB

2 015

KOMBINÁCIE KUPÓNOV

- stredná známka
na tlačovom liste

25. Bienále ilustrácií Bratislava. Dvoj- a trojkombinácie známok s kupónmi
2015 / 3
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V konečnom dôsledku je to aj pocta samotnej súťaži, ktorej je aktuálne Slovenská pošta, a. s., hlavným reklamným partnerom.
Toto partnerstvo zdôraznené aj formou netradičnej a vizuálne atraktívnej emisie jubilejného ročníka. Motívom emisie sa stali ilustrácie knihy prof. Dušana Kállaya ku knihe
Alica v krajine zázrakov, ktorá získala ako
jediná slovenská kniha hlavnú cenu Grand
Prix na BIB v roku 1983, čo je tiež akcentované v nezvyčajne dizajnérsky koncipovanom usporiadaní postranných kupónov
na tlačovom liste známky realizovanom V.
Rostokom (M. Vančo:www.pofis.sk/forum).
Na webovej stráke Pofisu sa k tejto emisii uskutočnila doteraz najrozsiahlejšia diskusia. Nezamerala sa na výtvarnú stránku
známky, ale na umiestnenie kupónov a známok v tlačovovom liste. Rozsahom i obsahom odzrkadľuje názory filatelistickej obce

na známkovú tvorbu vydavateľa nielen pri
tejto emisii. Svojou závažnosťou nastoluje
potrebu, aby sa touto témou zaoberali odborné komisie ZSF a následne Rada ZSF. I keď je
zväz len v pozícii pozorovateľa a nemá t. č.
reálnu možnosť priamo ovplyvniť realizáciu vydávaných známok a produktov z nich
vyrobených, je potrebné otvoriť dialóg s vydavateľom na témy, ktoré pália filatelistov.
Nechceme si myslieť, že profesionáli vydávajúci slovenské poštové známky nerozumejú
filatelii ako zberateľskej disciplíne. Vydanie
tlačového listu BIB 2015 v terajšej podobe
ukazuje, že vydavateľ nerešpektoval publikované odmietavé postoje filatelistov a jeho
komerčné hľadisko prevážilo nad filatelistickým záujmom zberateľov.
Ďakujem pánovi Petrovi Horňákovi za
poskytnutie obrázku možných dvoj- a trojkombinácií známok s kupónmi.

Zaujímavosti emisie č. 588
Europa 2015 : Staré hračky
Ing. Miroslav Gerec

P

Obr. 1

oštová známka č. 588 Europa 2015: Staré
hračky bola vydaná v rovnakej UTL (8)
úprave ako minuloročná známka č. 563 Europa 2014: Národné hudobné nástroje s tým
rozdielom, že tohoročná emisia nemá na
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PL sektorové piktogramy. Predpokladáme
však, že tlačiareň aj túto známku vytlačila
v 16-tich priehradkových listoch. Pre absenciu piktogramov bude rozlíšenie PL možné
len podľa nájdených doskových chýb, preto
Spravodajca ZSF
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Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

by sme chceli jednotlivých zberateľov vyzvať
k zaslaniu nálezov na adresu autora (gerec.
miro@pobox.sk).
Z doterajších poznatkov môžeme prezentovať tri varianty perforácie – rôzne perforovaný horný a dolný okraj PL (obr. 2):
- horný okraj neprezúbkovaný (5 PO),
dolný okraj prezúbkovaný (6 PO)

- horný okraj prezúbkovaný (6 PO), dolný okraj prezúbkovaný (6 PO)
- horný okraj prezúbkovaný (6 PO), dolný okraj neprezúbkovaný (5 PO)
Druhou zaujímavosťou je výrobná chyba – posun farieb. Posuny sa vyskytujú buď
na horných alebo na dolných známkových
poliach PL, čo by mohlo ukazovať na šikmý

2015 / 3
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Obr. 5

Obr. 6

posun papiera v tlačiarenskom stroji (obr. 3,
4). Posuny síce nie sú rozmerovo veľké, ale

v niektorých detailoch kresby sú dobre viditeľné (obr. 5, 6).

Opravme si v katalógu...
Odchýlky perforácie známok č. 496 Blahorečenie
Jána Pavla II. a č. 570 Andrej Hlinka
Ing. Miroslav Gerec

V

roku 2011 bola vydaná poštová známka
č. 496 Blahorečenie Jána Pavla II. a neskôr
na webe ZSF (http://www.slovenskafilatelia.
sk/?p=1098) bola prezentovaná perforačná
odchýlka tejto známky – rozdiel v rozmeroch
perforácie a rozmeroch známky ako dôsledok
použitia minimálne dvoch perforačných rámcov stroja Bickel. Odchýlka perforácie bola
uvedená v špecializovanom katalógu Slovensko 1993 – 2012 firmy Zberateľ.
Po vydaní známky č. 570 Andrej Hlinka
v roku 2014, v rovnakom formáte a usporiadaní ako má známka č. 496, bola hľadaná
a skutočne aj nájdená rovnaká odchýlka perforácie aj u tejto druhej známky. Informácia
o perforačnej odchýlke sa dostala do dodatku katalógu známok Slovensko 2014 firmy
Zberateľ.
Pri identifikovaní obidvoch variantov
perforácie známky č. 570 našiel chybu v uvádzaných rozmeroch zúbkovania zberateľ
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z Dolného Kubína pán Vladimír Chovanec,
ktorému ďakujeme za upozornenie.
Opätovné premeranie bolo vykonané
pomocou digitálneho mikroskopu DNT DigiMicro Profi a použitia meracieho softvéru.
V rovnakom zväčšení bolo zosnímaných 5
obrázkov: vodorovná a zvislá perforácia variantu A, vodorovná a zvislá perforácia variantu B a presný merací prúžok. Obrázok
meracieho prúžku poslúžil na kalibrovanie
meracieho programu. Namerané vzdialenosti – vzhľadom k úzkemu zornému poľu
mikroskopu išlo iba o 4 perforačné otvory –
boli prepočítané podľa vzťahu:
r = n / v * 20
r – rozmer zúbkovania (počet perforačných otvorov na dĺžke 20 mm)
n – počet nameraných perforačných
otvorov
v – nameraná vzdialenosť v mm
Spravodajca ZSF
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Výsledky meraní, vypočítané a zaokrúhlené rozmery zúbkovania sú v tabuľke:
Merané zúbkovanie
A – vodorovne
A – zvisle
B – vodorovne
B – zvisle

Počet meraných
otvorov
4
4
4
4

Nameraná
vzdialenosť
6,811 mm
6,733 mm
6,769 mm
6,813 mm

Pri pôvodnom meraní bol k nevytrhnutej známke na PL priložený príslušný etalón z okraja zúbkomera a pravdepodobne aj
z tohto dôvodu prišlo k chybnému určeniu
rozmeru perforácie (A: RZ 11 ½ : 11 ¾ resp.
B: RZ 11 ¾ : 11 ½). Nové rozmery zúbkovania, získané meraním pod mikroskopom,

Vypočítaný roz- Zaokrúhlený rozmer zúbkovania mer zúbkovania
11,7457
11 ¾
11,8817
12
11,8185
11 ¾
11,7422
11 ¾

boli z praktického zberateľského hľadiska
vyjadreného možnosťami bežne dostupných
zúbkomerov zaokrúhlené na štvrtiny: A:
RZ 11 ¾ : 12 resp. B: RZ 11 ¾. Treba si však
pamätať, že rozmer 11 ¾ je iba na zúbkomere presne 11,75 a na známke to môže byť
11,7422 alebo 11,7457 alebo 11,8185...

Inaugurácia poštovej známky
Manínska tiesňava

Z

Mgr. Ján Mička

a svojho učiteľského povolania som
viackrát so žiakmi na školskom výlete navštívil Manínsku tiesňavu a Súľovské
skaly. Jednoducho vždy po okružnej ceste
Slovenskom sme ich nemohli vynechať,
boli takpovediac pravidelnou zastávkou
spojenou s peknou turistickou vychádzkou. S Manínskou tiesňavou mám spojenú
jednu výnimočnú spomienku: Keď sme raz
s mojimi žiakmi postávali na čistinke nad
horskou riečkou a pozerali na skalu Manína oproti, neďaleko zastavilo veľké auto.
Vystúpili z neho herci, ľudia s kamerou
a z auta vysadili aj niekoľko koní. Medzi
hercami bol nezabudnuteľný Jozef Króner
a filmový režisér Martin Ťapák. Trošku
sme sa samozrejme „okúňali“, lebo nechceli sme pri ich práci prekážať, ale keď si nás
všimol Jožko Króner, hneď sa nám prihovoril: „Decká, poďte, urobíme si fotografiu!“ Tak to sme veru nečakali a hneď sme
to aj využili. Rozprával som sa s režisérom
2015 / 3

M. Ťapákom, ktorý sa rozhovoril o práve
tu nakrúcanom filme Pacho - hybský zbojník s Jozefom Krónerom v hlavnej úlohe.
V rozhovore sme pokračovali o krásach
tohto kraja, o podobnosti človeka s výtvormi prírody, spomenul dielo Martina Martinčeka a jeho fotografie prírody atď. Skrátka, toto stretnutie bolo nezabudnuteľným
zážitkom.

13

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Keď som v emisnom pláne na rok 2015
zistil, že pošta vydá medzi krásami Slovenska aj Súľovské skaly a Manínsku tiesňavu,
hneď som bol rozhodnutý, že ak sa bude
konať inaugurácia týchto známok, tak tam
určite pôjdem. A tá chvíľa naozaj prišla.
Dostal som z Filatelisticko-poštového múzea súkromného Otta Gáťu pozvánku do
Považskej Teplej, kde sa na nádvorí miestnej základnej školy v susedstve kultúrneho
domu konala slávnosť inaugurácie známky Manínska tiesňava. V pozvánke okrem
FIPOMSu boli uvedené ďalšie inštitúcie
spolupracujúce na inaugurácii – miestne
inštitúcie, MDVRR SR, SP, a. s., a iné. Bolo
sa na čo pozerať aj čo počúvať. JUDr. Otto
Gáťa ako hlavný organizátor inaugurácie
a iniciátor vydania týchto známok v emisii
Krásy Slovenska privítal účastníkov a medzi nimi autora výtvarného návrhu známky akad. mal. Mariana Čapku. Vo svojom
príhovore spomenul turistické, filatelistické aj poštovo-historické súvislosti s Manínskou tiesňavou, kedysi uvádzanou ako
„Tesné“. Spomenul aj to, že Považská Teplá
mala na trati medzi Trenčínom a Žilinou
poštovú stanicu Vág Teplá od r. 1849.
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Riaditeľka Odboru poštových služieb
MDVRR SR ing. Jarmila Brichtová predstavila novovydanú emisiu známok a jej autorov. Slávnosť inaugurácie známky poskytla
príležitosť k tomu, aby JUDr. Gáťovi bol
odovzdaný ďakovný list generálneho riaditeľa SP, a. s., Ing. Tomáša Druckera s blahoželaním k životnému jubileu 80 rokov.
V kultúrnom programe vystúpila miestna country skupina s piesňami ospevujúcimi krásy tohto kraja a poetické vystúpenie
žiakov školy. Nechýbalo ani pokropenie novej známky pravou vodou z horského potoka
tečúceho tiesňavou. Známka dostala na cestu aj pár veršíkov miestneho historika Mgr.
Teodora Kohúta, ktoré stoja za uverejnenie:
Dnes malé okienko do sveta - sa opäť do
sveta rozlieta - aby prezradilo, kde drieme
nevšedný kút slovenskej zeme.
To Manínska tiesňava do vienka známku dostáva. Cez stáročia príroda tú krásu
budovala, dnes ti ju prináša aj tá známka
malá. A pripomínať bude, čo skvieť sa môže
na našej rodnej hrude…
V hale školy si mohli účastníci inaugurácie pozrieť nainštalovanú výstavku staSpravodajca ZSF
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rých pohľadníc Manínskej tiesňavy a okolia.
Vystavené boli aj návrhy novej emisie a výtvarné práce žiakov s návrhmi na poštovú
známku.
Organizátori pripravili nádherné počasie
– posledné letné slnečné dni. Aj priehradka
pošty Považská Bystrica 5 pracovala bezchybne s príležitostnou poštovou pečiatkou,
zásobou známok, FDC a pamätných listov
tiesňavy. Zaujímavosťou bolo aj to, že priečinok pošty mal dostatok známok, resp. tlačových listov slovenskej novinky – poštovú
známku Bienále ilustrácií Bratislava s neobyčajne usporiadanými kupónmi v strede
hárčeka, z ktorých kombinácie kupónov
a známok sa ihneď počas inaugurácie „rozchytali,“ čo dokazuje čoraz viac filatelistami
obľúbené zbieranie tohto materiálu.

Nad chutným guľášom s domácim chlebíkom si filatelisti klubov z Trenčína, Nitry,
Žiliny, Považskej Bystrice, Bytče, Martina,
Hlohovca, Piešťan (prepáčte, ak som niektoré
KF nespomenul) podebatovali medzi sebou aj
s funkcionármi zväzu, konkrétne s predsedom
ZSF Miroslavom Ňaršíkom ako aj s členmi
Rady ZSF a ZKF stredoslovenského regiónu,
s vedúcim POFISu M. Vančom, viacerými
členmi Spoločenstva sv. Gabriela s predsedom
mons. Jánom Vallom, prítomnými na inaugurácii. Všetci sa vyjadrovali pochvalne o slávnosti inaugurácie známky, jednoznačne ako
o jednej s najlepšie pripraveným obsahom aj
prejaveným záujmom filatelistov.
Veľká vďaka filatelistov patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa pričinili o tento
nevšedný zážitok.

2. česko-slovenská filatelistická
výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016
(2. - 5. jún 2016)

N

RNDr. Vojtech Jankovič

a základe vzájomnej dohody medzi
Zväzom slovenských filatelistov a Svazem českých filatelistů sa pripravuje tretia
vzájomná česko-slovenská filatelistická výstava, tentokrát na
českej strane v Žďári
nad Sázavou. Veríme, že toto tradične
kvalitné
podujatie
pritiahne
mnoho
slovenských vystavovateľov zúčastniť sa
svojimi exponátmi
a ostatných zberateľov a priaznivcov
poštových známok
navštíviť
výstavu
2015 / 3

a bohaté sprievodné podujatia. Miesto výstavy bolo vybraté s ohľadom na nízku
vzdialenosť od slovenských hraníc.
Výstava má štatút národnej výstavy, t. j.
výstavy I. stupňa pre
exponáty s príslušnou
kvalifikáciou
a výstavy premiéra,
t. j. výstavy III. stupňa pre nové exponáty alebo exponáty,
ktoré stratili kvalifikáciu. Špecifikom
výstavy ŽDÁR NAD
SÁZAVOU 2016 je
predbežné hodnotenie exponátov vo-
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pred, ktorý vyžaduje naskenovať exponát
do digitálnej formy a tú zaslať niekoľko týždňov pred konaním výstavy organizačnému
výboru. Ten „digitálne exponáty“ umiestni
na virtuálnu výstavu EXPONET, kde budú
– v pre verejnosť neprístupnej sekcii – k dispozícii len pre porotcov výstavy. To umožní
porote vopred sa s exponátmi oboznámiť,
overiť prípadné nejasnosti a tak sa čo najlepšie pripraviť na definitívne hodnotenie
priamo na výstave pri fyzicky vystavených
exponátoch. Tento spôsob prináša urýchlenie hodnotenia priamo na výstave a hlavne
jeho skvalitnenie, lebo porotcovia budú mať
na hodnotenie podstatne viac času a budú
si môcť hodnotené exponáty detailnejšie
preštudovať a overiť si fakty vo všetkých dostupných zdrojoch. Následne po výstave, na
základe rozhodnutia každého vystavovateľa,
bude jeho exponát buď presunutý do verejne prístupnej sekcie EXPONETu alebo bude
z EXPONETu úplne stiahnutý.
Dôležitou informáciou pre slovenských
vystavovateľov sú špecifické podmienky
účasti a výstavné poplatky. Výška poplatku
za jednu výstavnú plochu (t. j. 16 listov) je
200 Kč, v prípade, že exponát bude hodnotený v trezore, je výška poplatku za jednu
výstavnú plochu 50 Kč. Za jeden vystavený
titul v triede filatelistickej literatúry je výška
poplatku 200 Kč. Všetky výstavné poplatky
od slovenských vystavovateľov budú riešené
cez národného komisára, aby sa zjednodušili administratívne úkony a znížili bankové
a konverzné poplatky pri prevode financií na
účet organizačného výboru výstavy.
Pre prvú informáciu prinášame základné
informácie o výstave. Vystavovateľov budú
zaujímať výstavné propozície a termíny
odovzdania prihlášky a dodania exponátu
národnému komisárovi.
Druh výstavy: Všeobecná (všetky výstavné triedy)
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Kategória: Národná (I. stupeň) a premiéra (III. stupeň)
Usporiadateľ výstavy: Svaz českých filatelistů v spolupráci so Zväzom slovenských
filatelistov a Českou poštou, s. p.
Miesto: Dům kultury, Žďár nad Sázavou,
Česká republika
Dátum konania: 2. - 5. júna 2016
Komisár ZSF pre exponáty vystavovateľov zo Slovenska: Vojtech Jankovič
Dôležité termíny (spresnené pre slovenských vystavovateľov):
• Zaslanie prihlášky slovenskému komisárovi: do 15. 12. 2015
• Zaslanie prihlášky organizačnému výboru (zabezpečuje slovenský komisár):
do 31. 12. 2015
• Vyrozumenie o prijatí (zabezpečuje slovenský komisár): 31. 1. 2016
• Uhradenie výstavného poplatku (zabezpečuje slovenský komisár): do 28. 2.
2016
• Odoslanie naskenovaného exponátu: do
28. 2. 2016
• Doručenie exponátu slovenskému komisárovi: do 27. 5. 2016
• Osobné odovzdanie exponátu (len vo
výnimočnom prípade): do 24. 5. 2016
• Otvorenie výstavy: 2. 6. 2016
• Ukončenie výstavy: 5. 6. 2016
• Výdaj exponátov (zabezpečuje slovenský
komisár): 5. 6. 2016 od 14. hod.
Kontakt pre získanie ďalších informácií
o výstave a zaslanie prihlášky: Vojtech Jankovič, Stromová 38, 831 01 Bratislava, email:
vojtech.jankovic@gmail.com
Priebežne aktualizované informácie
a elektronickú formu bulletinu výstavy, prihlášky exponátu a propozícií výstavy nájdete na internetových stránkach www.sloven
skafilatelia.sk a www.postoveznamky.sk.
Spravodajca ZSF
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Aktuálne informácie o výstave, pripravované filatelistické materiály a sprievodný
program nájdete aj na internetovej stránke
Klubu filatelistov 06-10 Žďár nad Sázavou
f ilateliezdar.webnode.cz/mezinarodni-
vystava-zdar-2016.
Na záver vyzývam všetkých vystavovateľov, ktorí majú exponáty s požadovanou
kvalifikáciou a aj tých, ktorí zvažujú pri-

praviť nový exponát, aby neváhali a zaslali
mi vyplnenú prihlášku. Súčasne vyzývam
všetkých zberateľov a záujemcov o filateliu,
aby si termín výstavy zaznačili do kalendára a neľutovali čas a peniaze na jej návštevu.
Určite sa bude dať na čo pozerať a ak sa všetko vydarí podľa našich predstáv, aj sa veľa
dozvedieť na pripravovaných odborných
sprievodných podujatiach.

Medzinárodná filatelistická výstava
PETROVEC FILA 2015

M

Jozef Korený

edzinárodná filatelistická výstava
PETROVEC FILA 2015 sa uskutočnila v Srbskej Vojvodine v obci Báčsky
Petrovec v dňoch 7. - 8. augusta 2015 pri
príležitosti 270. výročia príchodu Slovákov do Báčskeho Petrovca, 270 rokov
základnej školy, ktorá nesie meno Jána
Čajaka, 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, 170. výročia Knižnice Štefana
Homolu, 30. výročia úmrtia akademickej
maliarky Zuzky Medveďovej a 40. výročia
založenia Spolku filatelistov v Báčskom
Petrovci. Vernisáž výstavy sa uskutočnila
7. 8. 2015 v aule ZŠ Jána Čajaka. V úvode vernisáže bola hudobná
vložka a predseda Spolku filatelistov v Báčskom Petrovci
Mgr. Pavel Lomiansky privítal medzi inými predsedníčku Matice slovenskej srbskej
v Báčskom Petrovci pani Katarínu Melegovú - Melihovú,
starostu obce Báčsky Petrovec
Pavla Marčoka, predsedníčku NRSNM Annu Tomanovú
Makanovú, štátneho tajomníka MPSVaR SR Mgr. Branisla2015 / 3

va Ondruša, predsedu Zväzu filatelistov
Vojvodiny Ivana Tangla, predsedu ZSF
Miroslava Ňaršíka a čestného predsedu
KF z Trenčína Jozefa Koreného. Na výstave sa prezentovalo 25 filatelistických
exponátov a jeden numizmatický. Zväz
slovenských filatelistov reprezentovali Miroslav Ňaršík s exponátom NITRAFILA
2003, Jozef Korený Trenčín - Slovenské
národné povstanie 1944 - 45 (v roku 2011
vystavil exponát Pošta z obdobia vojny na
Balkáne a v roku 2014 exponát Druhá svetová vojna v zrkadle poštových dokumentov), MVDr. Milan Šajgalík Nitra - Prišli
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k nám (1150. výročie príchodu svätých
Cyrila a Metoda), Ing. Ján Maniaček ml.
Nitra - Plynárenstvo. Dňa 8. 8. 2015 sa
v aule ZŠ uskutočnila burza filatelistického materiálu a iných zberateľských artefaktov (starožitnosti, archeologické nálezy, mince atď.). V programe Slovenských
národných slávností bolo niekoľko výstav,
medzi nimi Biblia na cestách, výstava
Insita kovačickej galérie v Galérii Zuzky
Medveďovej, jarmok umenia, koncert komorného miešaného zboru Cantica Collegium Musicum z Martina. Galakoncertu
folklórnych súborov pod názvom Požehnajme nášmu kraju sa zúčastnili veľvyslanec SR v Srbsku pán Dr. Ján Varšo, Mária
Jedličková, poverená splnomocnenkyňa
vlády SR pre národnostné menšiny, a Igor

Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatí sa zúčastnil
aj predseda KF z Piešťan Milan Vančo
s manželkou, z Nitry Peter Slovák, prof.
Vlatko Miksád zo Slovenského gymnázia
Ľ. Štúra v Iloku z Chorvátska a Radivoje
Markovič zo Záhrebu. Účasť členov ZSF
prispela k nadviazaniu nových priateľstiev
medzi filatelistami aj medzi občanmi obce
pri príležitostných stretnutiach na jednotlivých kultúrnych podujatiach. Poďakovanie vyslovujem dlhoročnej ubytovateľke
za jej každodennú starostlivosť a vytvorenie „domáceho“ prostredia pre svojich
hostí pani Kataríne Lábatovej. Do budúcich ročníkov želám filatelistom z Báčskeho Petrovca veľa tvorivej invencie pri tvorbe exponátov aj na súťažné výstavy.

Viete, že...
Slovacika z Francúzska

F

rancúzska poštová správa vydala pri príležitosti
68. jesenného filatelistického salónu
(68ème Salon Philatélique d'Automne de Paris en 2014)
konaného na jeseň
2014 v Paríži FDC
a CM s automatovou
známkou
a hárček pripomínajúci začiatok
prvej svetovej vojny, na ktorých sú
zobrazené reálie
zo Slovenska. Filatelistický salón každoročne
poriada Syndikátna komora obchodníkov a filatelistických odborníkov (CNEP - Chambre
syndical des Négociants et Experts en Philaté-
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lie). CNEP má vo
zvyku každý rok
pozvať na výstavu
ako čestného hosťa poštovú správu,
ktorej známku vybrali za najkrajšiu
známku Európy
za predchádzajúci
kalendárny rok.
Zástupcovi
Slovenskej pošty, a. s.
odovzdali na otváracom ceremoniáli
(6.11.2014) výstavy
cenu prezidenta
Francúzskej
republiky „Vase de Sèvres“ za poštovú známku
vydanú k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu.
(ljf)
Spravodajca ZSF
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NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF

Ročník: VII.

Číslo: 2/2015

Dni mládežníckej filatelie 2015
v Nitre
Mgr. J. Mička

V

Nitre popri výstave JUNIORFILA sa
konalo v júni aj národné kolo – finále
40. ročníka filatelistickej olympiády pod názvom Rodný môj kraj. Viac budem písať iba
o tom druhom, lebo o výstave a jej výsledkoch sa iste viac dočítate z pera povolanejších alebo organizátorov výstavy. Trojdňový
pobyt mladých filatelistov a ich vedúcich
v Nitre začal v piatok 19. júna príchodom
delegácií do Ponitrianskeho múzea na Štefánikovej ulici. Dážď okolo obeda pokropil
prichádzajúcich účastníkov a akoby naznačil, že prispeje k dosiahnutiu úspešných výsledkov súťažiacich filatelistickej olympiády
z krúžkov z Bratislavy, Bytče, Trnavy, Liptovského Mikuláša, Malaciek a domácich
z Nitry. Veľká škoda, že neprišli súťažiaci
a delegáti z východoslovenských KMF.
Po ubytovaní v neďalekom hoteli Nitran,
po chutnom obede a krátkom odpočinku,
využitom na posledné prípravy na súťaž,
začalo finále. Otvorenie Dní mladých filatelistov vykonal predseda Komisie mládeže
a člen Rady ZSF PaedDr. Jozef Oško. Privítal
všetkých prítomných, vrátane predsedu ZSF
Miroslava Ňaršíka, ktorý pozdravil mládežníkov a informoval o programe nasledujúcich dní. Olympiáda začala hneď praktickou
časťou priamo v reštaurácii múzea. Súťa2015 / 3

žiaci pracovali s vlastným filatelistickým
materiálom k téme olympiády Rodný môj
kraj. Jej názov a zameranie boli komisiou
mládeže zvolené mimoriadne šťastne, každý
súťažiaci mal z produkcie poštových známok dostatok známok, poštových pečiatok
a iného materiálu so zameraním na vlastný
kraj alebo mesto. To vopred zaručovalo, že
miniexponáty súťažiacich nebudú rovnaké.
O to však bola náročnejšia práca súťažnej
poroty (dr. Oško, Bc. Chorvatovičová a D.
Schmidtová) na hodnotení vytvorených exponátov. Večer sa uskutočnil spoločenský
program s pesničkami a predstavením svojich regiónov podľa materiálu v miniexponátoch jednotlivými súťažiacimi z krúžkov.
Pre nedostatok vhodného priestoru sa
neuskutočnila spoločná porada vedúcich
KMF, ktorú však nahradili spoločné vzájomné debaty počas prestávok medzi jednotlivými bodmi programu dní, najčastejšie
ako rozhovory s výmenou skúseností z práce krúžkov.
Druhý deň po raňajkách sa uskutočnila
2. časť súťaže, a to písomné odborné testy
z vyžrebovaných 20 otázok. Kým porota
opravovala testy, súťažiaci si prezreli na výstave exponáty mládežníkov z celého Slovenska, vrátane exponátov svojich bývalých
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„kolegov,“ ktorí pracovali pred nimi a teraz
prešli do kategórie dospelých, pokiaľ filateliu neopustili vôbec. Prehliadkou výstavy
sprevádzal hlavný organizátor vzorne pripravených dní Jozef Oško, ktorý pri každom
exponáte vyzdvihol jeho klady a upozornil
na nedostatky. Pritom odpovedal aj na otázky tých súťažiacich a vystavovateľov, ktorí
na dňoch mládežníckej filatelie mali „dvojjedinú“ funkciu, pretože boli aj finalistami
olympiády.

Poobede sa uskutočnila prehliadka historického centra starobylej Nitry so sprievodkyňou turistického informačného strediska.
Jedna hodina bola málo na zoznámenie sa
s matkou slovenských miest a s jej bohatou
históriou, avšak zhustený výklad sprievodkyne a pekné počasie aspoň s výhľadom na
Zobor, Nitriansky hrad, Diecéznu knižnicu
a iné postačovali, pretože sa blížili okamihy
najslávnostnejšie: palmáre výstavy a vyhlásenie výsledkov. Jubilejná 40. filatelistická
olympiáda sa prejavila i účasťou hostí najvyššieho poštového a filatelistického „rangu“. Okrem predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka
a predsedu organizačného výboru výstavy
JUNIORFILA NITRA 2015 sa vyhlásenia
výsledkov zúčastnil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
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rozvoja SR Ing. František Palko, PhD., ktorý osobne odovzdal vecný dar, hlavnú cenu
výstavy. Výsledky výstavy s hodnotením exponátov vyhlásil tajomník výstavnej poroty
Jozef Oško.

Ďalšími členmi delegácie ministerstva
boli generálna riaditeľka sekcie elektronickej komunikácie a poštových služieb
Ing. Zuzana Šturdíková a riaditeľka odboru poštovej služby Ing. Jarmila Brichtová. Spoločná fotografia bude príjemnou
spomienkou na 3 „pracovné“ dni strávené
v Nitre. Po chutnej večeri nastala slávnostná chvíľa – vyhlásenie výsledkov 40. ročníka FO. Aktívny mladý filatelista Juraj
Schroif pred vyhlásením výsledkov pomocou iPadu zahral Dusíkovu skladbu Rodný
môj kraj, ktorú si najmä dospelí „zanôtili,“
pridali sa aj mládežníci a tak sa stala neoficiálnou znelkou 40. roč. FO. (Výsledky
sú na inom mieste, zverejnené KM ZSF).
Osobitným bodom programu vyhodnotenia bolo ocenenie úspešných mladých
filatelistov novozavedenými zlatými, striebornými a bronzovými odznakmi. Vedúci
aj súťažiaci mohli byť spokojní ako s výsledkami, tak aj s vecnými cenami zabezpečenými organizátormi, komisiou mládeže, predsedami samosprávnych krajov
a ďalšími sponzormi, vrátane ZSF. NajspoSpravodajca ZSF
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kojnejší mohli byť mladí filatelisti z Bratislavy s predsedníčkou KM a vedúcou KMF
Dankou Schmidtovou, avšak ani ostatní
nemuseli ľutovať účasť v Nitre, pretože na
medailových miestach skončili zástupcovia všetkých KMF – Bytče, Liptovského
Mikuláša, Malaciek aj Trnavy. Možno však
ľutovať, že podujatie výborne zorganizované komisiou mládeže na čele s jej predsedom dr. Jozefom Oškom a domácimi
organizátormi, nitrianskymi filatelistami
a menovite predsedom Miroslavom Ňaršíkom, sa uskutočnilo v čiastočne oslabenom
zložení, pretože úplne chýbali zástupcovia
KMF z východného Slovenska.
Tým však program Dní mládežníckej
filatelie neskončil. V nedeľu dopoludnia
bol pripravený výlet na Bradlo k Mohyle
M. R. Štefánika (cestou z Nitry na Hlohovec pán vodič trošku spomalil pri Šulekove,
kde sme mohli z autobusu vidieť pamätník popravených slovenských martýrov
2015 / 3

Karola Holubyho a Viliama Šuleka, ktorý
bol strýkom Milana Rastislava Štefánika.)
Prehliadkou mohyly sprevádzala sprievodkyňa Ing. Oľga Palanská CSc., členka spoločnosti M.R. Štefánika pri DMS v Nitre,
ktorá vysvetlila mnoho podrobností o Štefánikovi, jeho tragickej smrti aj o výstavbe
samotnej mohyly podľa projektu arch. Dušana Jurkoviča.
Cestou späť sme sa ešte zastavili na fare
v Košariskách v Múzeu M. R. Štefánika,
nakúpili suveníry a vyfotografovali sa pred
rodným domom M. R. Štefánika. Posledná
etapa cesty viedla už iba do Piešťan, odkiaľ
sa všetci účastníci rozišli a odcestovali vlakmi do svojich domovov. Záverečné podania
rúk boli symbolickým zavŕšením podujatia
s poďakovaním za dobre pripravené podujatie aj potvrdením, že sa o rok stretneme
obohatení o nové poznatky, i keď miesto
stretnutia a téma 41. ročníka FO ešte neboli
určené.
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Národné kolo filatelistickej
olympiády Nitra 19. – 20. jún 2015
výsledky
PaedDr. Jozef Oško, predseda KM ZSF
Kategória Z

Miesto

Exponát

Test

Body spolu

Poradie

Nikol Kováčiková

Bratislava 1

53

32

85

1.

Ronald Gacík

Bytča

45

36

81

2.

Martin Németh

Bratislava 1

46

32

78

3.

Ema Hánová

Liptovský Mikuláš

43

29

72

4.

Kristínka Stieranková

Bratislava 1

51

20

71

5.

Daniel Vajs

Liptovský Mikuláš

40

31

71

6.

Adrian Karásek

Bratislava 2

47

17

64

7.

Laura Orsovicsová

Bratislava 3

42

20

62

8.

Michal Šulko

Trnava 2

38

20

58

9.

Branislav Šoka

Trnava 1

36

22

58

10.

Branislav Orešanský

Trnava 1

42

4

46

11.

Erik Mikláš

Trnava 2

34

6

40

12.

Finalisti filatelistickej olympiády kategória Z - najmladší
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Kategória A

Miesto

Exponát

Test

Body spolu

Poradie

Juraj Schrojf

Bratislava 1

52

36

88

1.

Adam Bachratý

Trnava 1

44

38

82

2.

Barbora Lisá

Malacky

45

34

79

3.

Patrik Janega

Trnava 2

44

34

78

4.

Kategória B

Miesto

Exponát

Test

Body spolu

Poradie

Martin Horný

Bratislava 1

54

35

89

1.

Martin Haba

Malacky

47

32

79

2.

David Maša

Bratislava 2

51

27

78

3.

Exponát

Test

Body spolu

Poradie

Kategória C

Miesto

Michal Nedeľka

Bratislava 1

55

36

91

1.

Tomáš Oško

Lipt. Mikuláš

52

38

90

2.

Veronika Chorvatovičová Trnava

37

28

65

3.

Matúš Bartúnek

Trnava 2

33

13

46

4.

Kategória D

Miesto

Exponát

Test

Body spolu

Poradie

Lukáš Oško

Lipt. Mikuláš

56

38

94

1.

Daniel Jindra

Nitra

53

38

91

2.

Andrej Lovász

Nitra

47

36

83

3.

Dominika Chorvatovičová

Trnava 2

44

21

65

4.

Finalisti najstaršej vekovej kategórie D - Daniel Jindra, Andrej Lovász a Lukáš Oško
2015 / 3
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Počas Dní mladých filatelistov v Nitre
v dňoch 19. - 21. júna 2015 boli odovzdané odznaky mladého filatelistu, schválené
komisiou mládeže ZSF v zmysle Smernice
pre udeľovanie odznaku mladého filatelistu
ZSF, nasledovným mládežníkom:
Odznak I. stupňa, zlatý:
Lukáš Oško, KMF Lipt. Mikuláš člen KMF
od r. 2005 / 5x 1. miesto , 2x 2.miesto vo FO
a za exponát Železničná doprava S, VS a 3x PZ
Daniel Jindra, Rišňovce, KMF Nitra,
člen KMF od r. 2008 /3x 1. miesto, 2x 2.
miesto vo FO a za exponát Vedci, ktorí pomohli svetu 3x PZ medailu
Odznak II. stupňa, strieborný:
Andrej Lovász KMF Nitra, člen KMF od
2004, exponáty: Denné ručné pečiatky nitrianskych pôšt 5x PS,S medaila, Žili a žijú
v prírode - 7 výstav od B – PS,S medailu.
Účasť na FO 2x 2. miesto, 2x 3. miesto
Martin Horný KMF Bratislava l, člen
KMF od roku 2011, exponáty: Lesné cicavce
2x S, Polárne oblasti PZ 1x, VPZ 1x, FO 1x 1.
miesto, 1x 2. miesto
Michal Nedeľka KMF Bratislava 1, člen
KMF od roku 2011, exponát ZOH 1x S, FO –
2x 2. a 1x 1 miesto

Veronika Chorvatovičová, KMF Trnava
2, členka KMF od roku 2005, exponát Písané
a tlačené slovo, 2x PS, FO 2x 3. miesto, 1x 4.
miesto
Odznak III. stupňa, bronzový
(je v kompetencii vedúceho KMF)
Vedúci KMF odovzdali svojim členom,
ktorí boli prítomní v Nitre:
KMF Bratislava 1 - Juraj Schrojf, Martin
Németh
KMF Bratislava 2 - Nikolka Kováčiková,
Jakub Gbelský, David Maša
KMF Bytča - Ronald Gacík
KMF Lipt. Mikuláš - Tomáš Oško, Ema
Hánová, Daniel Vajs
KMF Malacky - Barbora Lisá, Martin
Haba
KMF Trnava 1 - Adam Bachratý, Adela
Bachratá
KMF Trnava 2 - Dominika Chorvatovičová, Matúš Bartúnek, Erik Mikláš, Michal
Šulko, Matej Orešanský
Komisia mládeže ZSF blahoželá všetkým
účastníkov jubilejného 40. ročníka filatelistickej olympiády aj držiteľom odznakov
Mladý filatelista a želá veľa úspechov v nasledujúcom roku.

Detská univerzita
so známkou a filateliou

R

Mgr. Ján Mička

ok 2015 je pre poštovú známku rokom
jubilejným. Od vydania prvej známky
na svete – populárnej čiernej 1 pennyovky
Rowlanda Hilla v r. 1840 uplynulo práve 175
rokov. V Trnave sú 2 univerzity, z ktorých
jedna, Univerzita sv. Cyrila a Metoda , organizuje počas letných prázdnin (a v tomto
roku poriadne horúcich!) detskú univerzitu.
Navštívil som rektora UCM s ponukou na
rozšírenie tohoročného programu detskej
univerzity o tematiku poštových známok

24

a filatelie. Odporučil ma na manažéra detskej univerzity Mgr. Vladimíra Nováka, ktorý po oboznámení s obsahom spomínanej
témy zaradil na úvod jednohodinovú prednášku s názvom „Ako to bolo pred tabletmi?
Poštová známka a poštové služby v historickom vývoji vs. moderné technológie“.
Pretože moja téma s históriou poštovej
známky sa mi nezdala celkom uspokojujúca,
ak by sa nedotýkala aj činnosti pošty, navrhol som rozšíriť tému o túto oblasť a poprosil
Spravodajca ZSF
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Pohľad do auditória poslucháčov detskej univerzity
som Ing. Jarmilu Brichtovú, riaditeľku odboru poštových služieb MDVRR SR , o spoluúčasť. Čakalo nás 50 detí, či vlastne poslucháčov v tričkách s logom detskej univerzity.
„Moju časť prednášky o známkach a filatelii
som začal malou anketou: Koľko detí (poslucháčov) má tablet? Takmer všetky ruky boli
hore. Rovnaká situácia sa zopakovala aj pri
otázke na vlastníctvo mobilu. A pokračoval
som: Koľkí z vás tento rok napísali list, poslali kartu a nalepili na ňu známku? Rúk sa
zdvihlo iba zopár. Neprekvapilo ma to, takú
reakciu som čakal. A pokračoval som tým,
že pred jeden a pol storočím v komunikácii
ľudí, v oboznamovaní sa s ďalekými krajinami a pod. takúto službu mnohým vykonávala práve poštová známka. Po oboznámení
s históriou posielania rôznych správ vo svete,
s úlohou poslov, jazdcov a dostavníkov, s podobou „nosičov“ informácií od papyrusu cez
pergamen až po diskety a CD, so systémom
vtedajšej pošty až po známe „komplikácie“
s poštovným v Anglicku prišla reč na R. Hilla
a zavedenie samotných poštových známok.
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Atď. Poslucháči dostávali počas prednášky
i otázky a aktívne deti dostali (vlastne sa ušlo
všetkým) poštové lístky, skladačku so slovenskými známkami r. 2014 – s výzvou na
zapojenie sa do ankety o najkrajšiu slovenskú
poštovú známku minulého roka. Polovica
vyčleneného času uplynula rýchlo a slova sa
ujala Ing. J. Brichtová.
Deťom dala „kolovať“ niekoľko publikácií o slovenských známkach (prím hrala

Slova sa ujala Ing. J. Brichtová
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Takmer všetky ruky boli hore
publikácia Mgr. Paulinyová - František Horniak), porozprávala o ocenení slovenských
známok vo svete, o činnosti UPU a riadení pôšt a pri vydávaní poštových známok,
o automatizácii poštového styku atď. Pretože sme boli v Trnave, svoju tému doplnila
aktuálne o tematiku vydávaných poštových
známok regiónu ako spoločných emisií so
Srbskom a Chorvátskom (vyskúšala deti,
či vedia, kto bol Juraj Haulik, J. Sambucus
alebo Anton Bernolák a Ján Koniarek), spomenula aj kaštieľ Dolná Krupá a v ňom pôsobenie Ludviga van Beethovena, vrátane
viacerých inaugurácií týchto známok v Trnave. Zapojenie detí a ich aktivita prednášku
menila v podstate na besedu. Odmenou detí
boli obálky 1. dňa s tematikou Trnavy, Piešťan, a iných. Informovala účastníkov o súťaži UPU pre deti v písaní listov, ktorá s novou
témou bude vyhlásená na jeseň a vyzvala
ich, aby sa do súťaže zapojili. Informovala aj
o prebiehajúcom hlasovaní o najkrajšiu poštovú známku emisného radu EUROPA 2015
s témou starých hračiek, ktorá prebieha na
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webovom sídle PostEurop - www.posteurop.
org a tiež vyzvala na zapojenie sa do hlasovania. Svoju prednášku sprevádzala premietaním obrázkov, takže téme nechýbala názornosť ani modernosť použitej technológie.
Naša vyčlenená hodina uplynula veľmi
rýchlo, podpísali sme „indexy“ poslucháčom a priblížil sa nielen koniec prednášky,
ale aj nácvik detí na nasledujúcu imatrikuláciu. A pre nás trošku spokojnosti s tým,
že sme obohatili poznatky detí o čosi nové.
A pri spoločnej káve s manažérom DU CM
Mgr. Vladimírom Novákom na otázku, či by
sme niečo podobného neskúsili aj o rok, sme
odpovedali tak, ako asi tušíte. Kladne.
A nakoniec chcem poďakovať Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, POFISu ako aj KF v Nitre za poskytnutie vhodných poštových lístkov, celín
a FDC, ktoré detským poslucháčom ostanú
ako spomienka, možno aj ako podnet k začiatku zbierania známok, aby sa tak mohli
zaradiť do veľkej rodiny slovenských filatelistov.
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV

90. výročie založenia Klubu
filatelistov v Trenčíne 1925 - 2015

V

npráp. v. v. Jozef Korený
pokračovanie z minulého čísla

rcholným podujatím filatelistov oboch klubov bola Národná výstava poštových známok
LAUGARICIO 79 v dňoch 20. - 28.
10. 1979 v priestoroch výstaviska Trenčín - mesto módy. Výstava
bola usporiadaná k 35. výročiu SNP
a 1800 rokov kultúrno - historického výročia mesta Trenčín. Výstavy sa zúčastnilo 148 exponátov vo
všetkých výstavných triedach.
Na zviditeľnenie trenčianskej
filatelie, získanie skúseností v organizovaní filatelistických podujatí
a propagácií mesta Trenčín i západoslovenského regiónu v cudzine boli uzavreté družobné dohody o spolupráci medzi Zs KV ZSF
a krajom Halle v NDR, podpísaná v Berline Lichtenberg 11. 9. 1980. Dohodu za KV Halle
podpísali Dr. Manfred Richter a Franz Stransky a za Zs KV ZSF Jozef Korený.
V roku 1981 klub usporiadal oblastnú
výstavu poštových známok v Dome osvety
na Mierovom nám. v rozsahu 34 exponátov.
Výstavy sa zúčastnili vystavovatelia z kraja
Halle. Pri príležitosti konania Oblastnej výstavy poštových známok „Modrý Dunaj“
v Dunajskej Strede bola dňa 17. 11. 1984
uzavretá partnerská dohoda so župným výborom filatelistov Gyor - Šoproň. Dohodu
podpísali Ko Antal a Robosz Miklos a za Zs
KV ZSF Jozef Korený.
V dňoch 21. - 23. 9. 1985 sa v priestoroch
strednej priemyselnej školy stavebnej uskutočnil 9. národný kongres mladých filatelistov. Kongres moderovala herečka Jana Nagyová „Arabela“.
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V dňoch 9. - 18. mája 1986 sa v Okruhovom dome armády konala národná odborová
filatelistická výstava za účasti 69 exponátov.
Dňa 15. 1. 1987 prevzal Ing. Karol Milan starostlivosť o výstavné zariadenie ZSF,
o ktoré sa stará doposiaľ. Ďalšie významné
podujatie bol 11. národný kongres mladých
filatelistov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 25. 27. 9. 1987 v priestoroch Okruhového domu
armády. Súčasťou kongresu bola opäť filatelistická olympiáda, ktorú moderovala Iveta
Malachovská. Ďalšia družobná dohoda bola
uzavretá 13. 6. 1987 s Vojvodským výborom PZF v Zielonej Góre. Dohodu podpísali
predsedovia Mgr. Sobieslaw Piontek a Jozef
Korený. Dohoda o spolupráci bola podpísaná pri príležitosti Medzinárodnej filatelistickej výstavy PĽR - ZSSR.
V roku 1988 mal klub 83 členov. Dnes
k 2. 3. 2015 22 členov. Dňa 19. 11. 1988 sa
uskutočnilo 4. plenárne zasadanie Zs KV
ZSF. Na tomto zasadaní bol z funkcie predsedu KV ZSF uvoľnený na vlastnú žiadosť
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Jozef Korený a za predsedu zvolili Jozefa
Vacka (1930 - 2012). Vyvrcholením družobnej spolupráce medzi krajskými filatelistickými organizáciami Západoslovenského
kraja, Juhomoravského kraja, kraja Halle, Severozadunajskej župy Gyor - Šoproň
a Vojvodstva Zielona Góra bolo usporiadanie krajskej družobnej filatelistickej výstavy pri príležitosti 65. výročia vzniku klubu
filatelistov v Trenčíne v dňoch 18. - 27. mája
1990 v priestoroch mestského osvetového
strediska (kino Hviezda).
V dňoch 13. - 14. 9. 1997 sa v Trenčíne konali XIV. dni filatelie Slovenska. Organizátorom tohto podujatia bol plk. gšt.
Ing. Milan Kulich. V roku 1998 si filatelisti Trenčína a poštová verejnosť v Trenčíne
pripomenuli 205. výročie pošty v Trenčíne
a 70. výročie I. slovenskej výstavy poštových
známok v Trenčíne usporiadaním Krajskej
filatelistickej výstavy s medzinárodnou
účasťou Laugaricio 98. V katalógu výstavy
je spracovaná história pošty v Trenčíne pod
názvom „Pošta v Trenčíne v kontexte vývoja pošty v Európe v poštovo - historických
súvislostiach“, autor kapitoly Jozef Korený.
Na výstave sa prezentovalo 65 exponátov
zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska
a Maďarska. Výstava bola v priestoroch synagógy. Pri tejto príležitosti bola v hoteli
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Tatra odhalená pamätná tabuľa
na pamiatku konania I. slovenskej
výstavy poštových známok roku
1928. Autorom pamätnej tabule je
akad. sochár Igor Mosný. Históriu
pôšt pre monografie miest Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Uhrovec spracoval Jozef Korený.
Partnerská dohoda o spolupráci medzi Klubom filatelistov 52
- 19 Trenčín a HBSV - ARGE Militaria Austriaca Philatelia Wien
bola podpísaná dňa 23. 10. 2000 vo
Viedni. Vážnosť uzatvorenia partnerskej dohody dokladuje skutočnosť, že
partnerskú dohodu podpísali: Div. gen. Karl
Semlitsch - veliteľ posádky Viedeň, Erich
Bober - predseda Zväzu filatelistických spolkov Rakúska, Vzlt. iR Erich Grohser - prezident HBSV a RgR iR Hans Riedel - vedúci
ARGE Militaria Austriaca Philatelia. Za náš
klub ju podpísal npráp. v. v. Jozef Korený predseda klubu.
V roku 2003 oba trenčianske kluby pripravili Krajskú filatelistickú výstavu s medzinárodnou účasťou Laugaricio 2003. Výstava sa konala v Kultúrnom a metodickom
centre OS SR Trenčín od 2. 3.- 9. 3. 2003.
Na výstave sa prezentovalo 83 exponátov
zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska,
Maďarska a Spolkovej republiky Nemecko.
Členovia klubu 52 - 19 sa predstavili so svojimi exponátmi v mnohých mestách na Slovensku a v Čechách. V cudzine vystavovali
v mestách Budapešť, Poznaň, Krakov, Miláno, Kyjev, Timisoara, Toronto, Rottweil,
Sofia, Berlín, Havana, Hadmersleben, Brusel, Merseburg, Jerevan, Hamburg, Rím,
Karl Marx Stadt (Chemnitz), Halle, Gyor,
Szolnok, Helsinky, Zielona Góra, Nový
Sacz, Chorzów, Bielsko Biala, Gniezno,
Dillí, Auckland, Sisak, Oslo, Sindelfingen,
Viedeň, Békešská Čaba, Gran Gevier, Báčsky Petrovec. Výstav pod patronátom FIP
Spravodajca ZSF
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sa zúčastnili Teodor Burian, Jozef
Korený, Ing. Otakar Veselý a Ladislav Sekerka. Kluby vykonali
veľký kus práce na propagáciu aerofilatelie.
Leteckou príležitostnou poštou boli listové zásielky prepravené pri Medzinárodných leteckých
dňoch v Bratislave SIAD -99 na
6 letísk, v roku 2002 na 5 letísk
a v roku 2004 na tri letiská. V spolupráci s Aeroklubom Trenčín,
Aeroklubom Dubnica nad Váhom
a Siegel Air Trenčín na letiská
Veľké Bielice pri Bánovciach nad Bebravou, Piešťany, Dolný Hričov, Janíkovce
pri Nitre, Boleráz pri Trnave, Tomčany pri
Martine, Bratislava - Vajnory, Ružomberok
a Žilina - Dolný Hričov. Sprievod poštového uzáveru u všetkých letov mimo SIAD
vykonával Jozef Korený. Preprava pošty
bola realizovaná aj vetroňom, balónmi
a historickým vlakom.
Klub 52 - 19 venoval veľkú pozornosť
propagácii slovenskej poštovej známke usporiadaním uvedenia známok pri
kultúrno-spoločenských podujatiach. Dňa
12. 9. 1995 známku hrad Trenčín za účasti
akad. mal. Jána Šveca, známku Jozef Ľudovít
Holuby v Zemianskom Podhradí 21. 4. 1998,
80. výročie Kragujevackej vzbury, 71. ppl.
Trenčianskeho 11. 6. 1998 v Trenčíne, známku Ján Smrek v Melčiciach - Lieskovom 3.
10. 1998, známku Martin Rázus v Dolnom
Srní 18. 10. 1988. Hárček „Prvý kozmický let
občana SR“ 18. 6. 1999 v Trenčíne za účasti
plk. Ing. Ivana Bellu, plk. Ing. Michala Fulliera a tvorcov hárčeka akad. mal. Dušana
Nágela, akad. mal. Martina Činovského
a grafika a rytca Fera Horniaka, známku obrazu akad. mal. M. A. Bazovského „Malatina“ 5. 10. 1999 v Trenčíne a v Turanoch nad
Váhom 7. 10. 1999, známku Rímske légie
v Trenčianskom múzeu 15. 10. 2004 za účas2015 / 3

ti akad. mal. Mariana Čapku, známku Matúš Čák Trenčiansky v Trenčianskom múzeu
12. 3. 2010, známku Dr. Milan Hodža v Sučanoch 17. 4. 2010. Známka Skalka pri Trenčíne bola slávnostne uvedená na najstaršom
pútnickom mieste kresťanov na Slovensku
21. 7. 2012.
V Trenčíne sa tvorcovia slovenských
poštových známok predstavili aj svojou
voľnou tvorbou. Rytec a grafik Fero Horniak v Dome armády pri výstave Laugaricio 94 26. 9. - 2. 10. 1994, akad. mal. Ján
Švec v Dome armády 12. 9. 1995. V priestoroch posádkového klubu (Dom armády) sa
v uplynulých rokoch usporiadalo niekoľko
významných propagačných výstav pri príležitosti významných celospoločenských
výročí a udalostí, ako boli 20. výročie SNP
v roku 1964, 35. výročie SNP v roku 1979,
oslobodenia v roku 1945, výročie založenia
2. VO Trenčín, výročiam I. filatelistickej
výstavy na Slovensku, výročia vzniku klubu
filatelistov, výročie pošty v Trenčíne, výstavy „Európa v Trenčíne“, „Deň Armády SR“,
100 rokov železničnej trate Trenčín - Topoľčany, Od Kórey po Cyprus, Naša cesta do
NATO, 100 rokov futbalu v Trenčíne, výročia rímskeho nápisu v Trenčíne, Trenčín
v zrkadle pošty a filatelie, Slovenské modré
barety v službe mieru, Zúbkovaný svet pri
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IV. svetovom stretnutí Turzovčanov v roku
2010 ako prvá filatelistická výstava na Kysuciach. Cesty M. R. Štefánika po svete, Život so známkami, Pocta poštovej známke,
Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941 - 1945,
CLUB - aktivity, Filokartisticka výstava
Svet na pohľadniciach, 100 rokov veľkej vojny 1914 - 1918, 70. výročie SNP, 70. výročie
skončenia II. svetovej vojny a niektoré ďalšie. Členovia klubov pracovali v orgánoch P
ÚV ZČSF a ÚV ZČSF v Prahe, P ÚV ZSF
a ÚV ZSF v Bratislave, v Zs KV ZSF a následne v Združení KF Zs regiónu ako aj jednotlivých odborných komisiách ZSF (terito-

riálna, námetová, aerofilatelie,
porotcov, poštovej histórie,
výstavnej).
V súčasnosti v komisii porotcov a v Slovenskej filatelistickej akadémii. V roku 2011
sme vydali publikáciu „Dejiny
grafického dizajnu známkovej tvorby a Slovensko - autor
PhDr. Štefan Kollár, PhD - exvedúci Poštového múzea Banská Bystrica. Publikácia bola
vystavená na výstavách PHILANIPPON Jokohama 2011,
NITRA 2011, Vysoké Mýto
(ČR +SR) 2012, IPHLA- 2012 s hodnotením
VS. Prácu jednotlivých členov v oboch kluboch ocenili ústredné orgány udelením najvyšších vyznamenaní.
Zlatý čestný odznak ZSF obdržali z KF
52 - 10: JUDr. Vojtech Čelko, Vojtech Grach,
Vladimír Chovan, Mgr. Ladislav Jambor, Pavol Mažár, Ladislav Verecký, Ernest Tesár,
Jozef Búlik, Rudolf Hanic, Evžen Dofek, Jozef
Oravec, Ján Fabuš. Z KF 52 - 19: Teodor Burian, Ladislav Hanzen, JUDr. Jaromír Leimberger, PhMr. Jiří Smutný, Miloslav Horálek,
Ing. Milan Kulich, Jozef Vacek, Jozef Korený,
Ing. Ivan Kubela, Ing. Dominik Slezák, Ing.
František Horečný a Ing. Karol Milan.

Odozva na článok Mgr. Jána Mičku
v Spravodajcovi č. 2/2015

P

Jozef Oško

ozorne som si prečítal článok Jána Mičku Radosť zo Slovenskej pošty a boliestky na „našej“ pošte.
Súhlasím s autorom, s problémami, s ktorými sa stretol. Podobná situácia je možno
na viacerých poštách. Zistil som situáciu na
Poštách 1 v Ružomberku a v Martine. Pri
univerzálnych podacích okienkach mali
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väčšinou výplatné známky, a to, čo filatelisti
hľadáme, žiaľ, nebolo k dispozícii (Ha, UTL,
Zz, známky s kupónmi). V pokladni v Ružomberku mali zopár zvyšných Ha a UTL.
V Martine to v pokladni mala na starosti len
jedna pracovníčka a tá práve mala službu
odpoludnia, tak som si nemohol kúpiť požadované známky.
Spravodajca ZSF
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Pri rozhovore s viacerými filatelistami som sa dozvedel o dobrej spolupráci
s miestnymi poštami v Poprade, Kežmarku, Trenčíne.
Chcem poukázať na veľmi dobrú spoluprácu Pošty 1 v Liptovskom Mikuláši s KF
53-06. Vedúca Pošty 1 pani Ing. Doležalová, jej predchodkyňa pani Bubelíniová
a pokladníčky pani Šuvadová a Uličná nás
vždy pozorne vypočuli a našli sme spoločnú reč pre zabezpečenie požadovaných
potrieb filatelistov. Naši filatelisti sú nadmieru spokojní s ponukou a možnosťou
zakúpenia všetkých produktov, o ktoré požiadame (známky s kupónom pre varianty,
Ha, UTL, Zz, FDC, PL). Filatelistická priehradka, ktorá je zriadená už viac rokov na
hlavnej pošte, je obsluhovaná pracovníčkou pokladne. Pri okienku je zvonček, po
zazvonení príde pracovníčka a zákazníka
obslúži podľa želania. Niekedy požadovaného materiálu je menej, ale nie je problém
do týždňa tovar doobjednať.
V hlavnej hale, vedľa filatelistickej priehradky, je veľká zasklená nástenka a v nej je
uložený tovar, ktorý si môže záujemca zakúpiť. A tak naša pošta ponúka služby aj návštevníkom, turistom, dovolenkárom a hlavne zahraničným turistom. Máme prepojenie
na Informačné centrum mesta Liptovský
Mikuláš, kde hlavne zahraniční turisti hľadajú pekné známky Slovenka. Pracovníčky
IC ich odkážu na Poštu 1, priamo k filatelistickej priehradke.
Spoluprácu s miestnou Poštou 1 nadviazal KF v Liptovskom Mikuláši už pri
1. Celoštátnej výstave poštových známok
mladých filatelistov v roku 1971, následne
v roku 1981, 1986, 1989 pri výstavách známok a neskoršie pri inauguráciách poštových známok 2003, 2004, 2009, 2011, 2012,
2013, 2014. Spolupráca spočívala v tom, že
organizačný výbor výstavy, alebo inaugurácie poštových známok úzko spolupraco2015 / 3

val s miestnou poštou pri zabezpečení vybavenia poštovej priehradky dostatočným
množstvom požadovaných známok a filatelistických produktov k danej akcii. Rok pred
plánovanou akciou informujeme vedúcu
pošt y o potrebe zriadenie poštovej priehradky a zabezpečenia dostatočného množstva
požadovaných filatelistických produktov.
Tam, kde miestny KF nespolupracuje
s poštou, nemôžeme od nich žiadať vždy
tie profesionálne znalosti ako pri bežnom
okienku, ako spomína Janko Mička. Pre
pracovníčky je známka rovnaká hore i dole.
Pre nich je rozhodujúca výplatná hodnota
známky. Iná situácia je u tých pracovníčok,
ktoré prichádzajú do styku s filatelistami
a tie sa už odborne nimi „vyškolili“.
Máme dobrú spoluprácu s POFISom pri
organizovaní filatelistických akcií. Vychádzajú nám mimoriadne v ústrety. Požadované produkty včas a bez problémov nám
dodajú.
Záverom chcem povedať, že je to všetko
v nás - ľuďoch. Ak nepochodíme raz, skúsme
druhý raz. Vyvolajme spoločné stretnutie
nie jedného, ale viacerých členov KF s vedúcou pošty, predložme naše požiadavky
a buďme trpezliví. Pri bežných priehradkách pošty to nevyriešime. Pochopme, že pri
priehradke stoja ľudia, ktorí sa ponáhľajú,
idú do práce, na autobus, k lekárovi a pod.
Nie každý pochopí naše záujmy.
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Dvojité výročie Klubu filatelistov
v Michalovciach

lub filatelistov 54-23 v Michalovciach slávi tohto roku výročie, a to hneď dvojité.
V roku 1940 je prvý záznam
o činnosti filatelistov v Michalovciach, v tom roku bol založený Club
zemplínskych filatelistov Michalovce,
takže prvým výročím je 75 rokov organizovanej činnosti filatelistov. Správu o tom
priniesol časopis Slovenský filatelista
v čísle 2/1940. Členovia sa schádzali každú
nedeľu v kaviarni Zlatý býk.
Ako a kedy ukončil Club zemplínskych filatelistov činnosť, dnes nevieme,
nemáme k dispozícii žiadne písomné
podklady.

V roku 1970 - a to je druhé výročie - klub obnovil svoju činnosť ako
KF 10-24 Michalovce. Do klubovej
činnosti bolo zapojených skoro 200
členov. Postupne došlo k poklesu
počtu členov i utlmeniu činnosti.
Po roku 1993 filatelisti pokračovali
vo svojej činnosti už v KF 54-23 Michalovce. Rozširujú svoje zbierky, niektorí členovia
majú spracované aj výstavné exponáty. Viacej ako 20 členov sa schádza mesačne v klube
v Dome Matice slovenskej, snažia sa aj o propagáciu príležitostnými poštovými pečiatkami pri význačných jubileách mesta alebo
význačných rodákov z Michaloviec a okolia.
KF Michalovce

Náš jubilant plk. v. v. Ing. Otakar Veselý

D

ňa 27. 8. 2015 oslávil
životné jubileum 90
rokov plk. v. v. Ing. Otakar
Veselý. Náš jubilant je zakladajúcim tajomníkom nášho Klubu filatelistov 08 - 37
Trenčín - Sihoť v roku 1963,
dnes Klub filatelistov 52 - 19
pri Posádkovom klube Trenčín. Jubilant je nositeľom
Zlatého čestného odznaku
ZSF. V uplynulých desaťročiach bol dlhoročným členom ÚV ZČSF, ÚV SČF
a dlhoročným predsedom Stredočeského
krajského výboru SČF. Dlhoročný organizátor filatelistických výstav v meste
Příbram. Exponátom Indonézia sa zúčastnil svetovej výstavy pod patronátom FIP
PRAGA - 1962.
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Milý Otakar!
V mene filatelistov Trenčína Ti pri príležitosti Tvojho významného životného
jubilea 90 rokov želáme všetko najlepšie, hlavne dobré
zdravie, potešenie v kruhu
Tvojich najbližších, ako aj
potešenie z poštových známok, ktoré sú dlhé desaťročia Tvojou láskou. Ďakujeme
Ti za všetko, čo si urobil pre rozvoj filatelie v Trenčíne, hlavne pri príprave a realizácii oblastných filatelistických výstav
v rokoch 1964 a 1967. Do ďalších rôčkov
života Ti želáme hlavne dobré zdravie
a sviežu myseľ.
Jozef Korený
- čestný predseda KF - 52 - 19 Trenčín
Spravodajca ZSF
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Osemdesiatnik JUDr. Otto Gáťa

ňa 21. augusta 2015 sa
dožil v dobrej duševnej
pohode a v stálom pracovnom zanietení významného
životného jubilea - osemdesiatich rokov popredný slovenský filatelista JUDr. Otto
Gáťa.
Jubilant patrí k tým filatelistom, ktorí svojou snahou
najmä z oblasti poštovej histórie, námetovej filatelie a filatelistickej
literatúry vytvorili viac exponátov, avšak
ich už nevystavujú. Ešte pred piatimi rokmi mal snahu získať pre niektoré exponáty
kvalifikáciu, vrátiť sa na súťažné výstavné
panely vylepšeným textom i doplneným
kvalitným materiálom, a tým čiastočne
výstavy oživiť. Nepriazeň rozhodla inak.
Spomeňme teda aspoň niektoré exponáty
jubilanta, ktoré bolo pomerne často vídať
od roku 1969 na 129 výstavách.
Filatelii ako organizovaný filatelista
sa Dr. Otto Gáťa venuje 59 rokov svojho
intenzívneho filatelistického života. V poslednej tretine 20. storočia patril medzi
najproduktívnejších vystavovateľov vo
všetkých výstavných triedach, v ktorých
získaval najvyššie ocenenia na domácich i zahraničných výstavách, vrátane
dvadsiatky cien výstav i Grand prix na
Medzinárodnej výstave poštových známok vo Velikom Tarnove v roku 1982.
V poštovej histórii zlaté a pozlátené medaily získavali exponáty Martin v kruhu
poštovej pečiatky, Z poštovníctva v Turci,
Predznámkové obdobie na území Slovenska 1700 - 1850, ktorými získal ako prvý
Slovák zlatú medailu na Svetovej výstave
v Istanbule v roku 1996, teda v zahrani2015 / 3

čí. V námetovej výstavnej
triede zo sedemdesiatych
rokov bol známy jeho exponát Vývoj lodí, moreplavci,
Trenčín - hrad, mesto okolie,
Z kultúrnych dejín Martina. V neskoršom období to
boli ďalšie súťažné exponáty ako Cesta pošty dejinami
Európy, Poštové vzťahy na
povstaleckom území Turca
v čase SNP, Z histórie slovenskej literatúry
a i. V národnej triede exponát Slovensko
1939 - 45, v teritoriálnej výstavnej triede
Ostrov Man, Kanálové ostrovy. V triede
filatelistickej literatúry boli viaceré publikácie, zo sedemdesiatych rokov napríklad Tlačový hárček Národnie noviny,
Franko / Zaplatené, Zo staršej poštovej
histórie Žiliny, Kronika klubu filatelistov
v Martine, desiatka publikácií o lokálnych
poštách ako história pošty v Sučanoch,
Predmieri, Pošty v okrese Bytča, Poštovníctvo na strednom Považí a i. Vytvoril do
tridsať nesúťažných exponátov na jednu
až päť výstavných plôch, napríklad Z dejín klubu filatelistov v Považskej Bystrici,
v Bytči, v Martine, Pečiatky poštových
úradov uvedených miest, Pečiatky pošty
v Liptovskom Mikuláši, Poštovné v okrese
Prievidza, Rok 1918, Rok 1939, Rok 1945,
Dokumenty doby - november, december
1989, Slúžili národu a cirkvi, Svätý Martin
Tourský, Matica slovenská, Život a dielo
Martina Benku, Rok dieťaťa, Rok rodiny,
Turzovci - vetva bytčiansko - oravská,
Plevník - 650 rokov, Letecké známky I.
ČSR a ďalšie. Z filokartistických exponátov to boli Manínska tiesňava, Súľovské
skaly, Hrad Bystrica, Preprava dostavník-
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2015, 14. 8. * 200. výročie narodenia
Dona
* príležitostná
* N:
mi, Bosca
Stará Považská
Bystricaznámka
a i. Z telefónK. nych
Felix,kariet
R: F. exponát
HorniakPrvé
* OTp+OF
*
telefónnePTC
karty
Slovensku.
PL:na
6 ZP,
TF: 1 PL * papier FLA * RZ 11 ¾ *
FDC N:
Felix, R: vF. skorších
Horniak,rokoch
OTp PTC
O K.
jubilantovi
Ing.
Otto Bartoň
že stihol nazbierať
* náklad
120 tis.povedal,
(20 tis. PL)

a spracovať toľko filatelistického materiálu,
že to vydá za múzeum. Nemýlil sa. Dr. Otto
Gáťa na nesúťažných výstavách pri jubileách pôšt od roku 1981 vystavoval aj trojrozmerné exponáty poštového charakteru vo
viacerých múzeách, galériách, kaštieľoch.

Kupóny

592 KĽ
C, D, E, H ...........................................0,45
Toľko
činnosti
filatelistu - výstav592
KP z jednej
A, D, E,
F ............................................0,45
nejKH
činnosti,
činnosti publicistickej,
592
B, F, popri
G, H ............................................0,45
592
KD
A, B, C, Gprednáškovej,
............................................0,45
organizátorskej,
funkcio592
KĽ+KPa Dporotcu
+ zn. + E
nárskej
za..........................................0,45
59 rokov v organizo592
KH+KD
B + zn. + G ........................................0,45
vanej
filatelii.
592 S vodorovne zn.+ D + zn. ...............................0,90
Prajeme Dr. Ottovi Gáťovi zdravie a ži592 S vodorovne zn.+ E + zn. ................................0,90
votnú
pohoduzn.+
do Aďalších
Prajeme,
592
S vodorovne
+ B + Crokov.
+ zn. .................0,90
aby
si
uchoval
mladého
ducha
s
duševnou
592 S vodorovne zn.+ F + G + H + zn. ................0,90
aktivitou
a naďalej
podieľal
na..............
plodnej
592
S vodorovne
zn.+ D sa
+ zn.
+ E + zn.
1,35
spolupráci
s naším
592
S zvisle zn.+
B + zn.klubom.
.........................................0,90
592 S zvisle zn.+ G + zn.Klub
........................................0,90
filatelistov v Bytči
592 S zvisle zn.+ A + D + F + zn. ..........................0,90
592 S zvisle zn.+ C + E + H + zn...........................0,90
592 S zvisle zn.+ B + zn. + G + zn. ...................... 1,35

Odišiel Ing. Pavel Pittermann

591) Giovanni Melchior Bosco (1815 – 1888) – zakladateľ rehoľnej spoločnosti „saleziánov“
Poznámka
eská
a slovenská, ale aj
kde sa, vzhľadom na svoje
591
1,20 € viacfarebná........................ 1,20 Na okrajoch PL pri každom ZP je 24 rôznych popisov
medzinárodná
filatelia
jazykové
zručnosti, venoval
BIB.
591
PL (167 x 116 mm) ............................. 7,20 k 1. až 24. ročníku

Č

v posledných
591 zaznamenala
FDC .....................................................
2,10
výraznú
stratu. Po dl591 dňoch PaL
.......................................................
1,61

hej a zákernej chorobe opustil
svojich najbližších i filatelis2015,
2. 9.kolegov
* Bienále
tických
Ing.ilustrácií
Pavel Pit- Bratislava
2015
*
príležitostná
známka
termann. Odišiel 6. augusta* N: V. Rostoka
OF PTC
* PL:(narodil
27 ZP sa
+ 8 K, TF: 2
vo *veku
73 rokov
PL 15.
* papier
* HZAko
11 ¼
* FDC N: V.
2. 1942FLA
v Prahe).
jadRostoka,
R: Ľ.
Žálec,
PTC * náklad:
rový fyzik
dlhé
rokyOTp
pracoval
540v tis.
tis. pri
PL)Prahe ako experimentátor,
ÚJV(20
v Řeži
neskôr ako inšpektor jadrovej bezpečnosti
v Štátnom úrade pre jadrovú bezpečnosť
v Prahe, v ktorom zastával aj pozíciu odborného hovorcu. Bol známy výrazným
zmyslom pre exaktnú prácu a túto vlastnosť vedel využiť aj na filatelistickom poli.
Svet známok ho pohltil natoľko, že im venoval takmer všetok svoj voľný čas.
592) Známka a kupóny: ilustrácie D. Kállaya z knihy
Od svojich filatelistických začiatkov
Alica v krajine zázrakov
v 60. rokoch prešiel viacerými funkciami
kupón
postava s ceruzou, kupón
B: hlava mačky
voA:filatelistických
organizáciách
a vzoza80.
du, kupón C: zajac s hodinami, kupón D: „mačkovták“,
rokoch sa stal členom Komisie znalcov
kupón E: hracia karta, kupón F: červený škrečok, kupón
SČSF. Jeho znaleckou oblasťou boli známG: hlava mačky spredu, kupón H: kôň na kolieskach
ky Československa 1918 – 1939 a Protek592 torátu 0,45
€ viacfarebná
Čechy
a Morava. .......................
V roku 1991 0,45
bol
592 kooptovaný
FDC .....................................................
1,35
do výkonného výboru SČF,

592

CM .......................................................0,96
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zahraničným vzťahom so
výstavníctvo.
2015, 18. 9. zameraním
* Súľovské na
skaly,
Manínska
Neskôr bol zvolený za predtiesňava (Krásy našej vlasti) * príležitostné
sedu Komise expertov SČF
známky * N: K. Felix (593), M. Čapka (594),
a túto funkciu vykonával
R: M. Činovský (593), R. Cigánik (594) *
niekoľko rokov. V devätdeOTr+HT PTC * PL: 50 ZP, TF: 2 PL * pasiatych rokoch bol prijatý za
pier FLA * RZ
11 ¾Komisie
: 11 ¼ (593),
RZ 11
¼:
člena
znalcov
Zvä11 ¾ (594) * FDC
N:
K.
Felix
(593),
M.
Čapzu slovenských filatelistov.
ka
(594), toho
R: M.bol
Činovský
R. Cigánik
Okrem
stálym (593),
spolupracovní(594),
OTp
PTC
*
náklad:
po
1
mil.
kom „Merkur Revue“ a členom výkonného výboru Spoločnosti zberateľov čs. známok, svoje schopnosti využil aj ako člen
Medzinárodnej asociácie filatelistických
expertov (A.I.E.P.) a člen Medzinárodnej asociácie filatelistických žurnalistov
(A.I.J.P.), ale aj ako porotca FIP pre teritoriálnu
triedu
593)
Súľovské
skalya poštovú históriu.
Pavel Pittermann bol počas svojho
stranaživota
obálkyvýborným
aktívneho Titulná
odborného
„parťákom“,
kolegom
a
kamarátom,2015
na
BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA
- VÝREZ
Z TL
ktorého sa dalo
vždy stopercentne
spoľahnúť. Bude
všetkým
veľmi chýbať
Autornám
výtvarného
návrhu:
a nikdy naňho prof.
nezabudneme.
D. Kállay
Ing. Martin Jurkovič,
Dizajn známky:
predseda
Komisie znalcov ZSF
V. Rostoka
Spravodajca ZSF
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593
594
593-594
593
594
593
594

0,80 € viacfarebná ....................... 0,80
0,90 € viacfarebná ....................... 0,90
Séria (2) ............................................... 1,60
FDC ..................................................... 1,70
FDC .....................................................1,80
NL ........................................................ 0,91
NL ........................................................ 0,91

594) Manínska tiesňava

UPRAVENÝ TL AČOVÝ LIS T
K 1. SNEMU ZVÄZU SLOVENSKÝCH FIL ATELIS TOV

UTL bude vydaný 7.11.2015 pri príležitosti
1. Snemu ZSF spolu s oficiálnym príležitostným poštovým lístkom s prítlačou a príležitostnou pečiatkou. Na okraji UTL je vyobrazená PPP a prítlač na poštovom lístku.
Autorom návrhu UTL a PPP je Ing. K. Milan.

UTL si bude možné zakúpiť v prvý deň vydania počas snemu v Posádkovom klube
v Trenčíne alebo objednať:
Ing. Karol Milan, Martina Rázusa 42,
91101 Trenčín, tel.: 0904 134 800, e-mail:
karolmilan52@gmail.com.

ĎALŠIA ZLATÁ MEDAILA
ZA POŠTOVÉ ZNÁMKY!
1. miesto v súťažnej triede A

Svetovej poštovej únie na Svetovej filatelistickej výstave
SINGAPORE 2015 v Singapurskej republike
za filatelistický exponát „Slovak Philapedia: the Free Philatelic Encyclopedia “
prezentujúci poštové známky vydané v rokoch 2012 – 2014.

1. miesto v súťažnej triede A
na Svetovej filatelistickej výstave
MALAYSIA 2014 v Kuala Lumpur

za filatelistický exponát „Stamps University“ prezentujúci poštové
známky vydané v rokoch 2011 – 2013.

1. miesto na „25. kongrese svetovej
poštovej únie v Dohe 2012“
v súťažnej triede A pre poštových operátorov vydávajúcich do
30 emisií poštových známok ročne za filatelistický exponát
„StampsTour Slovakia“ prezentujúci poštové známky vydané
v rokoch 2007 – 2011.

1. miesto na Svetovej filatelistickej
výstave “PORTUGAL 2010”
v Lisabone v súťažnej triede Svetovej poštovej únie
za filatelistický exponát „The Slovak Stamps Times“ prezentujúci
poštové známky vydané v rokoch 2007 – 2009.
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