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21. 8. 2018 * Umenie: Ladislav Bielik –
Muž s odhalenou hruďou * príležitostná
známka v hárčekovej úprave * GÚ: V. Rostoka, R: R. Cigánik * OTp+OF PTC + Tiskárna Hradištko * H: 1 ZP, TF: 1 H * papier
FL * RZ 14 : 13 ½ * FDC N+R: R. Cigánik,
OTp Impéria Příbram * náklad: 60 tis.
670) Euchroit

669
1,65 € viacfarebná........................ 1,65
670
1,65 € viacfarebná........................ 1,65
669-670
Séria (2) ...............................................3,30
669-670
PL (115 x 165 mm)............................. 9,90
669 FDC ..............................................................2,55
668) L. Bielik (1939-1984): Muž s odhalenou hruďou (1968) 670 FDC ..............................................................2,55
668
1,80 € sivá, čierna/čierna............. 1,80 669 CM ..............................................................0,96
668 H (180 x 130 mm) ..........................................1,80 670 CM ..............................................................0,96
668 FDC ..............................................................2,70 Sútlače
669-670
..............................................................3,30
668 PT - 210 x 147 mm, OTp, biely papier,
..............................................................3,30
číslovaná ......................................................... 3,78 670-669
669-670-669 .............................................................4,95
12. 10. 2018 * Ochrana prírody: Slovenské 670-669-670 .............................................................4,95

minerály * príležitostné známky * N: K. Felix, R: R. Cigánik * OTp+OF PTC * PL: 3 ZP
+ 3 ZP, TF: 1 PL * papier FLA * RZ 11 ¾ :
11 ½ * FDC N: K. Felix, R: R. Cigánik, OTp
PTC * náklady: po 60 tis. (20 tis. PL).

669) Libethenit

Príležitostná pečiatka k inaugurácii
známky k 100. výročiu vzniku
Česko – Slovenskej republiky
100. výročie vzniku
Česko – Slovenska.
Číslo emisie PPP
63/18, dátum vydania
26.10.2018, autor akad.
maliar Igor Piačka.
Pečiatka 100. výročie
vzniku Česko - Slovenska,
M. R. Štefánik.
PPP 66/18, dátum
vydania 31.10.2018, autor
Adrián Ferda.

Titulná strana obálky
Filatelistická výstava C – S SALON 2018. Výstavný plagát vytvorený Adrianou Baránkovou,
študentkou Umeleckej priemyselnej školy J. Vydru z Bratislavy.
Viac informácií o výstave nájdete na štvrtej strane obálky tohto časopisu.
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ÚVODNÍK

Čaká nás jubilejný aj volebný rok
Vážení členovia ZSF!
Rok 2019 bude rokom 50. výročia Národného zjazdu Zväzu
slovenských filatelistov, ktorý
sa konal na Sliači 17. mája 1969.
Uplynie 50 rokov a Slovenská
pošta, a. s., vydá k tejto príležitosti príležitostnú poštovú známku.
Tak ako tohto roku si KF pripomínajú 100 rokov československej poštovej známky propagačnými výstavkami, odporúčam
propagovať v budúcom roku aj naše výročie.
Budúcim rokom sa končí funkčné obdobie funkcionárov KF, ZKF a Rady ZSF. Výročné členské schôdze KF, snemy ZKF a ZSF
si zvolia nových funkcionárov. Je veľmi dôležité, aby si členovia zvolili funkcionárov
ochotných rozvíjať našu organizáciu. Predovšetkým treba pripraviť nové jednoduchšie
stanovy ZSF. Rada ZSF na svojom poslednom zasadnutí dáva na diskusiu a pripomienky návrh nových stanov ZSF. Možno sa

opýtate, prečo nové stanovy
ZSF. Členská základňa ZSF
starne a vymiera. Nových filatelistov, ktorí sa chcú organizovať, je málo. Ešte menej
je tých, ktorí chcú prijať funkciu v ZSF. Rada ZSF navrhuje
prijať aj Etický kódex člena
a funkcionára ZSF, ktorého
návrh tiež dáva na diskusiu
a pripomienky.
Vyzývam všetkých funkcionárov výborov KF, aby na budúci rok
dôsledne pripravili výročné členské schôdze
podľa programu schváleného Radou ZSF,
zvolili si členov výborov, delegátov na 2. snem
ZKF a ZSF, navrhli funkcionárov do výborov
ZKF, ZSF a Rady ZSF, napísali zápisnicu a zaslali ju predsedovi príslušného ZKF ZSF.

Miroslav Ňaršík, predseda ZSF

UZNESENIE
z 13. zasadnutia Rady ZSF konaného internetom
v dňoch 10. až 24. 9. 2018
I. RADA ZSF BERIE NA VEDOMIE:
1) Plnenie provizórneho rozpočtu ZSF
na rok 2018 do 31.7.2018
2) Vymenovanie komisie pre udeľovanie
Ceny ZSF:
predseda: Ing. Zdeněk Baliga, členovia:
Ing. Ladislav Fekete, Ing. Ján Marenčík
3) Stav výstavného zariadenia ZSF
4) Návrh zmeny Stanov ZSF na diskusiu
členom ZSF pre výročné členské schôdze
a 2. snem ZKF
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5) Návrh Etického kódexu členov a funk
cionárov ZSF
II. RADA ZSF SCHVAĽUJE:
1) MUDr. Petra Osuského za národného
komisára na výstavu LONDON 2020
2) Prerozdelenie finančných prostriedkov
MDV SR pre vystavovateľov v zahraničí
(ISRAEL a PRAGA 2018):
Július Píša 110,00 €, Dr. Juraj Pálka 25,00 €,
Ing. Otto Piszton 115,00 €, Dr. Jozef Máj
115,00 €, Ing. Miroslav Bachratý 35,00 €
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF
3) Uskutočnenie výročných členských
schôdzí KF v roku 2019 od 2.1.2019
do 31.3.2019 s programom:
1. Otvorenie a privítanie
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti KF za volebné obdobie 2015 až 2018
4. Správa o hospodárení KF za volebné
obdobie 2015 až 2018
5. Správa revíznej komisie KF
6. Návrh na predsedu KF a členov výboru KF
7. Návrh na predsedu ZKF a členov výboru ZKF
8. Návrh na predsedu ZSF a členov Rady
ZSF
9. Návrh na zmenu Stanov ZSF
10. Návrh plánu práce KF na rok 2019
11. Diskusia
12. Správa mandátovej komisie
13. Voľby
14. Prestávka
15. Správa volebnej komisie
16. Návrh návrhovej komisie na uznesenie
17. Ukončenie
4) Uskutočnenie 2. snemu ZKF ZSF v roku
2019 od 1.4.2019 do 31.5.2019 s programom:
1. Otvorenie a privítanie
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti ZKF za volebné obdobie 2015 až 2018
4. Správa o hospodárení ZKF za volebné
obdobie 2015 až 2018
5. Správa revíznej komisie ZKF
6. Návrh na predsedu ZKF a členov výboru ZKF
7. Návrh na predsedu ZSF a členov Rady
ZSF
2018 / 3

8. Návrh na zmenu Stanov ZSF
9. Návrh plánu práce ZKF na rok 2019
10. Diskusia
11. Správa mandátovej komisie
12. Voľby
13. Prestávka
14. Správa volebnej komisie
15. Návrh návrhovej komisie na uznesenie
16. Ukončenie
III. RADA ZSF UKLADÁ:
1) Komisii porotcov pripraviť výstavný poriadok pre vystavovanie pohľadníc
zodpovedný: Dr. Jankovič
termín: 31. 12. 2018
2) Komisii porotcov pripraviť aktuálny
zoznam vystavovateľov na zahraničné výstavy a zmeny prostredníctvom
člena Rady ZSF pre zahraničie nahlásiť
FIP
zodpovední: Dr. Jankovič, Ing. Bachratý
termín: 30. 11. 2018
3) Pripraviť a uskutočniť výročné členské
schôdze KF podľa schváleného programu od 2.1.2019 do 31.3.2019 a zápisnice
zaslať predsedom príslušného ZKF
zodpovedné: výbory KF ZSF
termín: podľa textu
4) Pripraviť a uskutočniť 2. snem ZKF
ZSF podľa schváleného programu
od 1.4.2019 do 31.5.2019 a zápisnice zaslať na sekretariát ZSF
zodpovedné: výbory ZKF ZSF
termín: podľa textu
5) Komisii pre udeľovanie Ceny ZSF posúdiť podaný návrh
zodpovedný: Ing. Zdeněk Baliga
termín: 15. 11. 2018
6) Požiadať SČF o akceptáciu Kódexu SČF
pre ZSF
zodpovedný: Miroslav Ňaršík
termín: 30. 9. 2018
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DOKUMENTY ZSF

Etický kódex členov a funkcionárov
ZSF
Návrh
1. Všetci členovia Zväzu slovenských filatelistov
(ZSF) majú rovnaké práva
aj povinnosti dané Stanovami ZSF.
2. Každý člen ZSF
dobrovoľne
presadzuje
a chráni záujmy ZSF, svoje základné organizačné
jednotky, zdrží sa akéhokoľvek
znevažovania
zväzových orgánov a jeho
členov. Ak prijme funkciu
na akejkoľvek úrovni, zaväzuje sa k riadnemu a svedomitému plneniu funkčných povinností
bez využívania svojho postavenia na získavanie akýchkoľvek výhod pre svoju osobu.
Funkciu bude vykonávať nezištne a nebude
prijímať ani vyžadovať žiadne, najmä finančné a materiálne výhody.
3. Členovia ZSF pôsobiaci vo funkcii
zväzových znalcov, porotcov a členov odborných spoločností postupujú vo svojej
činnosti s plnou zodpovednosťou za výsledky svojej práce tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu členov ZSF a nebola narušená
prestíž ZSF a dôvera v neho.
4. Pri výmene, kúpe alebo predaji filatelistického materiálu nesmú členovia ZSF
využívať neznalosti alebo neskúsenosti začínajúcich a menej odborne zdatných filatelistov, najmä mladých filatelistov, prípadne
zdravotné či iné indispozície týchto ľudí
k získaniu osobného neoprávneného prospechu.
5. Starostlivosť o majetok ZSF je jednou
zo základných povinností, najmä členov
revíznych komisií všetkých stupňov, ale aj
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všetkých ostatných členov
ZSF.
6. Pri vedomí svojej
spoločenskej zodpovednosti sa musia funkcionári
ZSF vyvarovať akýchkoľvek krokov a aktivít, ktoré
by viedli ku konfliktu záujmov. Eventuálne komerčné záujmy funkcionára sú
zásadne nezlučiteľné so
spoločenskými a ekonomickými záujmami ZSF.
7. Vo vzťahoch medzi
členmi ZSF je samozrejmosťou vzájomná a nezištná pomoc, a to
formou bezodplatne poskytovaných informácií, konzultácií až po prípadné školenia.
8. V prípade porušenia zásad stanovených Etickým kódexom členov a funkcionárov ZSF posudzuje mieru a závažnosť porušenia príslušný klub filatelistov, komisie
ZSF alebo Rada ZSF. Vo zvlášť závažných
prípadoch môže predsedníctvo ZSF rozhodnúť o vylúčení podľa Článku 2 bodu 5. a 9.
Stanov ZSF.
9. Tento Etický kódex členov a funkcionárov ZSF nadobúda platnosť schválením
Radou ZSF.

Poznámka redakcie :
Veríme, že k návrhu Etického kódexu členov a funkcionárov ZSF, ako aj k návrhu Stanov ZSF uverejnenom na internetovej stránke ZSF sa členovia ZSF vyjadria a rozvinie sa
diskusia o týchto základných dokumentoch
ZSF, aby sa mohli upraviť do konečnej podoby a dať na rokovanie 2. snemu ZSF.
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

ZNÁMKOVÁ TVORBA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY V III. ŠTVRŤROKU 2018
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

V

treťom štvrťroku vyšla len jedna známka. Plocha
druhej a tretej strany
obálky, kde tradičné
býva uverejnený katalóg známok príslušného štvrťroka ostala
nenaplnená. Preto sme
na 2. strane obálky
z redakčných dôvodov
mimoriadne umiestnili dve známky z emisie
Krásy našej vlasti (Pofis 669-670), ktoré budú
vydané až v IV. štvrťroku. Komentár k nim
bude uverejnený v Spravodajcovi 4/2018.
Na tretej strane predstavujeme celiny vydané
k Jubilejnej výstave C – S SALÓN 2018.

UMENIE : Ladislav Bielik –
Muž s odhalenou hruďou
Fotoreportér Ladislav Bielik (1939 – 1984)
v rozhodujúcom okamihu pohotovo stlačil
spúšť a tak vznikla ikonická fotografia, ktorá
je dodnes najvýraznejším symbolom odporu občanov proti invázii armád Varšavskej
zmluvy do Československej socialistickej
republiky. Fotografia, použitá ako predloha
známky Pofis 668, dokumentuje historickú
drámu okupácie Bratislavy. Motív fotografie tvorí trojuholník medzi protestujúcim
Emilom Gallom, delom tanku pripraveným vystreliť a Univerzitou Komenského
v pozadí. Fotografia „Muž s odhalenou
hruďou“ pred okupačným tankom bola zaradená do výstavnej kolekcie World Press
Photo − 1968. Neskôr túto snímku vybrali
do najrenomovanejších súborov najlepších
fotografií 20. storočia (E. Bielik: www.pofis.
sk). Aj po päťdesiatich rokoch je táto tragic2018 / 3

ká udalosť uschovaná
v pamäti tých skôr
narodených. Tým neskôr narodeným to
má pripomenúť titulná známka. Rytinu
známky a hárčeka
vytvoril akad. mal.
Rudolf Cigánik podľa
grafickej úpravy Bielikovej fotografie akad.
mal. Vladislavom Rostokom. Tlačiareň Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s. ho vytlačila oceľotlačou z plochej platne v kombinácii
s ofsetom v náklade 60 000 ks, v nominálnej
hodnote 1,80 €. Nominálna hodnota nezodpovedá žiadnej bežnej tarife dopravy poštovej zásielky. Dvomi známkami (3,60 €) sa dá
vyplatiť doporučený list (do 50g) do Českej
republiky, alebo tromi známkami doporučený list (do 500g) podaný cez ePodací hárok.
Konštatujem, že vzhľadom na to, že hárček
má jednu známku, jeho použitie na poštách bude minimálne, celistvosti s touto
známkou budú ojedinelé. K známke vyšla
obálka prvého dňa (FDC 668), príležitostná
tlač 067 PT 668/18 a príležitostná pečiatka
PPP 46/18 v čiernej farbe. Hárček a výrobky Pofisu s touto známkou boli predstavené
verejnosti v deň 50. výročia obsadenia Československa v predajnom stánku POFIS S. P.,
a. s. na Univerzite Komenského v Bratislave.
Vydanie známky malo široký ohlas na webovej stránke Pofisu (20) a jej vydanie hodnotili filatelisti veľmi pozitívne. O popularite témy svedčí fakt, že FDC a príležitostná
tlač sú t. č. podľa neoficiálnej informácie už
vypredané.
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY
A KAŠETY V III. ŠTVRŤROKU 2018

V

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

rubrike sú zaradené pečiatky (23) od začiatku júla do konca septembra. Štyri
pečiatky sú venované inauguráciám nových
známok, 7 filatelistickým podujatiam. Všetky
majú čiernu farbu, okrem PPP 44/18, 50/18,
54/18, ktoré sú modré. Sú zoradené podľa
dátumu vydania. Znova, ako autor väčšiny
z nich dominuje Adrián Ferda (19).
Obraz PPP
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Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

Za obrazovou časťou sú doplnkové informácie, ktoré rozvíjajú poznanie o tom,
čo sa kde udialo nielen z filatelistického
hľadiska. Kto sa chce dozvedieť viac, môže
kliknúť na odkaz, čím získa prístup k elektronickej informácii. Pečiatky použité
na FDC sú vyobrazené na vnútornej strane
obálky časopisu.
Obraz PPP

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

NITRAFILA 2018.
Igor Benca, PPP 35/18.
Pošta Nitra 1, 4.7.2018.

Anketa o najkrajšiu poštovú známku roku 2017.
Adrián Ferda, PPP 36/18.
Pošta Nitra 1, 4.7.2018.

1150. výročie uznania
slovanského liturgického
jazyka.
Dušan Kállay, PPP 37/18.
Pošta Nitra 1, 4.7.2018.

Európske ľudové remeslo
2018.
Jozef Česla, PPP 38/18.
Pošta Kežmarok 1,
6.7.2018.

Uvedenie poštovej známky - 150 rokov Múzea
mesta Bratislava.
Adrián Ferda, PPP 39/18.
Pošta Bratislava 1,
11.7.2018.

Uvedenie poštovej
známky - 50. ročník Medzinárodnej chemickej
olympiády. Adrián Ferda,
PPP 40/18.
Pošta Bratislava 1,
20.7.2018.

1150. výročie schválenia
liturgického jazyka pápežom Hadriánom II.
Adrián Ferda, PPP 41/18.
Pošta Močenok,
26.7.2018.

Výstava KF 52-40 Partizánske.
Adrián Ferda, PPP 42/18.
Pošta Partizánske 1,
8.8.2018.

Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
Obraz PPP
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Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

Obraz PPP

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

150 rokov založenia poštového úradu v Snine.
Ján Bocan, PPP 43/18.
Pošta Snina 1, 09.08.2018.

PRAGA 2018.
Adrián Ferda, PPK 01/18.
Slovenská pošta,
15.8.2018.

Stan Mikita - hokejová
legenda.
Adrián Ferda, PPP 44/18.
Pošta Bratislava 1,
15.8.2018.

170. výročie železníc
na Slovensku.
Adrián Ferda, PPP 45/18.
Pošta Handlová,
20.8.2018.

Ladislav Bielik - Muž
s odhalenou hruďou.
Adrián Ferda, PPP 46/18.
Pošta Bratislava 1,
21.8.2018.

Dušan Jurkovič - náš
architekt.
Adrián Ferda, PPP 47/18.
Pošta Brezová pod Bradlom, 23.8.2018.

Ján Kollár - hlásateľ slovanskej vzájomnosti.
Adrián Ferda, PPP 48/18.
Pošta Močenok,
31.8.3018.

80 rokov mesta Partizánske.
Adrián Ferda, PPP 49/18.
Pošta Partizánske 1,
6.9.2018.

BENESCO - 10 rokov
hokejbalu.
Adrián Ferda, PPP 50/18.
Pošta Močenok, 7.9.2018.

XXXV. dni filatelie Slovenska.
Adrián Ferda, PPP 51/18.
Pošta Nitra 1, 8.9.2018.

125. výročie úmrtia
biskupa
ThDr. Štefana Majera.
Adrián Ferda, PPP 52/18.
Pošta Močenok,
14.9.2018.

Opatová nad Váhom
- 780 rokov od prvej
písomnej zmienky.
Adrián Ferda, PPP 53/18.
Pošta Trenčín 3,
14.9.2018.
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Obraz PPP

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania
25. výročie Slovenského
olympijského výboru.
Adrián Ferda, PPP 54/18.
Pošta Bratislava 1,
22.9.2018.

Obraz PPP

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania
Ružový mlyn.
Adrián Ferda, PPP 55/18.
Pošta Piešťany 1,
27.9.2018.

Aukcia 50.
Adrián Ferda, PPP 56/18.
Pošta Bratislava 1,
28.9.2018.

PPP 35/18. NITRAFILA 2018. 2. Slovensko – Česká filatelistická výstava „NITRAFILA 2018“ (4.7. – 7.7.2018) bola súťažná
všeobecná filatelistická výstava I. stupňa
usporiadaná pri príležitosti osláv „Nitra,
milá Nitra“. Je pokračovaním vystavovateľskej spolupráce medzi filatelistami Slovenskej a Českej republiky. Príležitostná pečiatka bola používaná počas výstavy v stánku
Slovenskej pošty, a.s. Pofis.
PPP 36/18. Anketa o najkrajšiu poštovú
známku roku 2017. Vyhodnotenie ankety sa
uskutočnilo na výstave NITRAFILA 2018.
Najkrajšou známkou roka sa stala známka
Oltár sv. Jakuba v Levoči z emisie Umenie
(Pofis 645), (https://slovenskafilatelia.sk/
anketa-o-najkrajsiu-postovu-znamku-roku-2017/).
PPP 37/18. 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka. Pre jubileum boli
vytvorené dve príležitostné pečiatky. Jedna
pre Nitru, druhá pre Močenok (PPP 41/18).
Podrobnosti o emisii nájdete v Spravodajcovi ZSF 2018/2, s.7.
PPP 38/18. Európske ľudové remeslo
2018. V bývalom kráľovskom meste Kežma-
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rok sa každoročne koná podujatie Európske
ľudové remeslo. Jeho 28. ročník (ELRO 2018)
bol venovaný cechu krajčírov a garbiarov.
Bohatý trojdňový program v historickom
centre Kežmarku je už tradične cieľom
stretnutí nielen remeselníkov, šermiarov,
domácich a zahraničných folklórnych
skupín, hercov, milovníkov vážnej i modernej hudby, sokoliarov, vzácnych hostí
(https://elro.kezmarok.sk/), ale i filatelistov.
Filatelisti zabezpečili príležitostnú pečiatku
a pripravili pekné a zaujímavé suveníry.
Spravodajca ZSF
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PPP 39/18. Uvedenie poštovej známky
- 150 rokov Múzea mesta Bratislava. Titulnú pečiatku používala príležitostná poštová
priehradka v Starej radnici v Bratislave 11.
júla od 17.00 do 18.30 hod.
PPP 40/18. Uvedenie poštovej známky - 50. ročník Medzinárodnej chemickej
olympiády. Medzinárodná chemická olympiáda (International Chemistry Olympiad,
IChO) je vyvrcholením stredoškolských
chemických súťaží z celého sveta, v ktorej si každoročne zmerajú sily stovky najúspešnejších riešiteľov. Jubilejný 50. ročník
sa uskutočnil na Prírodovedeckej fakulte
UK (PF UK) v Bratislave a na Vysokej škole
chemickotechnologickej (VŠCHT) v Prahe.
Príležitostná pečiatka bola používaná počas predstavenia známky na PF UK v Bratislave. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo
v pražskom Rudolfíne (http://vedanadosah.
cvtisr.sk/50-rocnik-medzinarodnej-chemickej-olympiady-v-sr-a-cr-pozna-svojich-medailistov).
PPP 41/18. 1150. výročie schválenia liturgického jazyka pápežom Hadriánom II.
Pečiatka zobrazuje odovzdávanie relikvií Sv.
Klimenta Sv. Cyrilom a Sv. Metodom pápežovi Hadriánovi II. Na túto tému už bola vydaná prítlač na FDC 14/1993 pri 1125. výročí
tejto udalosti.
PPP 42/18. Výstava KF 52-40 Partizánske. Mesto Partizánske oslávilo dňa 8.
augusta 2018 svoje 80. narodeniny. Založil
ho 8. augusta 1938 podnikateľ Ján Antonín Baťa. Toto významné jubileum mesta
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si pripomenul príležitostnou pečiatkou tamojší Klub filatelistov 52-40 s podporou
Mesta Partizánske a Mestskou umeleckou
agentúrou. Na regionálnej výstave zberateľov bola predstavená kniha autorov Juraja
Krasuľu a Petra Múčku: Baťovany – Partizánske na pohľadniciach. Uvedenie knihy
a vernisáž výstavy sa konali vo výstavnej
sieni Domu kultúry v Partizánskom (https://
www.postoveznamky.sk/).
PPP 43/18. 150 rokov založenia poštového úradu v Snine. Pošta Snina oslávila svoje
150 ročné jubileum 9. augusta 2018. Príležitostná pečiatka vznikla z iniciatívy filatelistov klubu Európska zberateľská spoločnosť
v Snine. Návrh urobil Ján Bocan podľa vyobrazenia prvej sninskej pečiatky z rokov
1868 – 1882 (https://www.snina.sk/).
PPP 44/18. Stan Mikita - hokejová legenda. Stan Mikita, rodák už neexistujúcej liptovskej dedinsky Sokolce, hokejová legenda,
bol držiteľom mnohých ocenení kanadsko-americkej Národnej hokejovej ligy (NHL),
víťazom Stanleyho pohára (1961), členom
Siene slávy NHL v Toronte (1983), členom
Siene slávy slovenského hokeja (2002). Je
držiteľom Radu Bieleho dvojkríža SR za mimoriadne zásluhy o rozvoj športových aktivít a propagáciu Slovenska v zahraničí
(2004) (http://www.uszz.sk/sk/zomrel-stan-mikita-hokejova-legenda-nhl).
Vydanie
príležitostnej pečiatky iniciovali bratislavskí
filatelisti zo Zväzu slovenskej olympijskej
olmpijskej filatelie (ZSŠOF). Príležitostná
pečiatka pripomína jeho úmrtie vo veku 78
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rokov. Za Stanom Mikitom smúti celý hokejový svet.
PPK 01/18. PRAGA 2018. Vyobrazený
PPK bol používaný počas Svetovej filatelistickej výstavy PRAGA 2018 v obchodnom
stánku POFIS Slovenská pošta, a.s. K výstave bol vydaný celinový lístok s prítlačou (280
CDV 267/18) (https://www.pofis.sk/katalog/
produkty/peciatka-2018-praga-2018).
PPP 45/18. 170. výročie železníc na Slovensku. Filatelisti v Handlovej (KF 53 - 11)
si pripomenuli jubileum 170 rokov železníc v našej krajine titulnou príležitostnou
pečiatkou. Výročie sa počíta od 20. augusta 1848, kedy prišiel na územie Slovenska
prvý parný vlak. Smeroval po trati z rakúskeho Marcheggu cez Devínsku Novú
Ves do Bratislavy (https://www.teraz.sk/
slovensko/v-roku-2018-si-slovensko-pripomina-170-r/302750-clanok.html). Slovenská
pošta, a.s. POFIS vydala k jubileu aj príležitostný poštový lístok (281 CDV 267/18).
PPP 46/18. Ladislav Bielik - Muž s odhalenou hruďou. Príležitostná pečiatka bola
používaná pri predstavení rovnomennej
známky v Bratislave (https://www.pofis.sk/
katalog/produkty). Viac informácií nájdete
v článku Známková tvorba III. štvrťroka
2018 v tomto časopise.
PPP 47/18. Dušan Jurkovič - náš architekt. O architektovi Jurkovičovi sa na stránkach nášho časopisu už objavili viaceré informácie. Pri príležitosti 150. výročia jeho
narodenia pripravilo mesto Brezová pod
Bradlom seminár s názvom Dušan Samuel
Jurkovič – náš architekt. Okrem toho sa pri
dejinnom pamätníku, ktorého autorom je
samotný Jurkovič, a ktorý je zároveň posledným miestom jeho odpočinku, uskutočnila
vo štvrtok 23. augusta 2018 spomienková
slávnosť (https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/autor-stefanikovej-mohyly-na-bradle-dusan-jurkovic-by-vo-stvrtok-oslavil-150-rokov.
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html?page_id=544648). Príležitostná pečiatka bola používaná počas spomínaných
osláv. K jubileu bola vydaný celinový lístok
s prítlačou (282 CDV 267/18).
PPP 48/18. Ján Kollár - hlásateľ slovanskej vzájomnosti. Evanjelický kňaz, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik,
filozof, filológ a etnograf Ján Kollár bol ideológom slovanskej vzájomnosti. Narodil sa
29. júla 1793 v Mošovciach. Filatelisti KF
52-46 z Močenku si pripomenuli jeho 225.
jubileum narodenia príležitostnou pečiatkou, ktorá boli k dispozícii na poštovom
úrade od 31.8. do 7.9.2018 a príležitostným
lístkom, vyrobeným miestnym klubom filatelistov (https://mocenok.sk/clanok/).
PPP 49/18. 80 rokov mesta Partizánske.
Partizánske (predtým Baťovany) je okresné
mesto ležiace na juhu Trenčianskeho kraja.
Založil ho 8. augusta 1938 podnikateľ Ján
Antonín Baťa. Vznik mesta a jeho ďalší rozvoj je nerozlučne spätý s obuvníckym priemyslom. Filatelisti KF 52-40 Partizánske si
pripomenuli jubileum zobrazenou príležitostnou pečiatkou (https://www.pofis.sk/katalog/produkty).
PPP 50/18. BENESCO - 10 rokov hokejbalu. Pečiatka pripomína, že Občianske
združenie BENESCO organizuje hokejbalovú ligu v obci už vyše 10 rokov (https://
benesco.sk/hokejbalova-liga/).
PPP 51/18. XXXV. Dni filatelie Slovenska.
Príležitostná pečiatka sa požívala počas podujatia na miestnom poštovom úrade Nitra 1.
Pozri článok M. Šajgalíka v tomto časopise.
PPP 52/18. 125. výročie úmrtia biskupa
ThDr. Štefana Majera. Bol rodákom z Močenku (16.8.1813), titulárny biskup v Stagni
(1880), tajný radca cisára Františka Jozefa I.
(Jozef Kútny, časopis Močenok, https://mocenok.sk/data/module/journal/f56-1.pdf).
PPP 53/18. Opatová nad Váhom - 780
rokov od prvej písomnej zmienky. Opatová, časť mesta Trenčín, oslávila (14.9. –
Spravodajca ZSF
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16.9.) 780. výročie prvej písomnej zmienky.
Príležitostná pečiatka pripomína toto jej
významné jubileum (https://trencin.sk/aktuality/oslavy-prvej-pisomnej-zmienky-o-opatovej-nad-vahom/).
PPP 54/18. 25. výročie Slovenského olympijského výboru. Na deň presne
po štvrťstoročí sa v utorok 19.9. uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv jubilejného výročia od založenia
Slovenského olympijského výboru (SOV).
Na oslavách sa v početnom zastúpení zúčastnili aj najväčšie osobnosti slovenskej
olympijskej histórie. Filatelistický rozmer
dali podujatiu filatelisti Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov objednaním príležitostnej pečiatky.
Slovenská pošta, a.s. vydala celinový lístok
s prítlačou (283 CDV 267/18). K jubileu bola
vydaná kniha kolektívu autorov (B. Delej
a kol.) „Slovenské olympijské memorabílie“
(https://aicolympic.org/wp-content/uploads/
Slovak-Olympic-Memorabilia-25.pdf).
PPP 55/18. Ružový mlyn. Neodmysliteľnou súčasťou siluety Piešťan je mlyn, v ktorom
sa zrodil legendárny BB puding či detské piškóty. Osemposchodový blok s vodárenskou
vežou je neprehliadnuteľný. Múka sa tam mle-

la do roku 2002. Je to nová národná kultúrna
pamiatka na území mesta, ktorej osud je nejasný. Na príležitostnej pečiatke je ruža symbolizujúca prosperitu a rozkvet mlynárskeho
remesla, prevzatá z loga mlyna (http://ciernediery.sk/ruzovy-mlyn-piestanoch/).
PPP 56/18. Aukcia 50 bolo charitatívne podujatie Slovenského paralympijského
výboru, usporiadaného pri príležitosti 50.
narodenín predsedu SPV Jána Riapoša, súčasťou ktorého bola aukcia 50 umeleckých
diel. Výťažok z nej bude použitý na podporu mládežníckeho paralympijského športu.
Na tomto podujatí, sa ale pečiatka nepoužívala, tá bola na pošte Bratislava 1 (M. Vančo,
Pofis, privátna informácia).

Oprava/Errata
V 2. čísle tohto časopisu bolo na str. 13 nesprávne uvedené, že autorom PPP 24/18 bol A.
Ferda. Autorkou je výtvarníčka a grafička Ľubica Karasová z Považskej Bystrice. Tamtiež,
v článku „Minulosť a budúcnosť Spravodajcu
ZSF“ na str.30-31 je menovite uvedené 116 autorov článkov. V skutočnosti je ich o 10 menej,
v dôsledku duplicitného uvedenia niektorých
z nich. Ospravedlňujeme sa a ďakujeme Dr. O.
Gáťovi za upozornenie na tieto chyby.

Krásny záver roka

R

Zdeno Baliga

ok 2018 sa chýli ku koncu a všade sa
začína bilancovať. Tak sa začína aj
s hodnotením našej známkovej produkcie.
V tomto roku aj ja ako nový člen námetovej
komisie MDV SR mám povinnosť zamyslieť
sa a zhodnotiť, hlavne z filatelistického hľadiska, tohtoročný emisný plán. Samozrejme,
s mojím hodnotením sa v nasledujúcom čísle
Spravodajcu podelím aj s vami.
No už teraz pri pohľade na záver emisného
plánu roku 2018 môžem povedať, že nás čaká
vydanie minimálne troch krásnych známok.
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Už z tradične špičkovej emisie Umenie je to
známka Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky
vynikajúco graficky spracovaná akad. mal.
Vladislavom Rostokom a vyrytá majstrom
rydla Františkom Horniakom. Verím, že jej
silnou konkurenciou bude známka k 100.
výročiu vzniku Česko-Slovenska od dvojice umelcov akad. mal. Igora Piačku a rytca
doc. akad. mal. Martina Činovského, ArtD.
No a Vianoce budú patriť zobrazeniu liturgických textílií v grafickej úprave akad. mal.
Vladislava Rostoku. Máme sa na čo tešiť.
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14
0.65 €
1.25 €
1.20 €
1.90 €
0.50 €
0.50 €
1.85 €
2.40 €
1.70 €
2.10 €
2.10 €
T2 50g
T2 50g
0.50 €
0.70 €

50. výročie Zväzu slovenských filatelistov
Medzinárodná matematická olympiáda
Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa
100. výročie Univerzity Komenského
75. výročie SNP
Bienále ilustrácií Bratislava 2019
400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov
100. výročie Parížskych zmlúv
Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie
UMENIE: Ladislav Hudec (1893 – 1958)
UMENIE: Ernest Zmeták (1919 – 2004)
Vianočná pošta 2019
Vianoce 2019: Tradičné slovenské drotárstvo
Osobnosti: Michal Bosák (1869 – 1937)
Deň poštovej známky: Vincent Hložník (1919 – 1997)

17.5.19
7.6.19
21.6.19
27.6.19
28.8.19
3.9.19
6.9.19
10.9.19
11.10.19
18.10.19
18.10.19
8.11.19
8.11.19
22.11.19
3.12.19

26,5 x 44,1
30,5 x 44,4
44,4 x 27,2
30,75 x 44,4
44,1 x 26,5
44,1 x 26,5
44,4 x 30,5
44,1 x 26,5
44,4 x 30,5
54,4 x 44,4
44,4 x 54,4
26,5 x 33,9
26,5 x 33,9
26,5 x 33,9
44,1 x 26,5 +
k 22 x 26,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1.20 €
T2 50g
0.70 €
1.70 €
0.50 €
1.90 €

26,5 x 44,1
44,1 x 26,5
44,1 x 26,5
44,1 x 26,5
30,5 x 44,4
44,1 x 26,5

1.00 € 26,5 x 33,9

Pozoruhodnosti Slovenska: Slovenský orloj v Starej Bystrici
Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo
75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)
EUROPA 2019: Národné vtáky – Orol
MS v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach
Československé légie a M. R. Štefánik

15.3.19
15.3.19
4.4.19
3.5.19
3.5.19
3.5.19

1

TL
TL
UTL
UTL
UTL
TL
TL
UTL
TL
HA
UTL
UTL
TL
TL
TL

UTL
TL
TL
UTL
TL
HA

TL

TL

25 + 25k
50
6
10
50
50
6
30
1 + 3k
4
4
50
50
50
30 + 30k

8
50
30
8
50
1 + 2k

50

50

FDC Forma Počet
(ks) TL
na TL

0.50 € 26,5 x 44,1

2.1.19 Predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
(OBSE)
1.3.19 Osobnosti: Michael Strank (1919 – 1945)

D á t u m Názov emisie
vydania

Emisný plán slovenských poštov ých známok na rok 2019
Nom.
Rozmery
hodnota (mm)
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Poobhliadnutie sa po vzniku
Poštového múzea Slovenskej pošty

D

PhDr. Štefan Kollár, PhD.

ňa 1.1.1993 vznikla druhá samostatná
Slovenská republika. V marci 1993 sa
Slovenská pošta stala členom Svetovej poštovej únie a začala sa aktívne zapájať do spolupráce jej užších únií (CSFPE a PostEurop).
Pôvodne z jednotného štátneho podniku
vznikli tri samostatné štátne podniky Slovenská pošta, Slovenské telekomunikácie
a Poštová novinová služba. Okrem uvedených organizačno - technických zmien vo
vnútri Slovenskej pošty môžeme zaznamenať rôzne samostatné podnikateľské premeny (napríklad presťahovanie sa generálneho
riaditeľstva z Bratislavy do Banskej Bystrice
atď.), orientované na poskytovanie spoľahlivých, prístupných a efektívnych služieb.
V rámci osláv dvadsiateho piateho výročia
vzniku v roku 2018 však nesmieme zabudnúť ani na naplnenie dlhodobej spoločenskej
potreby, a to vzniku Poštového múzea Slovenskej pošty v Banskej Bystrici.
Slovenské Poštové múzeum má v rodnom liste dátum 1. marca 2000. Popravde
by sa však už o roku 1942 dalo hovoriť ako
o začiatku muzeálneho spracovania poštovej histórie na Slovensku. Reprezentovalo ho
filatelistické oddelenie Slovenského národného múzea v Martine. Po vojne sa na tento pokus hľadelo ako na výplod zdiskreditovaného štátneho útvaru a administratíva
nového Československa mu uprela právo
na ďalšiu existenciu. Úlohu celoštátneho
reprezentanta poštovej histórie plnilo pražské Poštové múzeum. Napriek tejto skutočnosti zaznamenávame na území Slovenska
v novembri 1981 otvorenie súkromného
Filatelisticko - poštového múzea v Plevníku-Drienovom (FIPOM-S-u) a snahu Zväzu
slovenských filatelistov sústrediť komplexnú
2018 / 3

dokumentáciu dejín filatelie na Slovensku
v Múzeu mincí a medailí v Kremnici roku
1985.
Zriadenie rezortného poštového pracoviska muzeálneho typu sa podarilo
na Slovensku priviesť do úspešného konca
vznikom Dokumentačného centra spojov
na základe uznesenia vlády SSR číslo 200
z 1. júla 1981. Ing. Ondrej Kováč listom č.j.
10496/1984-AS zo dňa 17.10.1984 požiadal
riaditeľa Riaditeľstva pôšt v Bratislave dpt.
Františka Juríka o zabezpečenie zariadenia
zameraného na zhromažďovanie predmetov muzeálnej hodnoty zameranej na dejiny pošty, poštovníctva a známkovej tvorby.
Nepriaznivý postoj k uvedenému zámeru

Uznesenie vlády SSR číslo 200/1981
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možno dokumentovať i listom Ing. Vlastimila Chalupu, CSc., vtedajšieho ministra
spojov ČSSR zo dňa 27.1.1986, v ktorom
žiada Ing. Ondreja Kováča o vysvetlenie,
prečo 8.11.1985 bolo otvorené Dokumentačné centrum spojov v Bratislave, o čom sa
dozvedel z bratislavského Večerníka zo dňa
14.11.1985.
Dokumentačné centrum spojov malo
za cieľ zhromažďovať a ochraňovať doklady
archívnej, knižničnej a muzeálnej hodnoty,
dokumentovať históriu vývoja spojových
organizácií od ich vzniku až po súčasnosť.
Pracovisko malo jedného zamestnanca
JUDr. Štefana Gazdu a prvé priestory získalo v Bratislave na Pošte 1, na Nám. SNP,
zo strany Pugačevovej ulice. Okrem výstavných priestorov Dokumentačné centrum
spojov malo miestnosť pre dokumentáciu,
knižnicu a pracovisko vedúceho, v ktorej
boli umiestnené aj mapy týkajúce sa histórie
poštovníctva na Slovensku.
Rozdelenie Československej federatívnej
republiky v roku 1993 vytvorilo organizačné
predpoklady na pretvorenie dokumentačného centra na samostatné poštové múzeum.
Prvým krokom bolo organizačné začlenenie
tohto účelového strediska do ústredia Slovenskej pošty, š.p., pod názvom Dokumentačné centrum a známková tvorba, podriadené riaditeľovi prevádzkového úseku pod
vedením Ing. Jozefa Vavreka, druhým presťahovanie do provizórnych pivničných
priestorov na Poštu 55 v Petržalke. Rozdelenie československej federácie znamenalo
rozšírenie náplne činnosti o kompetencie
Poštového múzea v Prahe. Na základe dohôd Ministerstva hospodárstva ČR a Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác
SR sa začalo delenie majetku múzea medzi
Českou a Slovenskou poštou, ktoré, žiaľ, nesplnilo očakávanie.
Činnosť Dokumentačného centra Slovenskej pošty, š.p., v roku 1997 sa riadila plá-
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nom práce, ktorý zahŕňal úlohy vyplývajúce
z opatrenia č. 1.2/RV-97, schváleného v rade
riaditeľov Slovenskej pošty pod vedením
generálneho riaditeľa Ľubomíra Polievku,
zameraného na presun účelového strediska z Bratislavy do Banskej Bystrice. Okrem
legislatívnej, ekonomickej a projektovej činnosti boli zabezpečované v Banskej Bystrici
stavebno-technické práce v knižnici, depozitoch, zriadilo sa interaktívne pracovisko
„Detská pošta“, ďalej bol dodaný výstavný
mobiliár do expozície a výstavných priestorov, vzduchotechnika a hasiace zariadenia,
vybavenie kancelárií a presťahovanie z Bratislavy dvoj a trojrozmerných predmetov
na základe schváleného harmonogramu.
Harmonogram bol ukončený 8.10.1997 a vo
výstavných priestoroch bola otvorená výstava „40 rokov známkovej tvorby Jozefa Baláža“. Sťahovanie bolo ukončené 18.12.1997
a účelové centrum bolo sprístupnené verejnosti ďalšou výstavou „Zo zbierok Dokumentačného centra Slovenskej pošta, š.p.“.
Zároveň sa pripravovala koncepcia budovania Poštového múzea a začali sa realizovať
zámery týkajúce sa odbornej správy zbierok. Okrem toho zriaďovateľ vytvoril ďalšie
pracovné pozície. Úlohy z pôvodných troch
zabezpečovali piati zamestnanci. Týmto sa
postupne začali napĺňať základné teoreticko-praktické princípy smerujúce k transformácii v poštové múzeum. Bola spracovaná
Koncepcia rozvoja, ako i ďalšie dokumenty,
až po ideový návrh budúcej stálej expozície
múzea, jeho zriaďovacej listiny a štatútu,
ktoré boli predkladané k odbornému posúdeniu Slovenskému národnému múzeu
a Národnému múzejnému centru SNM.
Muzeálne zbierky boli rozdelené
do dvoch základných skupín, a to dejiny pošty vrátane odboru telekomunikácií
a známková tvorba. Uvedené tematické skupiny sa rozdelili do niekoľkých ucelených
fondov. Vypracovali sa interné legislatívne
Spravodajca ZSF
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normy, ako napríklad: depozitný poriadok,
harmonogram revízií zbierkového fondu,
organizačný a rokovací poriadok komisie
pre tvorbu zbierok atď.
Dokumentačné centrum a známková
tvorba pôsobili väčšinou smerom do zahraničia, propagáciou slovenskej poštovej
známkovej tvorby, od roku 1998, už rok
po presťahovaní do Banskej Bystrice orientovalo svoju činnosť i na Slovensko a spoluprácu so Zväzom slovenských filatelistov,
Slovenskou filatelistickou akadémiou.
Na tomto mieste je vhodné spomenúť
obetavú spoluprácu Jozefa Koreného pri
zbierkotvornej činnosti, Miroslava Ňaršíka, Františka Martinku a Ervína Smažáka
v rámci výstavných aktivít, Otta Gáťu a Ľubomíra Flocha v súvislosti s odbornou činnosťou, Dušana Gubíka pri organizačnej
práci. Z domácich muzeálnych pracovísk
mladému múzeu podali pomocnú ruku Eugen Labanič z Technického múzea Košice,
Pavol Komora SNM- Hrad Bratislava, Daniela Vaněková - Múzeum školstva a pedagogiky ÚIPŠ Bratislava, Ľubica Gorelčíková SNM
– Národné múzejné centrum Bratislava. Zo
zahraničných múzeí je vhodné spomenúť
Poštové múzeum Praha, Poštové múzeum
Budapešť, Známkové múzeum Budapešť,
Múzeum pre komunikáciu Bern. Okrem výstav realizovaných v Dokumentačnom centre
neskôr v Poštovom múzeu svoju prezentačnú
činnosť toto účelové zariadenie Slovenskej
pošty realizovalo v Nitre, Trnave, Vysokých
Tatrách, Bratislave, Spišskej Novej Vsi, atď.
V rámci spolupráce zo Zväzom slovenských
filatelistov v Detve, Nitre, Považskej Bystrici,
Trnave atď. Z výstav uskutočnených v zahraničí hodno spomenúť „Slovenské poštové
známky“ v Berlíne a Chile, Spoločnú Česko
– Slovenskú výstavu „Červená, biela, modrá
- dejiny pošty, poštovníctva a filatelie Českej
a Slovenskej republike“ v sídle Svetovej pošto2018 / 3

vej únie v Berne r. 1998, „PHILEX FRANCE
1999“ v Paríži, „CHINA 1999“ v Pekingu atď.
Dôležitým medzníkom v živote tohto účelového zariadenia Slovenskej pošty bola transformácia z dokumentačného centra na Poštové múzeum, ktorá sa uskutočnila 1.3.2000
po necelých štyroch rokoch pôsobenia v Banskej Bystrici. Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky pod číslom MK 2225/2000-400 zaregistrovalo na základe žiadosti zriaďovateľa
v zastúpení generálnym riaditeľom RNDr. Jaroslavom Dobrotkom Dokumentačné centrum a známková tvorba Slovenskej pošty,
š.p., do registra múzeí Slovenskej republiky
pod názvom Slovenská pošta, š.p., Poštové
múzeum. Ďalším zo strategických cieľov bola
realizácia prvej stálej expozície múzea, ktorej
otvorenie sa uskutočnilo 9.10.2001 v rámci
osláv Svetového dňa pošty.
Významnou udalosťou otvorenia expozície bol veľkorysý čin Paula H. Jensena, RDP
z Nórskeho kráľovstva, ktorý daroval múzeu
časť svojej filatelistickej zbierky v hodnote
50.000 USD, ktorá bola ocenená zlatou medailou na viacerých filatelistických výstavách.
Týmto sa obohatil zbierkový fond múzea
o artefakty poštovej histórie z predznámkového obdobia a Slovenskej republiky 19391945. V rámci marketingových cieľov múzea
bola sprístupnená interaktívna expozícia pod
názvom „Detská pošta“ a vydaná emisia príležitostnej poštovej známky autorov Dušana
Kállaya a Františka Horniaka „Poštové múzeum Banská Bystrica“, ako aj poštové lístky
„Otvorenie poštového múzea “ a „Otvorenie
detskej pošty“, a k nim príležitostné poštové
pečiatky. Pri tejto príležitosti boli emitované
zlaté a strieborné pamätné medaily realizované Kremnickou mincovňou. Otvorením
stálej muzeálnej expozície sa uskutočnil ďalší cieľ obsiahnutý v koncepcii strategických
i taktických úloh múzea. Následným krokom
bolo rozšírenie pôsobenia v oblasti marketingovej komunikácie so zámerom napomôcť

17

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti založenia Poštového múzea na Mestskom úrade v Banskej Bystrici a Otvorenie stálej expozície v Poštovom múzeu
k úspešnému etablovaniu sa na muzeálnom
trhu, najmä po prijatí za člena Medzinárodnej asociácie dopravných a komunikačných
múzeí, ako aj Medzinárodnej únie technických múzeí v roku 2001.

Poznámka redakcie :
Autor príspevku sa zaslúžil o založenie
Poštového múzea Slovenskej pošty v Banskej Bystrici, v múzeu pôsobil ako vedúci
od 01/1997 do 12/2008

Príjemné potešenie

P

Mgr. Ján Mička

rekvapil som sa, keď som dostal od dcérky a vnukov letnú kartu s pozdravom.
Keď som sa na kartu pozrel bližšie, okrem
potešenia som natrafil na niekoľko prekvapení. Originálna pohľadnica (na reverznej
strane so srdiečkom) bola odoslaná z mobilu
a počítača v rámci služby Slovenskej pošty,
a. s. Všetky podrobnosti tohto projektu
SP, a. s., nájde zákazník na adrese https://
www.posta.sk/stranky/moja-pohladnica,
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pričom si môže ešte vybrať buď štandardný
formát karty alebo veľkosť A5, ako aj z niekoľkých predložených vzorov, prípadne si
môže zvoliť priložením vlastný obrázok
alebo pohľadnicu. Fotografia musí spĺňať
klasické podmienky ako pri tlači personalizovaných kupónov známok (napr. súhlas
zobrazovanej osoby, pohľadnica nesmie zobrazovať zakázané symboly, nikoho urážať
v duchu náboženstva, rasy a pod.)
Objednávateľ doplní adresáta a sprievodný text, pričom cena za tieto služby zodpovedá bežným podmienkam poštovného
v tuzemsku T2 50g a ceny pohľadnice – 90
centov. Adresát dostane pohľadnicu do 3
dní. Môže si zvoliť aj zaslanie pohľadnice
do zahraničia.
A to ešte nie je všetko. Pohľadnica má
vytlačenú poštovú známku s holubicou,
ratolesťou a ornamentmi, čím sa stáva
nevšednou, účelovou poštovou celinou!
Spravodajca ZSF
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Známka, podobne ako pri poštových celinách projektu Vianočnej pošty Ježiškovi,
nemá označenie Slovensko ani nominálnu hodnotu. Tú zrejme nahrádza text pod
strojovou pečiatkou Uhradené pri podaji.

Pohľadnica je viacnásobne využiteľným plnohodnotným filatelistickým materiálom, veď obsahuje aj ďalšie prvky (obr.
na reverze), v adresnej časti logo pošty, strojovú pečiatku SP, záznam PSČ.

Ďalší medzinárodný úspech
slovenskej známkovej tvorby
Zdeněk Baliga

U

ž pri pohľade do emisného plánu slovenských poštových známok pre rok
2017 dalo sa predpokladať, ktoré známky
budú na prvých priečkach hodnotiaceho
rebríčka. Ešte keď sme k tomu priradili aj
mená umelcov, ktorí ich vytvoria, bolo jasné, že top emisiou bude aj známka (hárček)
k 500. výročiu reformácie. Na jeho tvorbu boli vybratí špičkoví umelci slovenskej
známkovej tvorby prof. akad. mal. Dušan
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Kállay ako autor výtvarného návrhu známky a hárčeka a doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD., ako rytec. Námetom k tejto
emisii nebol, ako vo väčšine krajín pripomínajúcich si tiež toto výročie, portrét Martina Luthera alebo biblie, ale bol to kráľovský
hudobný nástroj – organ, ktorý zohral a naďalej zohráva významnú rolu v Lutherovom
učení. Ako priamy námet bol vybraný jeden z najvzácnejších barokových organov
na Slovensku, ktorý sa nachádza v kežmarskom drevenom artikulárnom kostole a ako
jeho súčasť patrí do svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Dielo sa majstrom skutočne podarilo.
Jeho krásu ocenili aj slovenskí filatelisti, keď
mu v ankete o najkrajšiu slovenskú poštovú
známku za rok 2017 prisúdili druhé miesto.
Rytinu hárčeka ocenila aj porota druhej najvýznamnejšej filatelistickej súťaže na svete
Grands´ Prix de ľArt Philatélique Belge et
Européen (Veľká cena filatelistického umenia Belgicka a Európy), ktorá udeľuje v Bruseli cenu za najkrajšiu rytú známku Európskej únie. V tejto súťaži získal hárček skvelé
druhé miesto.
A tak chcem v mene všetkých filatelistov aj milovníkov miniatúrnych diel zablahoželať majstrovi rydla doc. akad. mal.
Martinovi Činovskému, ArtD., k tomuto
medzinárodnému úspechu a popriať mu
veľa úspechov v tvorbe ďalších takýchto
známok.
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Jubilejná výstava C-S SALÓN 2018
je pripravená*
Ing. Miroslav Bachratý

P

o takmer dvoch rokoch
prípravy je výstava pripravená. Je venovaná 100.
výročiu vzniku Československej republiky, vydaniu
jej prvých známok s námetom Hradčian a tiež 25-ročnej novodobej známkovej
tvorbe Slovenska. Vďaka
podpore predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, ktorý
prevzal nad výstavou patronát, sa výstava uskutoční
na najdôstojnejšom mieste
Bratislavy – na Bratislavskom hrade, vo Výstavnej
galérii na jeho západnej
terase. Predstavíme 58 exponátov slovenských a českých vystavovateľov, vrátane
troch múzeí. Hrdo sa hlásime k poštovým
dokumentom, vzniknutých na historickom
území Slovenska počas poštovej správy Rakúsko-Uhorska, dvoch československých
a dvoch slovenských republík. Výstava je
v mnohých ohľadoch jedinečná. Zvolili
sme formát nesúťažnej výstavy typu „Filatelistický salón“, prvú výstavu tohto druhu
na Slovensku. Pozvali sme na ňu aj vystavovateľov, ktorí doposiaľ nikdy nevystavovali,
aby predviedli ukážky zo svojich zbierok,
ktoré nemôžu byť vystavené na súťažných
výstavách.
Autorský kolektív (M. Bachratý a kol.)
zo Zväzu slovenských filatelistov a Slovenskej pošty, a.s. vytvorili výstavný katalóg
s informačno – odborným obsahom (cca
150 strán) predstavujúci výstavu netradičným spôsobom (obr. 1). Každý exponát má
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svoju prezentačnú stránku
s vyobrazením a popisom
vybranej zaujímavej položky. Obsahuje 6 populárno – odborných článkov, viažucich sa k rôznym
obdobiam existencie ČSR
a predstavuje Zväz slovenských filatelistov, hlavného
organizátora výstavy. Prílohou katalógu bude atraktívna filatelistická príloha
v podobe nezúbkovaného
upraveného tlačového listu
(UTL 6) so známkou vydanou k 100. výročiu ČSR.
Spolu s katalógom bude
vydaná kniha „25 rokov
slovenskej známkovej tvorby“ (84 s) (obr. 2).
Okrem oficiálnych informácií a príhovorov
bude obsahovať niekoľko odborných článkov: 25 rokov v dejinách slovenskej filatelie
(10 s.), 25 rokov slovenskej poštovej známky, (7 s.), Medzinárodné ocenenia slovenskej
známkovej tvorby (5 s.), Najkrajšie poštové
známky 1993 – 2017 (44 s.). Knihu i katalóg
si bude možné zakúpiť na výstave v stánku
POFIS Slovenská pošta, a.s., i v e-shope (pozri: www.pofis.sk).
Návštevníkom budú predstavené filatelistické lahôdky pred známkového a známkového obdobia. Úvod bude patriť siedmim
exponátom z obdobia Rakúsko - Uhorska
až do 1. svetovej vojny, medzi nimi aj výber
z veľkého zlatého exponátu Juraja Pálku
„Pred známkové obdobie Uhorska a zlatého exponátu Petra Severina „Rakúska poštová správa na Slovensku 1850-1867“, ktoré
budú na tejto výstave k videniu pravdepoSpravodajca ZSF

VÝSTAVY
dobne naposledy. Ďalšia
šestica exponátov (medzi
nimi jeden pohľadnicový)
bude venovaná československým légiám v Rusku,
Taliansku a Francúzsku.
Jedenásť exponátov (väčšinou 1-2 rámových, z toho
jeden exponát pohľadníc) je
venovaných začleňovaniu
Slovenska do novovzniknutého Česko - Slovenska
a jeho poštového systému.
Hradčanom je venovaných
7 exponátov, predovšetkým akcentujúcich rôzne
možnosti a prístupy k ich
zbieraniu. 8 exponátov tradičnej filatelie a poštovej histórie je venovaných obdobiu prvej republiky (ČSR I.),
viaceré z nich sú zamerané na emisie so
vzťahom k Slovensku. Neobchádzame ani
vojnové obdobie (5 exponátov), vrátane
problematiky holokaustu na Slovensku.
ČSR po roku 1945 bude zastúpená štyrmi
exponátmi a záver celej expozície bude
tvoriť 8 rôznorodých exponátov „nového“
Slovenska, od propagačných až po poštovo - historické. S využitím podkladov
z pražského Poštového múzea vznikol exponát o tvorcovi hradčianských známok
Alfonzovi Muchovi, a podobne, v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici
dokumentačno - informatívna prezentácia
o Dočasnej československej vláde na Slovensku (november 1918). Poštové múzeum
v Banskej Bystrici ukáže exponát o tvorbe
slovenských známok a výber z expozície
o nestorovi slovenskej známkovej tvorby
Jozefovi Balážovi. V „Klenotnici slovenskej filatelie“ bude predstavených 17 zaujímavých a vzácnych položiek s väzbou
na územie Slovenska, resp. zo zbierok slovenských zberateľov.
2018 / 3

Slovenská pošta, a. s.
vydala k výstave tri poštové lístky s prítlačou. Sú
vyobrazené na 3. strane
obálky. Popri klasickom
„výstavnom CDV“ budú
ďalšie dva pripomínať Československú národnú radu
v zahraničí (1916-1918)
a Dočasnú československú vládu na Slovensku
(Skalica, november 1918).
V sobotu 27.10. sa budú
na výstave používať dve
príležitostné pečiatky (obr.
3, 4), následne budú jeden
týždeň na pošte Bratislava
1. Odvážnejší návštevníci
výstavy sa môžu zapojiť do vedomostnej písomnej súťaže. Úspešní riešitelia si odnesú
na pamiatku malý filatelistický suvenír.
Zabezpečili sme vynikajúce exponáty
a exkluzívne miesto výstavy, aj podporu
sponzorov. Poznáme dobu jej trvania. Čo
ešte chýba? Predovšetkým záujem filatelistov, vás členov ZSF a čitateľov Spravodajcu
ZSF. Výstava splní svoj účel a bude úspešná
vtedy, keď ju uvidí čo najväčší počet návštevníkov. Má nielen filatelistický, ale aj
spoločensko-politický rozmer. Nemali by
ste na výstave chýbať. Bude otvorená denne od 27.10. do 4.11.2018 od 9.00 do 17.00
(v nedeľu 4.11. do 16.00), Podrobné informácie sú na 4. strane obálky časopisu. Ešte
dve dobré správy na záver. Vstupné sa nevyberá a príloha katalógu nebude zvlášť
v predaji.

*Poznámka redakcie
Prezentovaný redakčný článok je spracovaný podľa informácií organizačného výboru
výstavy. Je uverejnený aj na webovej stránke
ZSF (www.slovenskafilatelia.sk) (ljf).
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Slovenské filatelistické exponáty
na výstavách v srbskej Vojvodine
npráp. v. v. Jozef Korený

V

dňoch 6.7. - 8.7.2018 sa v Apatine
pri príležitosti 100. výročia príchodu
vojska Kráľovstva Srbska do Apatinu a 55.
Apatinských rybárskych večerov uskutočnila 7. medzinárodná filatelistická výstava
Rybárske večery 2018, na ktorej sa predstavilo 23 exponátov. Zo Slovenska vystavil Jozef Korený exponát Západná Európa,
USA a Kanada v II. svetovej vojne 1940
- 1945. Výstava bola v priestoroch školy
Žarko Zrenjanina. Organizačný výbor vydal zoznam exponátov a obálku s prítlačou.
Srbská pošta vydala príležitostnú pečiatku s textom: 55. Apatinske ribarske večeri
- VII. Medunarodna filatelističká izložba
25260 Apatin 6.VII.2018 a personifikovanú známku k 100. výročiu príchodu vojska
Kráľovstva Srbska do Apatinu 1918 - 2018
v náklade 450 kusov. Podujatie organizačne
pripravil predseda organizačného výboru
a komisár výstavy Željko Popovič v spolupráci s podpredsedom KF z Báčskeho Petrovca Rastislavom Spevákom. Účastníci
výstavy obdržali diplom o účasti.
V dňoch 10. - 12.8.2018 sa v Báčskom
Petrovci pri príležitosti 57. slovenských národných slávností uskutočnila XIV. medzi-
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národná filatelistická výstava PETROVEC
FILA. Na výstave sa prezentovalo 27 exponátov. Zo Slovenska vystavil Peter Lakata
z Nových Zámkov exponát Tatranské motívy na poštových známkach a Jozef Korený
z Trenčína exponát Západná Európa, USA
a Kanada v II. svetovej vojne v rokoch 1940
- 1945 v rozsahu 5 výstavných plôch. Výstava bola už tradične v aule Základnej školy
Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Slávnostné
otvorenie výstavy sa uskutočnilo 10.8.2018
za účasti predsedu KF v Piešťanoch pána
Milana Vanča s manželkou. Im patrí poďakovanie za dopravu exponátov do Srbska
i späť na Slovensko. Organizačný výbor vydal zoznam exponátov, obálku s prítlačou
a textom 14. Medzinárodná filatelistická
výstava Petrovec FILA. Srbská pošta vydala
príležitostnú pečiatku s textom PETROVEC
FILA XIV 10.8.2018 21470 Bački Petrovac.
Aj v Báčskom Petrovci účastníci výstavy obdržali diplom o účasti a za poskytnutú pomoc na jej uskutočnení. Spolupráca klubov
filatelistov vo Vojvodine pri realizácií výstav
v súčinnosti s inými kultúrnymi inštitúciami napomáha propagácii filatelie.

Spravodajca ZSF
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NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF

Ročník: X.

Číslo: 2/2018

Noc s Andersenom v knižnici
J. Fándlyho v Trnave
Mgr. Ján Mička

V

knižniciach mnohých krajín sa koncom Mesiaca knihy v marci alebo
2. apríla, kedy je výročie narodenia Hansa
Christiana Andersena, konajú pre detských
čitateľov podporné akcie na prácu s knihou.
Začalo to v r. 2000 v knižnici v Uherskom
Brode a postupne sa do podujatia Noc s Andersenom zapojili aj ďalšie krajiny. Knižnica
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Juraja Fándlyho v Trnave uskutočnila 23.
marca 2018 toto podujatie už po 17. krát.
Jeho náplňou bolo nielen zoznamovanie sa
s dielom tohto dánskeho rozprávkara, ale aj
istá miera dobrodružstva, veď deti v knižnici
strávili v spacích vakoch noc medzi regálmi
kníh, nakreslili si Andersenovu Trojružu,
ktorú o polnoci zasadili v záhrade knižnice
pod Andersenov strom. Podujatie večer otvorila riaditeľka
knižnice Mgr. Lívia Koleková,
ktorá predstavila hostí: predsedu Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefa Viskupiča v zastúpení zriaďovateľa
knižnice, ktorého účasť tu nebola iba symbolická, ale i aktívna, keďže hneď po úvode
deťom prečítal Andersenovu
rozprávku O škaredom káčatku. Deti sa na podujatí stretli
s trnavskými spisovateľkami
pre deti a mládež Oľgou Kohútikovou a Miroslavou Varáčkovou (obr. 1).
Je sympatické, že Noc s Andersenom máva v Trnave aj
filatelistický obsah. Autor príspevku hovoril detským nocľažníkom o význame informá-
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cií, ako k tomu prispelo zavedenie poštovej
známky, o dôležitosti filatelistickej literatúry. Oboznámil ich s históriou vynájdenia
kníhtlače J. Gutenbergom a tlačou našich
prvých známok - Hradčian v r. 1918. V minulých rokoch sa Noc s Andersenom konala
aj v spolupráci so skautmi. Deti v noci plnili
odznak bobríkov samoty a odvahy prechádzkou do neosvetleného dvora a pivnice. Ja som
túto nočnú časť podujatia využil na informáciu s ukážkami luminiscenčných vlastností
papiera poštových známok, o automatickom spracovaní poštových zásielok a pod.
V knižnici úspešne pracuje krúžok mladých
filatelistov s vedúcou detského odd. knižnice Bc. Veronikou Chorvatovičovou, ktorý
je jeden z najlepších na Slovensku. Po tejto
poučne a odborne zameranej časti nasledovala pochúťka s krájaním výbornej torty,
ktorá bola, pochopiteľne, v podobe poštovej
známky! (obr. 2). Predstavovala Dobšinského
rozprávku Sedemhlavý drak. Bola taká pek-

ná, že ju bolo škoda krájať. Ďalší program
s občerstvením a návštevou nočnej záhrady
knižnice bol spomínaný vyššie. Podujatie
bolo vydarené s prísľubom podobného konania aj v ďalších rokoch. Spokojnosť detí
pri ich rannom preberaní rodičmi po dobrodružnej nocovačke v knižnici bol toho najlepším dôkazom. Snáď niektorá z fotografií
to čitateľom Spravodajcu ZSF potvrdí.

XXXV. DNI FILATELIE SLOVENSKA
v Nitre
MVDr. Milan Šajgalík

D

ni filatelie Slovenska (DFS) sa v tomto
roku konali v Nitre a bol to už ich 35.
ročník. Boli zaradené do rámca podujatí
Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorým v Nitre dominovalo 770. výročie udelenie kráľovských výsad panovníkom Belom
IV. Tak sa naše filatelistické dni a s DFS súvisiace podujatia (audiovizuálne prednášky,
filatelistická výstava k 100. výročiu československej známky a uvedenie publikácie
MVDr. Milana Šajgalíka Nitra pohľadom
filatelistu) dostali „do balíka“ kultúrnych
podujatí, pripravovaných na mesiac september 2018 v Nitre. DFS sa uskutočnili v nitrianskej synagóge, ktorá je koncertnou a výstavnou sieňou mesta. Tohoročné DFS mali
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etapový, aj priebežný charakter. Originálne
riešená pozvánka, ktorou Zväz slovenských
filatelistov, Klub filatelistov 52-51 pri Dome
Matice slovenskej v Nitre pozýval na toto
stretnutie do Nitrianskej synagógy, uvádzala dva dátumy: 4. a 8. septembra 2018.
V utorok 4. septembra o 17. hodine zorganizovalo Mesto Nitra a Štátny archív v Nitre
predstavenie publikácie PhDr. Petra Keresteša, PhD., Najstaršia kniha mesta Nitry
1681 – 1693 a otvorenie výstavy dokumentov Štátneho archívu v Nitre Nitra v období
vzniku Československej republiky. Zároveň
bola predstavená a otvorená výstava Československé poštové známky a ocenené poštové známky, ktorá bola inštalovaná na poSpravodajca ZSF
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schodí synagógy a verejnosti bola prístupná
až do 23.9.2018. Medzi exponátmi, ktoré
pripravili prevažne členovia oboch nitrianskych klubov, boli aj hosťujúce exponáty,
takže prvú známu československú známku
Hradčany od A. Muchu si mohli návštevníci výstavy vychutnať v rôznych podobách.
Súvislosť storočnice československej známky s miestom konania DFS a filatelistickej
výstavy zakomponoval do exponátu Nitra na československých známkach Milan
Šajgalík, predseda domáceho KF 52-51 pri
DMS Nitra.
Etapový priebeh DFS pokračoval v sobotu 8. septembra sériou 3 audiovizuálnych
prednášok. Tomu predchádzalo slávnostné
uvedenie publikácie MVDr. Milana Šajgalíka Nitra pohľadom filatelistu, ktoré vykonal
primátor mesta Nitra doc. Ing. Jozef Dvonč,
CSc., za asistencie predsedu ZSF Miroslava
Ňaršíka a autorovej manželky. Knižočku
posypali náležitými artefaktmi – známkami
Nitry (obr. 1, 2).
Následne si poslucháči vypočuli
a na plátne sledovali zaujímavé reprodukcie
a informácie, ktoré predniesol RNDr. Pavol
Lazar na tému 100 rokov prvej československej poštovej známky – Muchove Hradčany. Pre mnohých boli jeho informácie zaujímavou a dosiaľ – po sto rokoch - neznámou
novinkou. Po krátkom občerstvení už v komornej zostave pokračovali prednášky
Mgr. Antónie Paulínyovej
Slovenskí tvorcovia československých poštových známok a na záver Ing. Jarmily
Brichtovej 25 rokov slovenskej
známkovej tvorby. Poslucháči
z nich získali široký pohľad
na slovenskú známkovú tvorbu a umelcov, ktorí sa podieľali na jednotlivých emisiách
(obr. 3).
2018 / 3
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Koniec jednej etapy R nálepky
Mgr. Ján Mička

A

ko vedúci krúžku mladých filatelistov
mám niekoľko dodávateľov úradného
skartu z niektorých škôl a podnikov. V poslednom čase som si všimol, že na obálkach
doporučených zásielok sú R nálepky bez
označenie domicilu pošty. Nevedel som,
či je to preto, že pošty už spotrebovali tie
nálepky, ktoré mali vytlačený názov sídla
pošty, a preto používajú bianco nálepky,
ale bez doplnenia názvu. Kedysi bolo takéto používanie provizórií RN medzi zberateľmi obľúbené a na výstavách sme mohli
vidieť aj takéto exponáty poštovej histórie
s provizóriami RN z jedného okresu alebo
kraja. Dal som dopyt na riaditeľstvo SP, ale
bez odpovede. Na miestnej pošte mi vedúca
povedala, ...že načo by to tam bolo, aj tak
my dostaneme zo skladu konkrétne čísla
a vieme, z ktorej pošty to je. Nechcel som
tomu veriť, ale potvrdil mi to zberateľ- špe-
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cialista RN p. Ivan Tvrdý z Hlohovca. Vraj
začala s tým nemecká pošta, aj naša sa prispôsobila, a tak si musíme na to zvyknúť.
Znamená to, že R nálepka už nebude môcť
byť v niektorých výnimočných prípadoch
vhodným filatelistickým materiálom, keď
názov obce alebo sídla pošty sa dali využiť
napr. v námetových exponátoch, ak určitú
vec , jav nebolo možné dokladovať poštovou
známkou alebo pečiatkou. Aj napriek tomu
sa tento fakt môže stať dôvodom (napr. pre
mladého filatelistu) vytvoriť exponát o doporučených zásielkach s využitím rôznych
druhov RN. Veď boli rôznej farby, napr.
žlté rakúskej pošty, v národných farbách
prvé československé nálepky, dvojjazyčné za Protektorátu a pod. Zaujímavostí
a špecialít však je ešte viac: líšia sa aj rozmermi zúbkovania, v oddeľovaní sa vyskytli aj zvitkové RN a jeden čas používali
pošty namiesto nálepiek gumové pečiatky.
A za prejav racionalizácie možno považovať také zásielky, kde „RN“ bola vytlačená
priamo na obálke so šípkou, ktorá ukazuje
na okienko s adresátom, kde číslo zásielky je
na vloženom úradnom liste. Zmena vzhľadu
sa týkala aj použitia typu a veľkosti písma
či číslic. Automatizácia poštovej služby sa
prejavila v zavedení čiarového kódu a odnímateľnej časti nálepky pri nenájdení adresáta doma a pri následnom vyplnení lístku
s oznámením o uložení zásielky. A dalo by
sa, samozrejme, so zaujímavosťami pokračovať. Pri dostatku vhodného (a vcelku
lacného) materiálu je to príležitosť napr.
mladým filatelistom, aby vytvorili poštovo-historický exponát na túto oblasť zo svojho
mesta, kraja, okresu. Aj keď jeden kolega mi
raz povedal, „že s prominutím, tudy cesta
pro mladé filatelisty nevede.“ Ale za pokus
to určite stojí, nie?
Spravodajca ZSF
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Turzovka a kvetinový motív
s personalizovaným kupónom
na poštovej známke Slovenska
npráp. v. v. Jozef Korený

P

odľa emisného plánu vydania poštových známok v roku 2018 vydala SP,
a.s., 1.6.2018 poštovú známku s kvetinovým motívom Kytica z pivoniek, plamienkov a viniča s personalizovaným kupónom
50 rokov mesta Turzovka s erbom mesta
a 1968 - 2018. Zároveň bola vydaná FDC
s príležitostnou pečiatkou s domicilom
1.6.2018 Bratislava. Keďže región Kysuce
nefiguruje v známkovej tvorbe Slovenska
tak, ako by si zasluhoval mohla byť FDC
s pečiatkou Turzovka a nie Bratislava. Veď
tento rok je pre Bratislavu pravá známková
žatva. Nezávidím, je to hlavné mesto našej
vlasti s bohatou históriou. V čase minulých sme kritizovali Prahu, že známky vo
vzťahu k Slovensku majú na FDC pečiatku
Praha. V minulosti to tak bolo aj na Slovensku. V súčasnej dobe SP, a. s., až na malé
výnimky rešpektuje danosti k jednotlivým
emisiám. Pod návrhmi poštových známok
Slovenska vo vzťahu k regiónu Kysuce sa
podpísali rodáci z Kysúc akad. mal. Ondrej
Zimka (rodák z Turzovky - Hlinené) známkou Vianočná idyla
na kysuckej dedine, vydaná
5.11.1996, a akad. mal. Miroslav Cipár (rodák z Vysokej nad
Kysucou, miestna časť Semeteš)
návrhom prvej automatovej
známky na Slovensku, vydanej
18.12.2001, FDC Technické pamiatky úvraťová železnica vo
Vychylovke 22.9.2005 Čadca
a poštový lístok 400 rokov Turzovky 10.6.1998. Mohlo by toho
byť viac. Od Žiliny po Makov je
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popri toku Kysuce veľa prírodných, historických a kultúrnych pamiatok. Medzi ne patrí
aj archeologická lokalita Koscelisko v Radoli. Pri tejto príležitosti dovoľujem si v kocke
priblížiť Euroregión Beskydy. Partneri Euroregiónu Turzovky sú Frýdlant nad Ostravici v ČR a Gmina Porabka v Poľsku. Mesto
Turzovka je malebné mestečko, ktoré sa nachádza v severozápadnom kúte Slovenska
v údolí riek Predmieranka a Kysuca. Turzovka je srdcom horných Kysúc a členom
Euroregiónu Beskydy. Od svojho počiatku
je administratívno - kultúrnym a spoločenským centrom horných Kysúc. Počiatky jej
vzniku siahajú do roku 1580 z obdobia čias
valašskej kolonizácie a palatína Juraja Turzu.
Za I. ČSR bola najväčšou dedinou. V súčasnosti má mesto 7 453 obyvateľov. Turzovka
je živým mestom, kde si obyvatelia ctia svoje
zvyky a tradície. Nachádza sa tu množstvo
turistických a cyklistických trás, množstvo
pamätníkov, atrakcií a sakrálnych pamiatok. Turzovka je známa svojím maratónom
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kultúrnych a spoločenských podujatí pod
názvom Turzovské leto, ktoré s mestom organizuje Spolok priateľov Turzovky. V Turzovke sa nachádza Kostol Nanebovzatia
Panny Márie z rokov 1757 – 1759, v ktorom
sa nachádzajú obrazy akademického maliara Jozefa Božetecha Klemensa a Alexandra
Loszinského. Pozoruhodnosťou kostola je
pseudobarokový organ s polychromovanou
drevorezbou. V Turzovke sa nachádzajú
pamiatky, ktoré boli vyhlásené za národnú
kultúrnu pamiatku. Medzi nimi je Kostol
Nanebovzatie Panny Márie, pamätník padlým v 1. svetovej vojne a stĺp Jána Nepomuckého. Kostol Panny Márie Matky Cirkvi
na Živčákovej je z roku 2015. Do oltára boli
vložené relikvie sv. Andreja - Svorada a Benedikta, sv. Jána Pavla II, sv. Márie Goretti
a blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej.
Živčákova - mariánske pútnické miesto sa
nachádza 3 km západne od mesta Turzovka.
Krížová cesta vedie od železničnej stanice
Turzovky zastávka a tiež z mestskej časti
Závodie. Zbožnosť a pokoru ľudu Kysúc vyjadrujú aj mnohé kaplnky. Medzi tie väčšie
patrí Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej
z roku 1820 v mestskej časti Predmier. Ďal-

šia kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
u Blažkov v Hlinenom, čo je mestská časť
Turzovky, je z roku 1845, ďalšia kaplnka je
z roku 1871 Najsvätejšieho Srdca Panny Márie a je tiež v Hlinenom. V kaplnke je obraz
Prečistého Srdca Panny Márie, autor Jozef
Božetech Klemens. V Turzovke sa nachádza
Mestské múzeum Karola Točíka, Hasičské
hobby múzeum, súsošie Drotár a džarek
od akad. maliara Miroslava Cipára, areál
športu a oddychu, skatepark. V Turzovke
sú aj pamätníky. Medzi ne patri pamätná
tabuľa a izba spisovateľa Rudolfa Jašíka, rodáka z Turzovky, pamätník Milana Rastislava Štefánika z roku 1924, pamätník Tomáša
Uhorčíka od akad. sochára Ondreja Zimku
ml. a pamätné tabule venované básnikovi
P. H. Jurinovi, spisovateľovi J. Harantovi,
kňazovi F. Tagányimu a prvej murovanej
škole v Turzovke z roku 1873. Je tu lyžiarske
stredisko Bukovina a prírodný amfiteáter
Beskydských slávností. V dňoch 17. - 19. 8.
2018 sa v Turzovke uskutočnilo 6. svetové
stretnutie rodákov a ich potomkov. Pozývam vás za poznaním horných Kysúc nielen
cez prizmu poštových známok a príležitostných pečiatok.

XXIII. medzinárodný vojenský výstup
na Kriváň
npráp. v. v. Jozef Korený

D

ňa 1. septembra 2018 sa uskutočnil
XXIII. medzinárodný vojenský výstup
na Kriváň. Podujatie pripravil Zväz vojakov
Slovenskej republiky v spolupráci s MO SR,
GŠ OS SR, Hotelom Granit Tatranské Zruby
- klimatické kúpele a Horskou záchrannou
službou Starý Smokovec. Výstup bol na počesť Slovenského národného povstania, Dňa
ústavy SR a 100 rokov od vzniku Česko - Slovenska v duchu štúrovských tradícií. Pred
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výstupom na Kriváň sa uskutočnil pietny akt
kladenia vencov s vojenskými poctami pri pamätníku SNP, vedľa Štrbského plesa, kde sú
pochovaní partizáni Ján Raša a Štefan Morávek, ktorí padli počas SNP. Pri tejto príležitosti gen. riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO SR
plk. gšt. Radoslav Ivančík v mene MO SR Petra Gajdoša vyznamenal pplk. v. v. Ing. Petra
Kramarčíka Pamätnou medailou 25. výročia
vzniku OS SR. Podujatia sa zúčastnil veliteľ

Pozemných síl OS SR genmjr. Ing. Jindřich
Joch, prezident Zväzu vojakov SR pplk. v. v.
Ing. Eugen Bitera a delegácie Poľska, Maďarska a Českej republiky. Výstupu sa zúčastnilo 1150 účastníkov, medzi nimi aj 72 ročný
plk. v. v. Ján Železník z Liptovského Mikuláša.
Organizátori podujatia pripravili pre účastníkov lístok poľnej pošty s prítlačou a kašety
stanice Poľnej pošty z výstupových trás Tri
studničky, Štrbské pleso a Kriváň.

ZAUJÍMAVÉ SÚVISLOSTI SO
VZBUROU V KRAGUJEVACI

R

Mgr. Ján Mička

ok 2018 je spojený
s niekoľkými významnými jubileami,
z ktorých na prvom
mieste je 100. výročie
vzniku Československa. Pol roka predtým sa
v srbskom Kragujevci vzbúrili vojaci 71. pešieho pluku, ktorí z 80%
tvorili slovenskí vojaci z Trenčianskej, Oravskej a Turčianskej
župy. Po potlačení vzbury bolo 44
vojakov popravených zastrelením.
Zaujímavý spomienkový článok
o Kragujevci si mohli čitatelia
časopisu prečítať v 2. čísle z pera
J. Koreného. V časopise MNO
Slovenskej republiky Obrana č. 5
z mája t.r. som zistil zaujímavú filatelisticko-tematickú súvislosť na doloženie tejto
tragickej historickej udalosti. Týkajú sa vybudovania pamätníka vzbury, ktoré začali
ideou v r. 1922 a začiatkom jeho realizácie
v r. 1923. Slávnostné odhalenie a posvätenie
pamätníka sa uskutočnilo 28. septembra
1924. Prezident republiky T. G. Masaryk
za vybudovanie pamätníka postrieľaným
Slovákom udelil viacerým zainteresova2018 / 3

ným na stavbe štátne
vyznamenanie
Rad
Bieleho leva. Na pietnych
spomienkach
tejto udalosti v ďalších
rokoch sa zúčastnili viaceré významné
osobnosti zo Slovenska, napr. pri
10. výročí v r. 1928 sa ako člen oficiálnej delegácie ČSR v Belehrade
a v Kragujevci zúčastnil vtedajší
minister zdravotníctva a telesnej
výchovy Dr. Jozef Tiso, ktorý bol
v r. 1914 poľným kurátorom 71.
pešieho pluku. O desať rokov neskôr bol v československej oficiálnej delegácii prítomný v Kragujevci divízny generál Rudolf Viest
(Pofis 39/1994), neskorší veliteľ SNP (obr. 1),
ktorý v čase Veľkej vojny bojoval v srbskom vojsku na solúnskom fronte. Okrem
slovenskej poštovej známky s popraveným
vodcom vzbury Viktorom Kolibíkom (Pofis
152/1998) z Dlhého Poľa so symbolickým
číslom 44 na vojenskej čiapke (obr. 2) tak
filatelisti môžu doložiť k tejto téme aj ďalšie
tematicky vhodné slovenské a československé známky.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

21. 8. 2018 * Umenie: Ladislav Bielik –
Muž s odhalenou hruďou * príležitostná
známka v hárčekovej úprave * GÚ: V. RosZdeněk
toka, R: R. Cigánik * OTp+OF PTC
+ Tiskárna Hradištko
*
H:
1
ZP,
TF:
1
H
*
papier
ostatnom čase sa na slovenských aj
FL * RZčeských
14 : 13 ½
* FDCstretávame
N+R: R. Cigánik,
burzách
s novou
zberateľskou
kategóriou,
ktorú
môžeme
OTp
Impéria Příbram
* náklad:
60 tis.

Nový zberateľský fenomén

V

pokojne nazývať zbieranie eurosuvenírov.
Je to vlastne nátlačok propagačného obrázka k turistickej pamiatke, atrakcii, udalosti
alebo známej osobnosti v tvare bankovky
s vyznačenou nominálnou hodnotou 0 euro.
Mnohí sa pýtajú, či tento zberateľmi hľadaný
suvenír má niečo spoločné s notafíliou alebo
filateliou. Jednoznačná odpoveď tu nie je.
668) L. Bielik (1939-1984): Muž s odhalenou hruďou (1968)
Notafília sa zaoberá zbieraním a štúdiom
668 bankoviek,
1,80 €papierových
sivá, čierna/čierna
1,80
peňazí.............
a platidiel.
668 Keďže
H (180 náš
x 130eurosuvenír
mm) ..........................................1,80
do tejto kategórie
668 nepatrí,
FDC ..............................................................2,70
tak odpoveď by bola nie. Avšak ob668 sahuje
PT - 210
x 147 prvky
mm, OTp,
biely papier,
všetky
modernej
bankovky, je
číslovaná ......................................................... 3,78
vytlačený na bankovkovom papieri, má všetky typy ochranných prvkov ako bankovky
12.aj10.
2018 * Ochrana
prírody:
Slovenské
samostatné
číslovanie
jednotlivých
kusov.
minerály
*
príležitostné
známky
*
K. FeTakže metódy na jeho skúmanie aN:
hodnote-

lix, R: R. Cigánik * OTp+OF PTC * PL: 3 ZP
+ 3 ZP, TF: 1 PL * papier FLA * RZ 11 ¾ :
11 ½ * FDC N: K. Felix, R: R. Cigánik, OTp
PTC * náklady:
60 tis.filatelis(20 tis. PL).
ady členovpoKlubu

Baliga

nie musia byť notafilistické. S filateliou má
spoločné len väčšinou vkusné grafické stvárnenie v podobe malého grafického diela. Niektoré známe motívy sa môžu zhodovať aj so
stvárnením námetu na známke. Príkladom
670) Euchroit
toho môže byť vydanie známky a eurosuveníru k 50. 1,65
výročiu
udalostí 21.
augusta.
669
€ viacfarebná
........................
1,65
Aký
úspech
bude
mať
táto
zberateľská
670
1,65 € viacfarebná........................
1,65
kategória Séria
u nás(2)na
Slovensku, (vo svete už
669-670
...............................................3,30
669-670
PL (115eurosuvenírov
x 165 mm).............................
9,90
beží vydávanie
štyri roky) to
669
FDC ..............................................................2,55
rozhodne
vydavateľ. Je len na ňom, či zvolí
670
FDC ..............................................................2,55
striedmu
vydavateľskú politiku, ktorú náš
669
CM ..............................................................0,96
zberateľský
trh dokáže absorbovať, či sa vydá
670
CM ..............................................................0,96
inflačným
vydávaním eurosuvenírov ku kažSútlače
dej príležitosti a pre mnohých zberateľov stra669-670
..............................................................3,30
tí takéto vydávanie
na atraktívnosti.
670-669
..............................................................3,30
No jedno je isté. Pôvodná funkcia euro669-670-669 .............................................................4,95
suvenírov,.............................................................4,95
to je propagácia pamiatok, ak670-669-670
cií, udalostí a osobností, ostane. Je to veľmi
vhodne
a vkusne zvolená
forma
propagácie.
Príležitostná
pečiatka
k inaugurácii

známky k 100. výročiu vzniku
Česko – Slovenskej republiky

Rozlúčka s bývalým predsedom klubu

R

tov ZSF 52 - 40 v Partizánskom opustil vo veku 72 rokov
30. septembra 2018 Ing. Jozef
Hudec. Vo svojej zberateľskej
činnosti sa zaoberal zbieraním
poštových známok Československa, Slovenska, Mongolska,
Vietnamu a Kuby. V osemdesiatych rokoch min. st. zastával
funkciu predsedu klubu.

669) Libethenit

výročie
vzniku
Nežije –100.
nechcú
počuť
uši,
Česko –zo
Slovenska.
to slovo najviac
slov bolí.
Číslo emisie PPP
Rozliaty smútok v celej duši,
63/18, dátum vydania
veď chýbať
bude – sťa
kusakad.
soli.
26.10.2018,
autor

maliar Igor Piačka.
Zmena nastala náhle v čase,
minulosť šepká v prítomnosti.
Pečiatka 100. výročie
Zberateľvzniku
známok
stíchol
v hlase,
Česko
- Slovenska,
odišiel skromne
do
večnosti...
M. R. Štefánik.
PPP
66/18,
dátum
Predseda KF
52-40
Partizánske
vydania 31.10.2018, autor
Adrián Ferda.

Zatvoril svoj album známok

Titulná strana obálky
2018
s ním
boli rozlúčili
na cintoríne
v Parňa 25. júla
2018 C
nás
vo2018.
vekuVýstavný
78
Filatelistická
výstava
– Sopustil
SALON
plagát
vytvorený
Adrianou
Baránkovou,
rokov dlhoročný
člen
Milan priemyselnej
Točka.
tizánskom,
časť zŠimonovany.
študentkou
Umeleckej
školy J. Vydru
Bratislavy.
Predseda
52-40 Partizánske
Členovia Viac
a sympatizanti
sa 1.nájdete
augusta
informáciíklubu
o výstave
na štvrtej strane obálky
tohtoKF
časopisu.

D
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Jubilejná filatelis tická výs tava C - S Salon 2018

Pe č i a t k ova n é po š tové lí s t ky s p r ítl a č ou
Poštový lístok s prítlačou
„Výstava C - S SALON 2018“.
Číslo emisie 286 CDV 226/18,
dátum vydania 27.10.2018.
Pečiatka „Jubilejná filatelistická
výstava CS Salon 2018“.
PPP 64/18, 27.10.2018, autor Adrián Ferda.

Celinový lístok
„Československá národná rada 1916 – 1918“.
Číslo emisie 285 CDV 267/18,
dátum vydania 20.10.2018.
100. výročie vzniku ČSR a vydania prvej
Československej známky,
PPP 65/18, 27.10.2018, autor Adrián Ferda.

Celinový lístok
„Dočasná československá vláda na Slovensku“.
Číslo emisie 284 CDV 243/18,
dátum vydania 20.10.2018.
Pečiatka „Dočasná vláda v Skalici“,
PPP 62/18, 25.10.2018, autor Adrián Ferda.

