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Známková tvorba Slovenskej republiky 2016 - III. štvrťrok

2016, 1. 7. * Predsedníctvo SR v Rade
Európskej únie * príležitostná známka
v dvoch tlačových úpravách * N: P. Biľak *
OF Kasico * PL: 36 ZP, TF: ? PL; ZZ: 1 ZP,
TF: ? ZZ * samolepiaci papier OZ (PL), samolepiaci papier FL (ZZ) * pílkovitý výsek
10 ¾ : 11, ZP na PL oddelené čiarkovým
priesekom 6 ¾ * FDC N: P. Biľak, OF Kasico * náklad: 570 tis. (540 tis. v úprave PL,
t.j. 15 tis. PL, 30 tis. ZZ)

Kupóny a spojky

615 KĽ
..............................................................1,00
615 KP
..............................................................1,00
615 KĽ + KP .............................................................1,00
615 S
..............................................................2,00

2016, 8. 7. * XV. letné paralympijské hry
Rio de Janeiro * príležitostná známka * N: I.
Piačka * OF PTC * PL: 50 ZP, TF: 4 PL * papier FLA * HZ 11 ¼ : 11 ¾ * FDC N: I. Piačka, R: J. Česla, OTp PTC * náklad: 200 tis.

614) Symbolická kresba, logo

614
614 FDC
614 ZZ
614 PaL
614

1,40 € viacfarebná........................ 1,40
..............................................................2,30
.............................................................. 1,40
616) stolný tenis, socha Krista v Riu de Janeiro, logo pa.............................................................. 1,61
ralympiády
numizmatická obálka ...................... 7,90
616
1 € viacfarebná............................. 1,00
616
FDC
.............................................................. 1,90
2016, 8. 7. * XXXI. letné OH Rio de Ja616 NL
.............................................................. 0,91

neiro * príležitostná známka * N: K. Felix
* OF PTC * PL: 30 ZP + 20 K, TF: 4 PL
* papier FLA * HZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N:
K. Felix, RR: J. Česla, OF Kasico * náklad:
210 tis.

2016, 23. 7. * 101. svetový kongres Esperanta * príležitostná známka * N: I. Benca
* OF PTC * PL: 50 ZP, TF: 4 PL * papier
FLA * HZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: I. Benca,
OF Kasico * náklad: 300 tis.

615) športová streľba, logo slovenského olympijského tímu
kupón) logo „Sport & Slovakia Good Idea”
617) symbolická kresba komunikácie

615
615 FDC
615 NL

1 € viacfarebná............................. 1,00 617
.............................................................. 1,90 617 FDC
.............................................................. 0,91 617 PaL

1,20 € viacfarebná........................ 1,20
.............................................................. 2,10
.............................................................. 1,61
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ÚVODNÍK

V

Finančná situácia v ZSF

ážení členovia! Rada ZSF
pred a na septembrovom
elektronickom zasadnutí prijala
niekoľko nepopulárnych opatrení. Finančná situácia v našom
zväze už pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016, berúc v úvahu stav
finančných prostriedkov v roku
2015, bola nepriaznivá, a preto
prijala predbežný rozpočet.
Členské príspevky za rok 2016
neboli od všetkých klubov zaplatené ani do konca augusta aj keď termín je
stanovený do 31. marca každého roku. Niektoré kluby nemali zaplatené členské tohto
roku ani za rok 2015 a bolo potrebné ich niekoľkokrát telefonicky požiadať o zaplatenie.
Každý rok je zrušených niekoľko klubov,
a tým klesá členská základňa a, samozrejme,
aj odber noviniek. Stav členskej základne
ako aj odber noviniek nepokrýva základné
výdavky nášho zväzu (prenájom priestorov
a energie, platy dvoch pracovníčok s odvodmi, 3 zasadnutia Rady, daň z nehnuteľnosti,
členské FEPA a FIP, telefón a internet).
Rada ZSF prijala viac opatrení na zníženie výdavkov (zrušenie pevnej telefonickej
linky, zrušenie prenájmu jednej miestnosti,
nevyplácanie stratového času členom Rady
ZSF, pozastavené viacročné nevyplatenie

15% z členského príspevku
výborom ZKF). Všetky ostatné projekty podľa predbežného rozpočtu sú platené podľa
zmluvy so Slovenskou poštou,
a.s., a z finančnej podpory
MDVRR SR pre mládež a aktívneho starnutia seniorov.
Z týchto prostriedkov nie je
možné zaplatiť základné výdavky zväzu.
Členské FIP za rok 2015
podľa výzvy Ing. Miroslava Bachratého si
zaplatili vystavovatelia, ktorí vystavovali
v zahraničí. Národní komisári na zahraničných výstavách si všetky výdavky platia
z vlastných financií.
Tieto nepopulárne opatrenia sa týkajú aj
členskej prémie ZSF za rok 2015, ktorú, ak
chceme, si musí zaplatiť každý člen.
Zväz nám starne, mládeže je málo
a strednú generáciu nevieme osloviť. Zakladať si zväz len na odbere noviniek a členskej
prémie je málo. Rade ZSF za vašej účasti
ostáva úloha návrhu reštrukturalizovania
našej organizácie
Miroslav Ňaršík
predseda ZSF

Zmena stránkových hodín
na sekretariáte ZSF
Z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pani Kőglerovej sú stránkové
hodiny na sekretariáte ZSF upravené nasledovne:
pondelok – štvrtok 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00
piatok
10:00 – 12:00
Všetkých návštevníkov sekretariátu žiadame o dôsledné dodržiavanie
týchto stránkových hodín.
Sekretariát
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Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE

z 5. zasadnutia Rady ZSF konaného
elektronickou cestou od 19. do 25. 9. 2016
I. RADA ZSF BERIE NA VEDOMIE:
1) Plnenie provizórneho rozpočtu ZSF
za rok 2016
2) List predstaviteľa MABEÓSZ-u ohľadne
Zmluvy o spolupráci
3) List PP a GR SP, a.s., ohľadne preverenia
predaja čistých UTL s personalizovaným kupónom
4) List vedúceho PM SP, a.s., ohľadne vedeckej konferencie usporiadanej 27.9.2016
5) Usporiadanie XXXIII. Dní filatelie Slovenska v KF Leviciach
II. RADA ZSF SCHVAĽUJE:
1) Zmluvu o spolupráci medzi ZSF a MABEÓSZ-om
2) Zaplatenie členskej prémie ZSF za rok
2015 členmi ZSF sumou 2,00 € za 1 ks
podľa záujmu odberu od členov ZSF
3) Zastupovanie ZSF na 73. kongrese FIP
delegátom SČF
4) Vydanie Spravodajcu ZSF č. 3 a č. 4 samostatne podľa schváleného plánu

5) Prípravný výbor výstavy C-S Salon
2018 v zložení: Miroslav Bachratý –
predseda, Ladislav Fekete, Vojtech Jankovič, Radomír Květon, Peter Osuský,
Peter Vozár
III. RADA ZSF UKLADÁ:
1) Podpísať Zmluvu o spolupráci medzi
ZSF a MABEÓSZ-om
zodpovedný: predseda a podpredseda ZSF
termín: 6. 11. 2016
2) Pripraviť návrh na Zmluvu o spolupráci
so SP, a.s., na rok 2017
zodpovední: členovia Rady ZSF
termín: 30. 10. 2016
3) Pripraviť návrhy na čerpanie prostriedkov MDVRR SR na rok 2017
zodpovední: členovia Rady ZSF
termín: 30. 10. 2016
4) Zavedenie internetu do miestnosti novinkovej služby
zodpovedný: tajomník ZSF
termín: 10. 10. 2016

ZNÁMKOVÁ TVORBA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY V III. ŠTVRŤROKU 2016

V

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

ydavateľ slovenských poštových známok a filatelistických produktov Slovenská pošta, a.s., vydala v 3. štvrťroku
t.r. 8 známok, 8 obálok prvého dňa (FDC),
1 známkový zošitok (ZZ), 3 nálepné listy
(NL), 2 pamätné listy (PaL), 3 cartes maximum (CM), 1 celinový lístok s prítlačou
(CDV) a 1 numizmatickú obálku. Rozvíjajú príbehy vydaných poštových známok
a spolu s pečiatkami mapujú záujem filate2016 / 3

listickej verejnosti o naše občianske dianie.
Všetky filatelistické výrobky majú priamu
väzbu na vydané známky. Z celkového
počtu príležitostných pečiatok (23) má 8
priamy vzťah k vydaným známkam, ostatné sa venujú rôznym témam. Vyobrazenie
známok a ich podrobné technické údaje, vyobrazenie príležitostných pečiatok
z FDC sú na vnútorných stranách obalu
tohto časopisu.
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA
Všetky známky vyšli podľa riadne schváleného emisného programu a filatelisti ich
očakávali s veľkým záujmom. Na webovej
stránke POFISu sa vyjadrovali k viacerým
výtvarným návrhom. Po prvý raz sa stalo,
že na známku (Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie, POFIS 614) bolo vydané informačné embargo až do dňa vydania. Preto je
pochopiteľné, že vydanie známky sa stretlo
s veľkým záujmom filatelistov. Na internetovej adrese POFISu sa nachádza pomerne
rozsiahla diskusia k tejto emisii. Filatelistická
verejnosť prijala známku so značnými rozpakmi. Z internetovej diskusie vyplýva, že
filatelisti nepochopili, resp. neprijali ideové
stvárnenie známky a vznikla potreba ho bližšie vysvetliť. Účel vydania známky vyjadruje
len vynikajúce logo predsedníctva SR v EU,
ktoré ale nie je z tvorivej dielne autora známky. Na naše požiadanie bližšie osvetľuje vznik
tejto známky na stránkach nášho časopisu
Mgr. M. Vančo, PhD., pracovník Slovenskej
pošty, a.s., zodpovedný za známkovú tvorbu.
Športové emisie venované olympijským a paralympijským hrám boli vytvorené dvoma
autormi a je pochopiteľné, že tvorcovia pristupovali k téme každý podľa svojho videnia
témy. Verejnosť považuje OH a PH za športové vystúpenie zdravých a hendikepovaných
športovcov a filatelisti očakávajú, že známkové emisie k olympiáde a paralympiáde by mali
mať jednotnú výtvarnú koncepciu. Možno by
výhrady voči nejednotnosti výtvarného štýlu odstránilo zadanie výtvarných návrhov
jednému tvorcovi. Zberateľov zbierajúcich
chyby na známkach upozorňujeme na emisiu
101. svetový kongres esperanta v Nitre. Žiaľ,
musíme konštatovať, že známka má významnú chybu krásy. Chýba na nej miesto konania
tohto kongresu.
Všetky známky boli tlačené v Štátnej tlačiarni cenných papierov v Prahe. Informácia o polohe piktogramu na TL umožňuje
identifikovať tvar tlačovej formy. Ponúkame
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do diskusie tému vhodnosti voľby nominálnych hodnôt známok vydavateľom z pohľadu potreby poštovej prevádzky, štátno-propagačného i filatelistického záujmu.

Predsedníctvo SR
v Rade Európskej únie
Predsedníctvo v Rade Európskej únie
je jednou z najvýznamnejších výziev Slovenska, vyplývajúcich z jeho členstva v Európskej únii. Trio - Holandsko, Slovensko
a Malta tvoria (2016 – 2017) rotujúce polročné predsedníctvo medzi členskými štátmi
Európskej únie. Historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie (júl
– dec. 2016) je zdokumentované aj na poštovej známke (POFIS 614). Autorom poštovej
známky je Mgr. art. Peter Biľak, významný
svetový grafik súčasnosti. Poštová známka stvárňuje Slovensko ako krajinu bohatú
na rozmanité prírodné krásy, z ktorých práve lesy, pokrývajúce vyše 40 % územia, predstavujú nezameniteľnú zložku prírodného
bohatstva (Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky
(MZV) www.pofis.sk).
Nominálna hodnota známky 1,40 € ju
predurčuje na použitie pre netypické listy
ťažších váhových kategórií doma i v zahraničí. Filatelisti dokumentujúci na celistvostiach túto významnú udalosť mali problém
s vytvorením atraktívnej celistvosti, pretože hodnota 1,40 € je vhodná len pre zásielku 2.tr do Európy v druhej váhovej kategórii (do 100g). Ak sa od známky očakával
významný politický a informačný efekt
na domácu i zahraničnú verejnosť, mala
mať inú, vhodnejšiu nominálnu hodnotu.
Bola vydaná tiež obálka prvého dňa (FDC
614) a známkový zošitok (083 ZZ 614/16,
3 000 ks) v netradičnom usporiadaní jednej
známky na pozadí mapy Európy. Známky
z TL a ZZ nemajú rozlišovací znak, pomocou ktorého by bolo zrejmé, ktorá známka
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
je použitá na celistvosti. MZV si objednalo
významnú časť emisie ZZ pre svoje propagačné aktivity a môžeme sa domnievať, že
väčšina ZZ skončí v rukách nefilatelistov.
Pozoruhodné je, že na mape Európy je zachytené aj Kosovo, ktoré SR zatiaľ diplomaticky neuznala. Pozornosť si zasluhuje aj oddeľovanie jednotlivých známok z tlačového
listu (TL (36) i perforácia samolepkových
známok v TL a ZZ. Dve farby príležitostnej pečiatky (PPP 31/16, červená) a 33/16,
čierna) umožňujú vytvorenie zaujímavých
celistvostí, pretože červenú bolo možné
použiť len jeden deň na Pošte Bratislava 1
a jej výskyt v exponáte bude hodnoverný len
na doporučených listoch zaslaných 1. júla
2016. Vkusný príležitostný nálepný list (055
PaL 614/16, 1800 ks) už obsahuje informáciu
o jeho účele vydania.
Zberateľov numizmatických obálok isto
potešilo vydanie ďalšieho pekného suveníru z tohto radu (http://www.pofis.sk/katalog/produkty/zvlastna-ponuka), ktorý čaká
na systémové zaradenie medzi filatelistické
produkty POFISu. Zaujímavá je i jej cena
(7,90 €) a náklad (2000 ks). V exponátoch
otvorenej triedy a v triede modernej filatelie
budú cennou a hľadanou položkou.

101. svetový kongres
esperanta Nitra
Emisia vyšla pri príležitosti konania 101.
svetového kongresu esperanta, ktorý sa uskutočnil od 23. do 30. júla 2016 v Nitre, teda
v čase predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.
Toto prestížne podujatie sa koná na Slovensku po prvý raz v histórii a venuje sa téme
„Sociálna spravodlivosť – jazyková spravodlivosť“. Program kongresu prebiehal v esperante. Esperanto sa na historickom území
Slovenska používa už viac ako sto rokov.
Prvý svetový kongres esperanta sa uskutočnil
v roku 1905 v Boulogne-sur-Mer vo Francúzsku. V rokoch 1921 a 1996 bola hosťujúcim
2016 / 3

mestom svetového kongresu Praha. Tento náš
slovenský, stoprvý (viac ako 1 300 účastníkov
zo 60 krajín sveta) mal takú mieru spoločenskej dôležitosti, že záštitu nad ním prevzal
prezident republiky A. Kiska. Autorom základov esperanta je poľský lekár Ludwik L.
Zamenhof (1859 – 1917). Je ľahko osvojiteľné,
používa pravidlo „píš, ako počuješ“, má voľný
slovosled a jednoduchú gramatiku bez výnimiek (P. Baláž www.pofis.sk).
Autor známky doc. akad. maliar Igor
Benca vytvoril nesporne ideovo i výtvarne zaujímavú známku (Pofis 617), obálku
prvého dňa (FDC 617), poštový lístok (25
CDV 243/16) a pamätný list (056 PaL 617/16).
Vyjadril, že esperanto spája ľudí piatich
kontinentov, že esperantisti milujú zelenú
farbu, farbu nádeje. Ich logo je zobrazené
na príležitostných pečiatkach (PPP 35/16,
36/16, 37/16). Význam symboliky použitej
na známke potrebuje bližšie vysvetlenie.
Spýtame sa na to autora a jeho stanovisko
uverejníme v niektorom ďalšom čísle nášho
časopisu. Je na škodu veci, že na známke nie
je uvedené miesto konania kongresu. Filatelisticky plnohodnotná výpoveď o kongrese
je len na poštových zásielkach vyplatených
titulnou známkou opatrených príležitostnými pečiatkami a na pamätnom liste. Nominálna hodnota známky 1.20 € predstavuje
výplatnú hodnotu listovej zásielky 2. triedy
do 100g do Českej republiky. V ľavom dolnom rohu TL je piktogram osvedčujúci, že
tlačová forma (TF) obsahovala 4 TL(50).

XXXI. letné olympijské
hry v Riu de Janeiro
Rio de Janeiro sa na základe rozhodnutia MOV z r. 2009 stalo prvým juhoamerickým a druhým latinskoamerickým (Mexiko
1968) dejiskom olympijských hier. XXXI.
OH sa v Riu a šiestich ďalších brazílskych
mestách konali od 5. do 21. augusta 2016
za očakávanej účasti do 10 500 športovcov
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA
z 206 pozvaných krajín, po prvý raz i Južného Sudánu a Kosova. Bojovali o 306 súprav
medailí v 28 športoch. Dejiskom otvorenia,
finále futbalového turnaja i záverečného
ceremoniálu bola kompletne prestavaná
futbalová katedrála – štadión Maracanã,
z ktorého ostala len známa vonkajšia „kos
tra“. Slovensko vyslalo do Ria najmenšiu výpravu od vzniku SR v počte 51 športovcov,
ktorí nás reprezentovali v atletike, plávaní,
vodnom slalome, rýchlostnej kanoistike,
streľbe, cestnej a horskej cyklistike, triatlone a v súťaži akvabel. Žiaľ, už tradične,
s výnimkou OH 2000 v Sydney, sme nemali zastúpenie v kolektívnom športe. Všetky
doterajšie slovenské olympijské zlaté (7) sme
vylovili výlučne z divokej vody a z vody vyplávalo aj 6 z 9 strieborných a 3 zo 6 bronzových medailí (kanoistika, vodný slalom,
plávanie) (P. Osuský www.pofis.sk). Na chodeckú a cyklistickú trať i na strelnicu a vodné športy sa naše nádeje upierali aj teraz.
Na tú streleckú stavil autor návrhu známky (POFIS 615) a obrazového motívu FDC
(FDC 615) akad. maliar K. Félix. Netrafil
sa, zlato získal chodec Matej Tóth (50 km),
a bratranci Škantárovci vo vodnom slalome
C2, ktorých úspech dokumentuje PPP 44/16.
Ďalšie dve strieborné medaily sú z vodných
športov, vodného slalomu C1 a štvorkajaku
K4. Nominálna hodnota známky (1,00 €)
zodpovedá poštovnému poplatku pre list
1. triedy do 50g v Európe. Na kupóne je zobrazená modifikácia loga Slovenskej republiky s názvom „Good idea Slovakia – Dobrý
nápad Slovensko“ voľne aplikovaná na šport.
Je zrejmé, že autor použil pri tvorbe kupónu
formu i farebnosť loga MZV pravdepodobne pre jeho patentové chránenie. Verným
prenosom loga na kupón sa stalo, že strohá
farebnosť a štýl kupónu neladí s príjemnou
farebnosťou známky a vytvára pri pohľade
na známku s kupónom negatívne estetické
pnutie. Tento pocit je ešte intenzívnejší pri
pohľade na celý TL známok (30 zn., 20 k).
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Na nálepnom liste (115 NL 615/16), na ktorom je použitá známka bez kupónu, táto
disharmónia nie je. Známku na NL však
zatláča do pozadia výrazná farebnosť sprievodného obrazu v popredí. Piktogram vľavo
dole na TL informuje, že TF mala 4 TL.

XV. letné paralympijské
hry v Riu de Janeiro
Dejiskom XV. paralympijských hier (PH)
bolo v dňoch 7. – 18. septembra brazílske Rio
de Janeiro. Ide o historickú premiéru organizácie OH a PH na juhoamerickom kontinente. Slovenskí paralympionici štartovali v histórii samostatnej SR už na šiestich letných
PH. Zatiaľ najväčší úspech nám priniesli
PH 2004 v Aténach, kde sa slovenská hymna
na počesť víťazov hrala päťkrát. Naši reprezentanti v Riu obhajovali šesť cenných kovov,
ktoré získali na doteraz posledných PH 2012
v Londýne. Štyri vybojovali stolní tenisti,
po jednej pridali cyklistika a streľba. Na PH
nás doteraz reprezentovalo 34 športovcov v 9
športoch. Aj v Riu nás reprezentovala približne tridsiatka športovcov v 10 športoch,
keďže k tým z Londýna pribudlo jazdectvo
(para drezúra) (R. Végh www.pofis.sk).
Akad. maliar Igor Piačka si vybral za námet známky (POFIS 616) triumfujúceho
beznohého vozičkára hrajúceho stolný tenis v pozadí s dominantou Rio de Janeiro.
Za námet zvolil disciplínu, ktorá v minulosti priniesla viaceré zlaté medaily. Netrafil sa, tentoraz medaily priniesla streľba,
cyklistika, lukostreľba, atletika a boccia*.
Stolný tenis ani jednu. Niekedy je ťažké byť
prorokom. Podľa piktogramu tlačová forma
obsahovala 4 TL(50). Známka nominálnej hodnoty 1 € je určená pre listy list 1. tr.
do 50g zasielané do Európy. Príbeh účasti
na PH rozvíja obálka prvého dňa (FDC 616),
na prítlači ktorej je výborná rytina hendikepovaného lukostrelca od Mgr.art. Česlu.
V lukostreľbe sme získali bronzovú medaiSpravodajca ZSF
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lu. Aspoň on sa trafil. Dve pečiatky, jedna
pri odchode výpravy (PPP 43/16) a druhá pri
návrate (PPP 52/16), na ktorej je informácia,
že športovci získali 5 zlatých, 5 strieborných
a tri bronzové medaily. Príbeh je uzavretý
pekným nálepným listom (116 NL 616/16).
*Boccia je šport, ktorý je určený pre vozičkárov s neurologickým postihnutím. Podstatou hry vyžadujúcej presnosť a vysokú
koncentráciu hráčov je hádzanie loptičiek čo
najbližšie k špeciálnej terčovej lopte, nazvanej “ jack”. Do programu olympijských hier
nie je zaradený žiadny šport podobný boccii
(http://spv.sk/sporty/boccia).

okraji ktorého je logo Technickej univerzity
v Košiciach a na dolnom názov Technická
univerzita Košice. TU Košice je prevádzkovateľom Herlianskeho gejzíru a je súčasťou
areálu TU Košice. Hodnota známky (0.80
€) je poplatok za doručenie vnútroštátneho
listu do 100 g. Na pečiatke obálky prvého
dňa (FDC 618) je mozaika dlažby fontány,
z ktorej ešte netryská voda, na rytine FDC je
počiatočná fáza výtrysku vody a na známke
je fontána v plnej svojej kráse. S nálepným
listom (117 NL 618/16) sa predstavuje nový
člen teamu tvorcov filatelistických produktov Róbert Klik.

Krásy našej vlasti :
Herliansky gejzír

Ochrana prírody: Národná
prírodná rezervácia Šúr
pri Svätom Jure

Herliansky gejzír sa nachádza v obci
Herľany na západnom svahu Slánskych vrchov v areáli bývalých kúpeľov Herľany Rankovce. Bol uvedený do činnosti vrtmi
novej studne (1870 – 1875) s cieľom zvýšiť
výdatnosť minerálnych prameňov vo vtedajších kúpeľoch. Jeho teplota sa pohybuje
v intervale od 14 ° do 18 °C. Najväčšia erupcia v histórii gejzíru do výšky až 112 metrov
nastala v októbri 1874. Súčasné intervaly sú
v rozsahu 32 - 36 hodín, výška erupcie dosahuje od 7 do 15 metrov s trvaním približne
26 minút. Gejzír patrí medzi európske prírodné unikáty. V roku 1987 bol vyhlásený
za národnú prírodnú pamiatku, od roku
2002 je zaradený do predbežného zoznamu
Svetového dedičstva UNESCO (V. Modrák.
www.pofis.sk).
Autor výtvarného návrhu a rytec známky a FDC doc. akad. maliar M. Činovský,
ArtD., vytvoril pôsobivú známku (POFIS
618) so siluetou gejzíru na tmavomodrom
pozadí, ktorá dáva vyniknúť jeho siluete
pri nočnom videní. Je známe, že príležitostné erupcie vody sa vyskytujú najčastejšie v nočných hodinách. Známka vyšla ako
UTL s desiatimi známkami, na hornom
2016 / 3

Šúr je národná prírodná rezervácia
(NPR) na ploche 655 ha v katastrálnom území obce Svätý Jur. Lokalita je známa aj ako
Jurský Šúr. Predmetom ochrany je mokraď
s výskytom vzácnej flóry a fauny v prostredí jelšového lesa s rašeliniskom. Súčasťou je
riedky dubovo-brestový les nazývaný Panónsky háj. (https://sk.wikipedia.org/wiki/
Šúr_(národná_prírodná_rezervácia).
Tri známky emisie Ochrana prírody
predstavujú vzácnu flóru prírodnej rezervácie: strom, ker a rastlinu. Známky jelše
lepkavej (POFIS 619), krušiny jelšovej (POFIS 621) sú zakomponované v hárčeku, kde
spolu s doplnkovým obrazom vytvárajú
kompozíciu s vysokou výpovednou hodnotou. Akad. maliar R. Cigánik, autor výtvarných návrhov známok i obálok prvého
dňa, vytvoril majstrovské dielo, ktoré potešilo srdcia filatelistov. A keď k tomu pridáme
výbornú rytinu, z ktorej je hárček vytlačený, právom patrí na titulnú stranu obálky
nášho časopisu. Výplatná hodnota známok
je tarifou za vnútroštátne doručenie listu 1.
triedy do 50 g. Informácie z obálok prvého
dňa (FDC 619 – 621) poskytujú informácie
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pre pochopenie, čo je vyobrazené na jednotlivých známkach a čo je nosnou myšlienkou
kompozície hárčeka. Tri cartes maximum
(108 – 110 CM 619 – 621/16) od autora Jaromíra Kučeru pôsobivo rozširujú výpovednú
hodnotu emisie, ktoré isto ocenia tvorcovia
námetových exponátov.
Jelša lepkavá je majoritnou drevinou
v stromovom poraste šúrskeho lesa, kde vytvára tzv. pravý jelšový les. Dorastá do výšky
20 - 30 m. Jelša sa v Šúre rýchlo zmladzuje
a rýchlorastúce mladé stromy vysávajú staré
pne, ktoré často zahnívajú a rozpadajú sa.
Listy sú takmer okrúhle, na vrchole vykrojené alebo jemne hrotité. Jahňady sa objavujú
ešte pred pučaním listov v marci až apríli.
Krušina jelšová je typickým krom vyskytujúcim sa v slatinnom jelšovom lese NPR
Šúr. Dorastá do výšky 5 m, preto býva niekedy chybne označovaná ako strom. Kôra slúži
na liečebné účely, pôsobí ako preháňadlo,
tiež má antihelmintické, antimikrobiálne

a antioxidačne účinky. Získava sa z nej červené farbivo ramnatoxín. Plod je kôstkovica,
v zrelom stave fialovo-čierna, nezrelé sú zelené až červené. Listy sú elipsovité, na hrote krátko končisté. Kvety sú drobné, zelené
s ružovými škvrnami rastúce v súkvetiach
v pazuchách listov.
Papraď ostnatá rastie v lese Jurského Šúra
na koreňoch jelší. Z podzemku vyrastajú
dlho stopkaté, 2 až 3krát perovito zložené
listy so svetlozelenou čepeľou kopijovitého
obrysu dlhou 15 až 80 cm. (Igor Kokavec
www.pofis.sk).
Svetový ohlas na úspech P. Sagana na pretekoch Tour de France 2016 inicioval mimoriadne vydanie pamätného listu (057 PaL
610/16) z dielne J. Gertli Danglára so širokou
výpovednou hodnotou o športovej kariére
tohto významného športovca. Príležitostná
pečiatka (PPP 39/16) upresňuje dôvod vydania PaL. Známka (POFIS 610) na ňom použitá vyšla už v 2. štvrťroku t. r.

Ako sa „rodila“ známka
k predsedníctvu v rade európskej únie

H

Mgr. Martin Vančo, PhD.

istoricky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie predstavuje veľkú výzvu pre budovanie pozitívneho
„imidžu“ Slovenska v Európskej únii, a to
nielen prostredníctvom dizajnu loga predsedníctva, ale aj pamätnej 2eurovej mince
alebo príležitostnej poštovej známky. Slovenská pošta, a.s., preto pri koncipovaní
zámeru vizuálneho stvárnenia poštovej
známky pristupovala s plnou váhou zodpovednosti a v tesnej kooperácii s Ministerstvom zahraničia a európskych záležitostí
SR (ďalej len MZVaEZ SR). Námet poštovej
známky k Predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (ďalej len SK
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PRES = SlovaK PRESindency) bol prerokovaný a odsúhlasený Námetovou komisiou
známkovej tvorby Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR štandardným spôsobom, t. j. s dvojročným časovým predstihom. Na realizáciu výtvarných návrhov tejto emisie bol odporučený
Realizačnou komisiou známkovej tvorby
Slovenskej pošty, a.s., slovenský dizajnér
pôsobiaci v Holandsku Peter Biľak. Stalo sa
tak na základe návrhu MZVaEZ SR, ktorého minister a vtedajší podpredseda vlády
SR Miroslav Lajčák udelil práve Petrovi
Biľakovi cenu Goodwill envoy (Vyslanec
dobrej vôle), určenú pre občanov Slovenska
Spravodajca ZSF
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šíriacich dobré meno SR v zahraničí koncom novembra 2014.
Umelec návrh Slovenskej poš
ty, a.s., prijal skôr ako „službu
vlasti“ než finančne atraktívnu
zákazku. Bol mu poskytnutý len
ideový rámec identický s propozíciami súťaže na logo SK PRES, vychádzajúci zo zámeru prezentovať
Slovensko ako modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu krajinu, plnú
inovácií a kreatívnych mladých
ľudí. Spolu s touto základnou,
a pre výtvarníka dosť abstraktnou
premisou, bola umelcovi tlmočená aj požiadavka, aby Slovensko vizuálne stvárnil
ako pevnú, neoddeliteľnú súčasť Európy,
ktorá sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou,
s rozsiahlym prírodným bohatstvom reprezentovaným 40% zalesnenej plochy územia. Ešte predtým, samozrejme, prebehlo
niekoľko rokovaní kompetentných pracovníkov Slovenskej pošty, a.s., so zástupcami
MZVaEZ, na ktorých sa riešili základné
otázky tlačiarenských technológií, nakoľko
ministerstvo malo v pláne odkúpiť niekoľko desiatok tisíc kusov poštových známok
v reklamných obaloch za účelom zabezpečenia darčekových predmetov pre slovenské zastupiteľstvá v zahraničí, čoho výsledkom je verzia poštovej známky realizovaná
vo forme známkového zošitka s mierne abs
trahovanou mapou Európy. Prirodzene
sa diskutovalo aj o možnosti obohatenia
známky o špecifické slovenské reálie, napríklad o atypický tvar v podobe hraníc
Slovenska alebo o integrovaní pripravovaného loga SK PRES do výtvarného návrhu
známky. Vzhľadom na obmedzujúci charakter týchto faktorov, ktoré by mohli byť
pre P. Biľaka kontraproduktívne a skomplikovali by mu jeho autorský výtvarný prejav,
mu bolo poskytnuté len vyššie uvedené vše2016 / 3

obecné ideové zakotvenie SK PRES s možnosťou využiť regionálne špecifický tvar
známky z dôvodu plánovanej technológie
tlače ofsetom s razbou do samolepkového
papiera s aplikovanou voňavou esenciou.
Na prezentácii návrhu známky v októbri
2015 v Bratislave P. Biľak predložil dizajn
založený na diagonálne formovaných dynamických obdĺžnikoch, v dotyku ktorých
farebne odlíšil horizont modrej oblohy
od zelených končiarov vrchov s atypicky
formovanou typografiou a individuálnou
perforáciou s trojuholníkovým zúbkovaním. Na vysvetlenie toho konceptu P. Biľaka
treba zdôrazniť, že umelec vo svojej tvorbe
často vychádza z diela holandského moderného maliara Pietra Mondriana, ktorý bol
popredným členom avantgardnej umeleckej
skupiny De Stijl a najväčšia zbierka jeho obrazov sa nachádza práve v Mestskom múzeu
v Haagu, teda v mieste súčasného bydliska
P. Biľaka. Nie je pritom žiadnym tajomstvom, že Mondrianove kombinácie farebných štvorcov ohraničených výraznými
kontúrami inšpirovali Biľaka už pri tvorbe
dvoch emisií poštových známok vytvorených pre Holandskú poštu v roku 2004,
ktoré koncipoval ako pohľad na holandskú
krajinu z lietadla. V prípade dizajnu znám-
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ky SK PRES umelec postupoval analogicky
s vyššie uvedenými známkami, teda zamýšľal sa nad typickým pohľadom na slovenskú
krajinu, ktorý by čo najvernejšie charakterizoval Slovensko. Nevyužil pritom perspektívu z „vtáčej perspektívy“, ale naopak pohľad zo zeme. Kamkoľvek totiž na Slovensku
cestujete, či už po Považí, Ponitrí, Pohroní,
prielomom Dunajca či Hrona, po Muránskej planine alebo Slovenskom Rudohorí,
všade uvidíte na horizonte špicaté vrchy
zelených hôr. A práve tento horský horizont
je naozaj verným obrazom slovenskej krajiny, pričom, keby ste si zrátali percentuálny
pomer modrej a zelenej plochy na známke,
dostali by ste tých 40% zalesnenej plochy,
ktorá bola jedným z požiadaviek MZVaEZ
kladených na prezentáciu Slovenska v rámci
SK PRES. Pri koncipovaní dizajnu známky
sa umelec pritom pohrával aj s myšlienkou
urobiť známku v tvare Slovenska, na základe svojich osobných skúseností zo zahra-
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ničia však od toho konceptu ustúpil, pretože by asi nikto nevedel, že tvar známky je
vlastne obrysom Slovenska. Známku preto
ozvláštnil netradičným typografickým
riešením domicilu SLOVENSKO, ktorého
znaky rozdelil do troch prísne symetricky
usporiadaných riadkov a stĺpcov. Na vytvorenie tejto presne geometricky koncipovanej
šachovnice pritom využil jeden zo svojich
vlastných fontov „monospace type“, ktoré
sú charakteristické tým, že všetky znaky
majú rovnakú šírku, a preto je ich možné
radiť do stĺpcov pod sebou, čo využil aj pri
kreovaní ďalších súčastí emisie, napr. FDC
pečiatky. Celá táto atypicky kreovaná emisia, samozrejme, bola aj predmetom živej
diskusie Realizačnej komisie známkovej
tvorby, pričom sa muselo hlasovať o prijatí
alebo neprijatí tohto výtvarného konceptu.
Skutočnosť, že bol tesnou väčšinou odsúhlasený, dokazuje v mierne modifikovanej
podobe realizovaná finálna poštová známka, ktorá má aj špecifické „zúbkovanie“
totožné s cik-cakovým motívom horského
horizontu na známke.
Nové veci sa totiž presadzujú spravidla
veľmi ťažko a v prípade tejto poštovej
známky sa to podarilo aj vďaka osobnej angažovanosti a prezieravosti pána ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR Miroslava Lajčáka a tímu jeho spolupracovníkov. Zodpovední pracovníci Slovenskej pošty, a.s., si tiež osvojili ich zámer
prezentovať Slovensko ako krajinu plnú
inovácií a kreatívnych mladých ľudí, a to aj
s vedomím, že výsledný produkt sa nebude
páčiť všetkým. Nie je však jednou z funkcií
poštových známok aj kultivovanie estetického vnímania slovenskej spoločnosti?
Poznámka redakcie
Autor je vedúci POFIS, SP, a.s., a je zodpovedným pracovníkom SP, a.s., za činnosť jej
realizačnej komisie známkovej tvorby.
Spravodajca ZSF
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Trnava uviedla do života
novú známku podomového kníhkupca
Mateja Hrebendu
Mgr. Ján Mička

D

átum 16. 6. 2016 a ešte k tomu aj o 16.
hodine. Dá sa zabudnúť v príprave inaugurácie na takýto dátum? Asi ťažko. Ale prvý
problém bol v tom, že príležitostná poštová
známka akad. mal. Dušana Kállaya bola vydaná pred 2 mesiacmi, keď zvolené miesto
– Západoslovenské múzeum Trnava bolo namiesto filatelistov „obsadené“ murármi, sklenármi a maliarmi, ktorí múzeum rekonštruovali. Realizovali sa nové dlažby, výťah, nové
dvere a stovky okenných rámov a sklených
tabúľ. A keďže mesto Hnúšťa s časťou Hačava
ako rodisko Hrebendu o inauguráciu nemalo
záujem, Slovenská pošta, a.s., a POFIS Bratislava vyhoveli iniciatíve KF Tirnavia uskutočniť uvedenie v známky v neskoršom termíne.
Vo vynovenej koncertnej miestnosti múzea sa zišla vari stovka filatelistov a priateľov
poštovej známky, ako i „tirnavík“ - zberateľov motívov najstaršieho slobodného
kráľovského mesta na Slovensku.
Pred podujatím si množstvo záujemcov v priečinku POFISu kupovalo známky, FDC a pečiatkovali
príležitostnou poštovou pečiatkou,
zobrazujúcou dnes nefunkčný kostol klarisiek, ktorý je súčasťou komplexu Západoslovenského múzea.
Známku nominálnej hodnoty
0,65 eura podľa výtvarného návrhu
akad. mal. Dušana Kállaya vydala
Slovenská pošta, a.s., v emisnom
rade Osobnosti z príležitosti 220.
výročia narodenia slovenského
národného buditeľa, podomového
kníhkupca, zberateľa starých tlačí,
ale aj autora príležitostnej a nábo-
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ženskej literatúry. Matej Hrebenda od detstva s poškodeným zrakom a neskôr slepý si
na živobytie zarábal ako mendík, pomocník
farára na evanjelickej fare a v škole. Na úvod
podujatia odzneli dve piesne v podaní zborového farára ECAV z Vrbového Miroslava
Jägera, z ktorých prvá - Starosloviensky otčenáš znel ešte dlho po jeho speve a doznieval v mysliach účastníkov uvedenia známky.
Podujatie malo viacnásobne slávnostný
ráz. V prvom rade odznela báseň Mgr. M.
Kutákovej na poctu knihe a Hrebendovi.
Druhá báseň od Margaréty Partelovej bola
venovaná rytcovi známky, grafikovi Františkovi Horniakovi, ktorý v deň uvedenia slávil
šesťdesiatku. Samotnú známku s putujúcim
Hrebendom v sprievode malého pomocníka
predstavil Mgr. Martin Vančo PhD., vedúci
odb. POFIS. Uvedenie známky pred jej odoslaním do sveta sa uskutočnilo posypaním ze-
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mou z troch miest spojených s Hrebendovým
životom (obr. 1). „Tri sudičky“ z Hnúšte priniesli jednu hrsť z Rimavskej Píly, kde sa na-

G

rodil, druhú z Hačavy, kde žil a je
pochovaný, a tretiu z Hnúšte, kde je
po ňom pomenované gymnázium.
Hrebenda pochodil s knihami a kalendármi pre domácnosti
celé územie Slovenska, bol i v Prahe a v Pešti a pri ceste do Viedne
plťou po Váhu cez Ružomberok,
Žilinu a Trenčín pešo prechádzal
aj cez Trnavu a Prešporok, čo spomína vo vlastnom životopise.
Podujatia sa zúčastnili okrem
domácich aj filatelisti zo Žiliny,
Bratislavy, Piešťan, Močenku
aj Trenčína, ktorí mali nielen
pekný zážitok z podujatia, ale aj
získali poštový lístok s príležitostnou pečiatkou, analogickú
pohľadnicu a FDC s autogramom oboch
autorov známky, ktorí sa uvedenia známky
zúčastnili (obr. 2).

Nové logo Slovenska

ood Idea Slovakia – Dobrý nápad Slovensko je novým symbolom, ktorým sa bude naša
krajina prezentovať doma i v zahraničí. Ministerstvo zahraničných vecí dnes predstavilo nové logo Slovenska, ktoré nahradí zaužívaného motýľa či iné logá a slogany, doteraz
používané na prezentovanie našej krajiny za jej hranicami. Nové logo a slogan má podľa
ministra prezentovať štyri základné vlastnosti charakteristické pre Slovensko: rôznorodosť,
vynachádzavosť, vitalita a autentickosť.

PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY
A KAŠETY V III. ŠTVRŤROKU 2016

R

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

ubrika „Príležitostné pečiatky a kašety“
dokumentuje významné historické a filatelistické udalosti, inaugurácie slovenských
poštových známok a jubileá významných
osobností. Pokračujeme v ich uverejňovaní
(23) počas tretieho štvrťroka 2016. Sú chronologicky publikované tak, ako sú vyobrazené na webovej stránke POFISu (http://www.
pofis.sk/katalog/produkty). Sú reprodukované v 50% pôvodnej veľkosti. Farba pečiatky
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pre bežné príležitosti je čierna, športové majú
modrú farbu. Pri príležitosti štátnych jubileí
je ich farba červená, prípadné ekologicky ladené pečiatky budú v zelenej farbe. Pečiatky
boli k dispozícii na pošte v mieste objednávateľa minimálne jeden týždeň od dňa vydania,
potom sú jeden rok v predajni POFISu na Námestí SNP v Bratislave. Archív príležitostných pečiatok sa nachádza v Poštovom múzeu Slovenskej pošty, a.s, v Banskej Bystrici.
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
Obraz PPP
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Základné
údaje o PPP
a PPK

Názov

Autor (i)

Dátum vydania
a miesto používania

PPP 31/16
Predsedníctvo SR
farba červená v Rade EÚ

Adrian Ferda

01.07.2016
Pošta
Bratislava 1

PPP 32/16
farba čierna

Predsedníctvo SR
v Rade EÚ

Adrian Ferda

01.07.2016
Pošta
Bratislava 1

PPP 33/16
farba čierna

Európske ľudové
remeslo - hrnčiarstvo

Mgr. art. Jozef
Česla

08.07.2016
Pošta
Kežmarok 1

PPP 34/16
farba čierna

Sedmopočetník
Svätý Kliment

Adrian Ferda

21.07.2016
Pošta Močenok

PPP 35/16
farba čierna

101. Svetový
kongres esperanta
Nitra

doc. akad. mal.
Igor Benca

23.07.2016
Pošta Nitra 1

PPP 36/16
farba čierna

101. Svetový
kongres esperanta
Nitra

doc. akad. mal.
Igor Benca

24.07.2016
Pošta Nitra 1

PPP 37/16
farba čierna

Esperanto
na známkach
a pohľadniciach

doc. akad. mal.
Igor Benca

25.07.2016
Pošta Nitra 1
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Základné
údaje o PPP
a PPK

Názov

Autor (i)

Dátum vydania
a miesto používania

PPP 38/16
farba čierna

XXXX. Východoslovenský tábor
ochrancov prírody

Adrian Ferda

25.07.2016
Pošta Vernár

PPP 39/16
farba modrá

Peter Sagan - najbojovnejší cyklista
Tour de France
2016

Adrian Ferda

03.08.2016
Pošta
Bratislava 1

PPP 40/16
farba čierna

110 rokov pošty
Poprad 2

Adrian Ferda

04.08.2016
Pošta Poprad 2

PPP 41/16
farba čierna

Otvorenie a prvá
výstava múzea
„Dedičstvo otcov“

Marek Sobola

12.08.2016
Pošta Turzovka

PPP 42/16
farba čierna

Karol Kuzmány Kto za pravdu horí

Adrian Ferda

24.08.2016
Pošta Močenok

PPP 43/16
farba modrá

XV. paralympijské
hry Rio de Janeiro
2016

Adrian Ferda

27.08.2016
Pošta
Bratislava 1

PPP 44/16
farba modrá

OH RIO 2016 Canoe – slalom
Zlato – bratranci
Škantárovci

Igor Drevenec

19.08.2016
Pošta
Bratislava 1

Spravodajca ZSF
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Základné
údaje o PPP
a PPK

Názov

Autor (i)

Dátum vydania
a miesto používania

PPK 04/16
farba čierna

Sběratel 2016

Adrian Ferda

08.09.2016
Praha

PPP 45/16
farba čierna

700. výročie prvej
písomnej zmienky o Liptovskom
Hrádku

Adrian Ferda

09.09.2016
Liptovský
Hrádok 1

PPP 46/16
farba čierna

Fenomén cyklistiky Adrian Ferda

09.09.2016
Pošta Piešťany 1

PPP 47/16
farba čierna

Odhalenie plastiky Akad. mal. Ru„Barborka“ v Han- dolf Cigánik
dlovej

10.09.2016
Pošta Handlová

PPP 48/16
farba čierna

725. výročie prvej
písomnej zmienky
o Galante

Adrian Ferda

14.09.2016
Pošta Galanta 1

PPP 49/16
farba čierna

Kaplnka Sedembo- Adrian Ferda
lestnej v Galambe

14.09.2016
Pošta Lučenec 1
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Základné
údaje o PPP
a PPK

Názov

Autor (i)

Dátum vydania
a miesto používania

PPP 50/16
farba čierna

Dychová hudba
Močenská kapela
1906 – 2016

Adrian Ferda

14.09.2016
Pošta Močenok

PPP 51/16
farba čierna

860 rokov prvej
písomnej zmienky

Adrian Ferda

23.09.2016
Pošta Rumanová

PPP 52/16
farba modrá

Privítanie úspešných slovenských
paralympionikov

Adrian Ferda

23.09.2016
Pošta
Bratislava 1

KONGRES FEPA 2016

K

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

ongres FEPA sa uskutočnil 30. apríla 2016
v auditóriu verejnej knižnice
radnice vo Viana do Castelo (Portugalsko). Uskutočnil
sa za štedrej finančnej podpory portugalského zväzu.
Na kongrese bolo prítomných 38 delegátov zo 43 členov FEPA (81,4%). Zväz slovenských filatelistov nemal na kongrese zastúpenie.
Program kongresu mal 16 bodov. Jeho
nosnou témou bolo kritické pripomienkovanie návrhov rady riaditeľov FIP na zmenu stanov FIP a všeobecného výstavného
poriadku (GREX). Kongres schválil nové
FEPA pravidlá pre hodnotenie exponá-
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tov filatelistickej literatúry
(SREV). Ďalší kongres sa
uskutoční v Tampere (Fínsko) počas Medzinárodnej
filatelistickej výstavy FINLANDIA 2017.
Viana do Castello, stredoveké mesto plné národných
pamiatok i mnohých moderných výškových budov, hostilo okrem
delegátov FEPA kongresu aj XXII. Medzinárodnú výstavu LUBRAPEX 2016, ktorá
slávila 50. výročie od prvej výstavy tohto
mena. Výstavu striedavo organizujú filatelistické zväzy Portugalska a Brazílie.
(podľa http://fepanews.com/news/minutes
FEPA Congress 2016)
Spravodajca ZSF

NAŠA MLÁDEŽ

NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF

Ročník: VIII.

Číslo: 2/2016

DNI MLADÝCH FILATELISTOV
V BELUŠSKÝCH SLATINÁCH
Dr. Jozef Oško

V

prekrásnom prostredí školiaceho strediska Slovenskej pošty, a.s., v Belušských Slatinách sa v dňoch 24. – 26. júna
2016 stretli mladí filatelisti pri príležitostí
Dní mladých filatelistov. V rámci nich sa
uskutočnil 41. ročník filatelistickej olympiá
dy zameraný na históriu pošty a poštovú
prevádzku. V piatok 24. júna po výdatnom
obede Ing. Josef Rančák, predseda KM ZSF,
spolu s PaedDr. Jozefom Oškom, bývalým
predsedom KM ZSF, otvorili Dni mladých
filatelistov a finále FO.
Po úvode a oboznámení sa s programom
začala prvá časť FO (teoretická) napísaním
testu z 20 vyžrebovaných otázok
zameraných na filateliu, poštu
a poštovú prevádzku. Otázky boli
zvlášť pre kategóriu Z, A a zvlášť
otázky pre kategóriu B, C, D.
Po skončení prvej časti súťaže nasledovala krátka prestávka.
O 15.30 sme privítali vzácnych hostí
- pani Ing. Jarmilu Brichtovú, riaditeľku odboru poštových služieb Ministerstva dopravy, výstavby a regio
nálneho rozvoja SR, a PhDr. Petra
Guráňa, PhD., podpredsedu výboru pre deti a mládež Rady vlády SR
pre ľudské práva. Pán PhDr. Guráň
predniesol účastníkom zaujímavú
2016 / 3

prednášku spojenú s besedou na tému Dohovor o právach dieťaťa. V rámci besedy
padlo veľa zaujímavých otázok nielen zo
strany vedúcich, ale aj mládežníkov - Michala Nedeľku, Juraja Schrojfa (vnuka legendárneho futbalového brankára Viliama
Schrojfa). K mládežníkom sa prihovorila aj
pani riaditeľka Brichtová. Pozdravila mládežníkov, zaželala im veľa úspechov v súťaži,
poďakovala vedúcim za prípravu súťažiacich
a za propagáciu poštovej známky.
Ešte pred večerou pokračovala súťaž
trojčlenných družstiev na tému Vstup Slovenska do EÚ a Slovensko ako predsedajúca
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krajina EÚ. Súťažiaci si vyžrebovali otázky, na ktoré ústne odpovedali. Odpovedať
mohol ktorýkoľvek, kto vedel danú otázku
alebo sa mohli medzi sebou poradiť. Večer
pokračovala súťaž praktickou časťou, a to
návrhom poštovej známky venovanej Európskej únii. Tieto návrhy boli odovzdané
a inštalované v priestoroch, kde sa stretávajú delegácie pri rôznych zasadnutiach
v rámci predsedajúcej krajiny EÚ. Obe časti
súťaže boli vyhodnotené a ocenené v sobotu večer.
Po prvom veľmi náročnom dni v sobotu dopoludnia pokračovala filatelistická
olympiáda praktickou časťou, a to
tvorbou miniexponátov. V piatich
vekových kategóriách súťažilo 28
mládežníkov. Najmladší vytvorili
jeden albumový list a najstarší až 6
albumových listov. Časové rozpätie bolo 1,5 – 2,5 hodiny. Niektoré
exponáty boli veľmi pekne, úhľadne a kvalitne zhotovené. Výhodou
bolo, že si mohli súťažiaci priniesť
napísané texty na počítači už doma
a na mieste ich inštalovali na albumové listy spolu so známkami.
Odpoludnia porota hodnotila
exponáty a mládežníci využili voľný čas na športoviskách, kde si za-
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hrali tenis a zaplávali si v bazéne
rekreačného strediska.
Večer plný očakávania priniesol spokojnosť súťažiacim. Najlepší
v jednotlivých kategóriách dostali
hodnotné ceny, a aj ďalší neodišli
s prázdnymi rukami. (Výsledky
sú uverejnené na konci článku).
Na záver večera bola vyhlásená
nová téma 42. ročníka FO 2017
na tému Svet, v ktorom žijem.
V nedeľu ráno, hneď po raňajkách, za daždivého počasia odchádzajú účastníci na výlet po trase
Belušské Slatiny, Považská Bystrica, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Žilina, Strečno
a späť do Žiliny.
V Rajeckej Lesnej sme si pozreli drevený
Betlehem, unikátne dielo miestneho rezbára Jozefa Pekára, ktorý si splnil svoj životný
sen, a v dôchodku po 15 rokoch usilovnej
a náročnej práce dielo dokončil. Slovenský
Betlehem má dĺžku 8,5 m, šírku 2,5 m a výšku 3 m. Mnohí mládežníci to videli po prvý
raz. Obdivovali celé dielo od Bratislavy až
po hranice s Ukrajinou. Vyše 300 figúrok,
z ktorých polovica je pohyblivých, predstavujú život a prácu slovenského ľudu.

Spravodajca ZSF
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V Rajeckej Lesnej sme videli miestnu
poštu, kde sa zhromažďuje Vianočná pošta
určená pre Ježiška. Potom sme navštívili kúpele Rajecké Teplice a navštívili sme Železničiarske múzeum.
Cesta pokračovala na hrad Strečno. Počas cesty v autobuse vedúci Jozef Oško informoval účastníkov o známkovej tvorbe,
venovanej tejto lokalite (vydané známky Rajecké Teplice, Vianočná pošta, hrady Strečno, Lietava, mesto Žilina, Súľovské skaly,
Manínska tiesňava, Žofia Bosniaková, ktorá
žila na hrade Strečno a v Tepličke nad Váhom). V odpoludňajších hodinách autobus
doviezol účastníkov plných dojmov a nových zážitkov na žilinskú stanicu a odtiaľ
pokračovali vlakom domov.
Na záver chcem v mene vedúcich KMF
a mládežníkov poďakovať tým, bez kto-

rých by sa táto krásna akcia ťažko uskutočnila, pani Mgr. Monike Podolskej, pani
PhDr. Zuzane Pukančíkovej zo Slovenskej
pošty, a.s., ktoré finančne zabezpečili celú
FO spolu s ubytovaním, stravovaním a zakúpením cien, pani Ing. Jarmile Brichtovej,
riaditeľke odboru poštovej prevádzky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, za zabezpečenie cien pre
súťažiacich v súťaži Vstup Slovenska do EÚ
a Slovensko predsedajúca krajina EÚ,
za materiálne vybavenie krúžkov mladých
filatelistov. Poďakovanie patrí vedeniu
a personálu Školiaceho a rekreačného zariadenia Slovenskej pošty Belušské Slatiny
a na záver aj Zväzu slovenských filatelistov
a Ing. Jozefovi Rančákovi, predsedovi KM
ZSF, za bezchybnú réžiu a program, ktorý
sa všetkým páčil.

Výsledky filatelistickej olympiády
mládeže 2016
Dr. Jozef Oško
Národné kolo filatelistickej olympiády Belušské Slatiny 24. – 25. jún 2016
Téma: História pošty a poštová prevádzka
VÝSLEDKY:
Kategória Z
1. Nikolka Kováčiková, Bratislava 2, 89 bodov (40 + 49)
2. Martin Németh, Bratislava 1, 88 bodov
(36 + 52)
3. Laura Orsovicsová, Bratislava 3, 88 bodov (37 + 51)
4. Kristínka Stieranková, Bratislava 1, 87
bodov (38 + 49)
5. Ema Hánová, Lipt. Mikuláš 86, bodov
(39 + 47)
6. Adelka Fišerová, Bratislava 2, 82 bodov
(31 + 51)
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7. Martin Machyniak, Malacky, 73 bodov
(35 + 38)
8. Matej Slanina, Trnava 1, 71 bodov (29 + 42)
9. Michal Šulko, Trnava 2, 67 bodov (29 + 38)
10. Lucia Rošetzká, Trnava 1, 62 bodov
(16 + 46)
11. Matúš Kolník, Trnava 2, 53 bodov (11 + 42)
12. Matej Orešanský, Trnava 2, 50 bodov
(10 + 40)
Kategória A
1. Ronald Gácik, Bytča, 91 bodov (39 + 52)
2. Barbora Lisá, Malacky, 84 bodov (37 + 47)
3. Patrik Tóth, Bratislava 2, 82 bodov (38 + 44)
4. Daniel Vajs, Lipt. Mikuláš, 80 bodov
(31 + 49)
5. Laura Vallová, Malacky, 75 bodov (32 + 43)
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6. Lucia Demovičová, Trnava 2, 71 bodov
(32 + 39)
7. Jakub Gbelský, Bratislava 2, 52 bodov
(4 + 48)
8. Erik Mikláš, Trnava 2, 47 bodov (7 + 40)
Kategória B
1. Juraj Schrojf, Bratislava 1, 90 bodov (37 + 53)
2. Martin Haba, Malacky 78, bodov (33 + 45)
Kategória C
1. Tomáš Oško, Lipt. Mikuláš, 93 bodov
(40 + 53)
2. Michal Nedeľka, Bratislava 1, 92 bodov
(40 + 52)
3. Radoslav Jaček, Trnava 2, 79 bodov (37 + 42)

4. Dominik Gauk, Trnava 2, 70 bodov
(30 + 40)
5. Matúš Bartúnek, Trnava 2, 69 bodov
(28 + 41)
Kategória D
1. Lukáš Oško, Lipt. Mikuláš, 97 bodov
(40 + 57)
Poznámka:
v zátvorke prvé číslo udáva body získané
za test, druhé číslo body získané za mini- exponát. Maximálny počet za test je 40 bodov,
za mini-exponát 60 bodov.
Pri rovnosti bodov o poradí rozhoduje vyšší
počet bodov získaných za exponát.

Medzinárodná filatelistická výstava
XII. PETROVEC FILA

P

Jozef Korený

ri príležitosti 25. výročia obnovenia Matice slovenskej v Juhoslávii (dnes Matica
slovenská v Srbsku), pri 150. výročí divadla
v Báčskom Petrovci a 55. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci Spolok
filatelistov v Báčskom Petrovci usporiadal
v spolupráci so Zväzom filatelistov Srbska,
Zväzom slovenských filatelistov a Zväzom
filatelistov Vojvodiny Medzinárodnú filatelistickú výstavu XII. PETROVEC FILA.
Čestný výbor výstavy:
Srdan Simić - predseda obce Báčsky Petrovac, Miroslav Ňaršík - predseda Zväzu
slovenských filatelistov, Ivan Tangl - predseda Zväzu filatelistov Vojvodiny, Katarína
Melegová - Melichová - predsedníčka Matice
slovenskej srbskej
Organizačný výbor výstavy:
Mgr. Pavel Lomiansky - predseda Spolku
filatelistov Báčsky Petrovac, Ján Rybársky
- zástupca predsedu, Rastislav Spevák - tajomník
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Členovia organizačného výboru:
prof. Fedor Červenský, Ondrej Ivičiak,
Milan Vereš, Tomáš Častven, Ondrej Zahorec, Slavko Černjivec, Pavel a Mária Širkovci
a Pavel Hlaváč
Na výstave sa prezentovali filatelistické
exponáty z Chorvátska, Republiky Srbská
v BaH, Slovenska a Srbska.
Zaujímavé exponáty predstavil:
Gordan Turudija - Záhreb - Chorvátsko:
Tesla, Berislav Turudija - Záhreb - ChorvátSpravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV
sko: Rozprávka o basketbale, Boris Vlajnić Republika Srbská v BaH: Zatvorené korešpondenčné lístky SHS - BaH, Radenko Radanović
- Republika Srbská v BaH: Falzifikáty listov
a známok Republiky Srbskej v BaH, Jozef Korený - Trenčín - Slovensko: Holokaust a rezidencia, Samuel Kovác - Slovensko: Obrázky Walt
Disneyho, Mgr. Peter Lakota - Nitra - Slovensko: Slovensko - krajina hokeja, Relia Popovič
- Nový Sad - Srbsko: Nikola Tesla, vynálezca
pre III. milénium, Ivan Tangl - Nový Sad Srbsko: Petrovaradin 1771 - 1850, Ljudevit
Vujković Lamić - Subotica - Srbsko: Červený kríž Juhoslávie, Zoran Vrućan - Apatin
- Srbsko: Poštové celiny 1900 - 1940, Ján
Rybársky - Báčsky Petrovac - Srbsko: Krásy
Juhoslávie na analogických pohľadniciach,
Ondrej Zahorec - Hložany - Srbsko: Červený
kríž vo svete, Slavko Černjivec - Báčsky Petrovac - Srbsko: Bankovky
Na výstave sa prezentovalo 26 exponátov.
Organizačný výbor vydal katalóg (skladačku),
obálku s prítlačou a korešpondenčný lístok
s obrazom plagátu 25 rokov obnovených Slovenských národných slávnosti 5. - 7. 8. 2016.
Pošta Báčsky Petrovac používala príležitostnú
pečiatku v deň vernisáže výstavy 5. 8. 2016.
Slovenských národných slávnosti sa zo
Slovenska zúčastnili:
Miroslav Ňaršík - predseda ZSF - Nitra,
Peter Slovák - Nitra, Mgr. Peter Lakota - Nit-

ra, Ing. Ján Krivošík - Nitra, manželia Peter
a Katarína Holbovci z Levíc, manželia Milan
a Zuzana Vančoví z Piešťan.
Slovenské národné slávnosti a sprievodné podujatia, medzi ktoré patrila aj filatelistická výstava PETROVEC FILA, prispeli
k nadviazaniu priateľských kontaktov medzi
filatelistami a občanmi Báčskeho Petrovca.

Zasadanie Slovenskej filatelistickej
akadémie

D

Jozef Korený

ňa 15. októbra 2016 sa uskutočnilo zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie v Posádkovom klube Trenčín. Bolo
to prvýkrát od jej založenia, že zasadanie
sa uskutočnilo mimo Banskej Bystrice, kde
zasadania bývajú v budove Slovenskej poš
ty, a.s. Zasadanie otvoril JUDr. Otto Gáťa,
2016 / 3

podpredseda SFA, ktorý privítal vzácnu
návštevu Ing. Jarmilu Brichtovú, riaditeľku
odboru poštových služieb Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR, a prvého
vedúceho Poštového múzea SP, a.s., v Banskej Bystrici PhDr. Štefana Kollára, ako aj
všetkých účastníkov zasadania. Účastní-
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kov zasadania SFA pozdravil Ing. Dominik
Slezák, predseda KF 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín. Vo svojom príhovore
spomenul, že v tejto budove (bývalý Dom
armády) pôsobí náš KF viac ako 30 rokov.
V priestoroch PK máme svoju kanceláriu na zasadanie výboru KF a v nej máme
uloženú dokumentáciu a knižnicu KF.
Pripomenul aj spoluprácu s inými klubmi,
ktoré v Posádkovom klube pôsobia. Medzi nimi Klub vojenských veteránov, Klub
letcov, pobočka SLZ M. R. Štefánika, Klub
vojenských výsadkárov, Klub leteckých
modelárov, Klub numizmatikov Slovenskej numizmatickej spoločnosti, Klub vojenskej histórie SZPB, Klub výtvarníkov
a fotografov. V úvode odznela prednáška
JUDr. Otta Gáťu a prezentácia jeho publikácie Zväz slovenských filatelistických
spolkov v rokoch 1943 – 1952. V nej približuje opomínanú históriu organizovanej
filatelie na Slovensku. O vzniku a činnosti
Poštového múzea v Banskej Bystrici hovoril jej prvý vedúci PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Vo svojom vystúpení pripomenul ťažkosti
spojené s budovaním tejto inštitúcie a stav
trojrozmerných exponátov a dokumentov
prevzatých od dokumentačného centra
Slovenskej pošty v Bratislave - Petržalke,
ktoré mal na starosti nad svoje povinnosti
JUDr. Štefan Gazda. Ako aj filatelistických
materiálov ZSF z Múzea minci a medailí
v Kremnici. Po tejto časti Ing. Otto Piszton,
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tajomník SFA odovzdal slovo Ing. Jarmile
Brichtovej, ktorá účastníkov zasadania informovala o rokovaní na Kongrese Svetovej
poštovej únie (UPU) v Istanbule, ktorého
sa zúčastnila v dňoch 19. 9. - 7. 10. 2016
v delegácii SR. Vo svojom vystúpení hovorila o prijatí mnohých zmien v medzinárodných platobných stykoch a o zmenách
pomenovania rôznych poštových služieb,
ako aj ekonomické zabezpečenie činnosti
UPU a finančný príspevok SR na jeho činnosť. Nastal čas na krátku prestávku, pri
ktorej bolo podané občerstvenie. Prestávku
členovia SFA využili aj na „filatelizovanie“
prehliadkou filatelistických materiálov
p. Sulu, MUDr. Pálku a Koreného. Na záver zasadania vystúpil Jozef Korený, ktorý
priblížil účasť troch slovenských filatelistických vystavovateľov JUDr. Svätopluka
Šablatúru z Bratislavy, MUDr. Jána Bárdoša z Lipian nad Torysou a Jozefa Koreného
z Trenčína na Medzinárodnej filatelistickej
výstave pod patronátom FIP v Buenos Aires v Argentíne v roku 1983. Pre účastníkov
bola k dispozícii aj propagačná filatelistická
výstavka exponátu „Nežná krása kvetín“
vystavovateľky K. Bečárovej z Melčíc –
Lieskového. Na záver mi dovoľte poďakovať
za ústretovosť konania tohto podujatia v PK
vedúcemu PK Stanislavovi Martinákovi,
Ing. Karolovi Milanovi a pani Marte Koprivňanskej za technickú a logistickú činnosť
pre úspešne konanie zasadania SFA.
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV

Poznámka k výtvarnému návrhu
známky J. Jessenius
Mgr. J. Mička
„Vygúglil“ som na internete meno Lukasa Kiliána (1579 – 1637) a našiel som jeho
obraz Jána Jessenia z roku 1618, ktorý slúžil
ako predloha známky Pofis 613. Pokladám
za zaujímavé, že keď pred dvadsiatimi rokmi martinskí filatelisti vydali Jesseniovu
pohľadnicu, použili na jej vydanie obraz
slovenského maliara Milana Thomku Mitrovského (1875 – 1943), olej z r. 1935. Pre
Mitrovského zrejme slúžila ako vzor práve
predloha L. Killiána. Namaľoval portrét
zrkadlovo obrátený, o čom svedčí Jesseniov
pohľad, horiaca sviečka a kniha v ľavej ruke.
Mitrovský kruhopis okolo Jesseniovho portrétu na obraze umiestil ako dvojriadkový
text v hornej časti obrazu. Podľa poslednej
pohľadnice zo zbierky JUDr. Otta Gáťu pre
potreby zberateľov analogických pohľadníc
a jeho poznámky, že je na pohľadnici veľa
tmavého miesta, a teda sa tam nedá umiestniť pečiatka, zhotovil KF Tirnavia reprofoto
s malou úpravou – odstránením najtmavšej
časti vonkajšieho rámu obrazu.
Na opečiatkovanie známky v dolnej časti
pohľadnice by bola najvhodnejšia denná ručná pečiatka pošty Turčianske Jaseno, odkiaľ
pochádza rod Jesenských, avšak ak by tam
bola pošta. Doručovacou poštou Jasena sú
totiž Dražkovce. A tak je
ešte možnosť
zhotovenia
korektnej CM
s českou známkou
spoločného vydania
po opečiatkovaní niektorou
poštou z Prahy, umiestne2016 / 3

nej čo najbližšie k Staromestskému námestiu
ako miesta popravy 27 českých pánov alebo
z pošty v blízkosti Karlovej univerzity. Je tiež
možné poslať CM na opečiatkovanie s poľskou známkou do Vratislavi ako Jesseniovho
rodiska, získal by sa tak ďalší variant analogickej pohľadnice. To všetko ukazuje na ťažkosti
zberateľov CM so získaním korektných maxikariet. Škoda, že sa premeškala príležitosť
na inauguráciu jedinečnej známky V. Rostoku
a rytca F. Horniaka ako spoločného vydania
štyroch krajín aj na vhodnú príležitostnú poštovú pečiatku tejto výnimočnej známky. Taká
významná osobnosť českých a slovenských
dejín, lekár, vysokoškolský pedagóg, politik
a filozof, zobrazený na známke 4 krajín by si
inauguráciu známky zaslúžil. Neviem, kedy sa
ešte bude opakovať podobná príležitosť.

25

Známková tvorba Slovenskej republiky 2016 - III. štvrťrok

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Kupóny a spojky

2016, 1. 7. * Predsedníctvo SR v Rade
615 KĽ
..............................................................1,00
Európskej únie * príležitostná známka 615 KP
..............................................................1,00
Ocenenie
tvorby
Františka
Horniaka
v dvoch tlačových úpravách * N: P. Biľak * 615 KĽ + KP .............................................................1,00
ocenenie aj na Grand Prix de l´
ňa 29.
septembra
..............................................................2,00
OF Kasico
* PL:
36 ZP, 2016
TF: ?bol
PL; ZZ: 1 ZP, 615 S
Exposition WIPA. V sprievode
pán
František
Horniak
priTF: ? ZZ * samolepiaci papier OZ (PL), saK. Milana si pán Horniak
jatý
primátorom
mesta
Trenčín
molepiaci papier FL (ZZ) * pílkovitý výsek 2016, 8. 7. * Ing.
XV. letné paralympijské hry
pozrel rímsky nápis na brale
Mgr. Richardom Rybníčkom pri
10 ¾ : 11, ZP na PL oddelené čiarkovým Rio de Janeiro * príležitostná známka * N: I.
príležitosti jeho životného juTrenčianskeho hradu a niektoré
priesekom
6 ¾ * FDC N: P. Biľak, OF Ka- Piačka * OF PTC
* PL: 50 ZP,mesta.
TF: 4 Bola
PL * to
papamätihodnosti
bilea. Jubilant sa zapísal do pasicomätnej
* náklad:
tis. v(540
tis.súv úprave PL, pier FLA * HZ
11 tretia
¼ : 11návšteva
¾ * FDC
N: I.perly
Piačjeho
mesta
knihy570
mesta,
ktorej
t.j. uvádzané
15 tis. PL,významne
30 tis. ZZ)
V roku
1994 200
v Dome
osobnosti.
ka, R: J. Česla,Považia.
OTp PTC
* náklad:
tis.

D

armády predstavil výber zo
Primátor jubilantovi odovzdal
svojej tvorby. Dňa 18. 6. 1999 sa
ďakovný list a vecný dar ako
zúčastnil uvedenia hárčeka Prvý
výraz ocenenia jeho známkovej
tvorby. Za KF 52 - 19 pri Pokozmický let občana Slovenskej republiky s M. Činovským a D. Nágelom
sádkovom klube Trenčín sa prijatia zúčastnil
za účasti kozmonautov Ivana Bellu a Michala
Ing. Karol Milan , tajomník KF, a Jozef Korený, čestný predseda KF, ktorý mu odovzdal
Fuliera. Dňa 5. 10. 1999 bola v galérii M. A.
zlatú medailu
zakladajúceho
predsedu KF
Bazovského uvedená známka obrazu Malati614) Symbolická
kresba,
logo
na a v KaMC OS SR bola výstava z jeho tvorby.
v Trenčíne v roku 1925 škpt. Antonína Motala.
614
1,40 € viacfarebná........................ 1,40
Pán František Horniak odovzdal primátorovi
Jubilantovi sme zaželali veľa pevného zdravia
614 FDC ..............................................................2,30
mesta svoju monografiu Delineavit a Sculpsit
a tvorivej invencie pri tvorbe nových pošto614 ZZ
.............................................................. 1,40
vých
známok.
a FDC z jeho známkovej tvorby, ktoré získali 616)
stolný
tenis, socha Krista v Riu de Janeiro, logo pa614 PaL
.............................................................. 1,61
-Kýralympiády
614
numizmatická obálka ...................... 7,90
616
1 € viacfarebná............................. 1,00
616
FDC
.............................................................. 1,90
2016, 8. 7. * XXXI. letné OH Rio de Ja616 NL
.............................................................. 0,91
neiro * príležitostná známka * N: K. Felix
nedeľu
18.
septembra
2016
v Sydney 2000, ZOH Salt Lake
* OF PTC * PL: 30 ZP + 20 K, TF: 4 PL
vo veku 81 rokov zomrel
City 2002,
MS v kongres
ľadovom hokesvetový
Espe* papier
FLA * HZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: 2016, 23. 7. *ji 101.
2002, 100 rokov MOV 1994.
akademický maliar PhDr. Ivan
ranta
*
príležitostná
známka
*
N:
I.
Benca
K. Schurmann.
Felix, RR: J. Česla,
OF Kasico
Okrem známok bol aj autorom
Bratislavský
ro- * náklad:
* OF PTC * prítlačí
PL: 50naZP,
TF: 4 PL * papier
210dák,
tis. bývajúci a tvoriaci v PlaFDC a príležitostných
FLA
*
HZ
11
¾
:
11
¼
*
FDC N:
Benca,
poštových pečiatok.
RádI.navšteveckom Štvrtku, bol autorom
OF Kasico * voval
náklad:
300filatelistov,
tis.
kluby
zúčastvýtvarných návrhov desiatok
ňoval sa filatelistických podujatí,
československých a slovenských
inaugurácií známok, besedoval
poštových známok. Spomeniem
o svojej práci a inšpiroval k ďalpríležitostné poštové známky
šej činnosti. Bol nositeľom Čests historickým námetom a s výného zlatého odznaku ZSF
znamným spoločenským doudeleného k jeho 75. jubileu od narodenia.
sahom – Lidice, Ležáky v r. 1972, Slovenské
Slovenskej filatelii bude veľmi chýbať.
615) športová
streľba,
olympijského tímu
1848logo
z r.slovenského
1998, Spravodlivým
mepovstanie
kupón)
„Sport &
Idea”
dzilogo
národmi
v r.Slovakia
2001. ZGood
portrétnych
známok 617) symbolická
Posledná rozlúčka
s úspešným autorom
kresba komunikácie
W. Seton Watson
v r. 2007, Aurel
československých
a slovenských poštových
1,20 € viacfarebná........................
1,20
615 uvediem1 R.
€ viacfarebná
.............................
1,00 617
Stodola ..............................................................
r. 2009, a M. M. Hodža z r. 2011. Viaznámok
23. 9. 2016 o 15.30 h v krematóriu
FDC bola
..............................................................
2,10
615 FDC
1,90 617
cero jeho
známok malo športový a olympijský
v Bratislave.
Česť jeho pamiatke!
PaL
..............................................................
1,61
615 NL
..............................................................
0,91 617
Mgr. Ján Mička
námet – Zimná univerziáda, EYOD 1999, OH
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Smútime za akademickým maliarom
Ivanom Schurmannom

Spravodajca ZSF
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2016, 19. 9. * Herliansky gejzír (Krásy našej
vlasti) * príležitostná známka * N+R: M. Činovský * OTp+OF PTC * PL: 10 ZP, TF: 1 PL
* papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N+R: M. Činovský, OTp PTC * náklad: 90 tis. (9 tis. PL)
Titulná strana obálky
OCHRANA PRÍRODY.
NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA
ŠÚR PRI SVÄTOM JURE
Autor výtvarného návrhu a rytiny známok:
akad. maliar Rudolf Cigánik

618) Herliansky gejzír

618
618 FDC
618 NL

0,80 € viacfarebná ....................... 0,80
.............................................................. 1,70
.............................................................. 0,91

101. s vetový kongre s

Peter Sagan

e speranta

najbojovnejší cyklis ta

Nitra

Tour de France 2016

Pa m ät n ý l i s t 0 5 6 Pa L 6 1 7/ 1 6
A u to r : d o c . a k a d. m a l i a r

Pa m ät n ý l i s t 0 5 7 Pa L 6 1 0 / 1 6
Au tor : J ozef Gert li Dangl á r

I g o r B en c a

PPP 3 9 / 1 6 . A u to r A . F e r da

60 BEST ENGR AVINGS

60 NA JLEPŠÍCH RY TÍN

FR ANTIŠEK HORNIAK

Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác

16. november 2016 – 7. január 2017
www.gmb.bratislava.sk

