Jubilejné - dôstojné XXX. Dni filatelie Slovenska
V dňoch 14. a 15. septembra 2013 sa v Sobášnom paláci a v Dome kultúry v Bytči
uskutočnili jubilejné XXX. Dni filatelie Slovenska (ďalej Dni alebo DFS). Za
nepriaznivého počasia sa zišlo viac ako 80 návštevníkov prakticky z celého
Slovenska.
Po otvorení Dní predsedom organizačného výboru Stanislavom Helmešom,
primátor mesta Bytča pozdravil návštevníkov a predseda ZSF Miroslav Ňaršík v
príhovore poďakoval organizátorom, spoluorganizátorom, mestu Bytča, a
účastníkom Dní poprial pohodu pri exponátoch a na prednáškach.

Po prehliadke exponátov výstavy poštových známok a súbežných výstav
numizmatiky, faleristiky, militárii a výtvarných diel umelcov, začala prednášková
časť Dní. V jej úvode predseda ZSF Miroslav Ňaršík a zakladateľ Dní filatelie
Slovenska Otto Gáťa odovzdali Ďakovné listy s Jubilejným pohárom DFS tým,
ktorí sa v priebehu tridsiatich rokov najviac pričinili o úspech a životaschopnosť
tohto každoročného filatelistického a kultúrno - spoločenského podujatia
Zakladateľ Dní Otto Gáťa v krátkom príhovore pred predstavením prednášateľov a

tém prednášok pripomenul tých, ktorí sa jubilea nedožili. Prítomní im vzdali úctu
minútou ticha.
V prednáškovej časti vystúpili prednášatelia : PhDr. Jana Kurucárová (Bytča),
PaedDr. Jozef Gál (Nitra), Ing. Jarmila Brichtová (Bratislava), Mgr. Igor Sokolík
(Martin), Ing. Jozef Vangel CSc. (Žilina), PaedDr. Jozef Oško (Liptovský
Mikuláš), Jozef Korený (Trenčín), Dr. Otto Gáťa (Žilina).
Organizačný výbor pripravil 60 stránkový katalóg s informatívnou časťou a časťou
článkov. Autormi boli Ing. Jarmila Brichtová, PhDr. Jana Kurucárová, Stanislav
Helmeš, Dr. Otto Gáťa, Jozef Lulák, redakcia bulletinu (mesačníka) Bytčianska
filatelia a Klub zberateľov v Bytči - Hliníku.
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od prvej písomnej zmienky o Bytči ako o meste, 70 výročia založenia Zväzu
slovenských filatelistických spolkov v roku 1943 a ilustrovanej klubovej pečiatky
KF v Bytči. Stred príležitostnej postrovej pečiatky ilustrovala tretia pečať mesta
Bytča z konca 17. storočia. Bol tiež vydaný priehradkový list s personalizovanými
kupónmi k uvedeným výročiam.
Na filatelistickej výstave (nesúťažnej) vystavovali filatelisti z Bytče, Žiliny,
Martina a Považskej Bystrice. Z nových exponátov upútali teritoriálne exponáty
Nepál a Kráľovstvo Württemberg 1806 - 1918, tematické exponáty Turzovci, vetva
bytčiansko - oravská a Človek získava vesmír a exponát otvorenej triedy
Inaugurácia 400. výročia konania prvej žilinskej synody.

V sprievodnom podujatí k DFS vystavovali diela výtvarní umelci : Katarína
Kasagrande (ikony), Beata Niedeckej zo Švajčiarska (heraldika na ikonách),
Zdenka Hrtánková (portréty), Bohuslav Behrík (grafické návrhy vydané k
výstavám poštových známok od roku 1977).
V 12-tich vitrínach vystavovali členovia Klubu zberateľov z Bytče - Hliníka
zbierky najmä numizmatiky, faleristiky, militárii, bibliofílie z histórie filatelie a
ďalšie. Filatelisticko-poštové múzeum (súkromné) vystavilo nerealizované návrhy
na známky k otvoreniu Slovenského národného múzea v Martine v roku 1938 a
dokumenty zo založenia Zväzu slovenských filatelistických spolkov v roku 1943.
Pre každého návštevníka bol zabezpečený obed, ktorý už tradične hradí primátor
mesta Bytča. V odpoludňajšom programe záujemcovia navštívili zámok a v ňom
umiestnený Štátny archív. Pobyt na plánovaných 30 minút vzhľadom na zaujímavé
ukážky a mnohé dopyty sa v študovni archívu predĺžil na hodinu a pol. Niekoľko
záujemcov navštívilo Fiklatelisticko-poštové museum (súkromné) v Plevníku Drienovom.

V závere prvého dňa sa zakladateľ Dní filatelie Slovenska Dr. Otto Gáťa rozlúčil s
organizátorskou činnosťou pre filateliu, ktorej sa venuje, ako uviedol, od
organizovania prvej mládežníckej výstavy Juvenes v Martine v roku 1971.
Výtvarníčka Katarína Kasagrandová darovala Ottovi Gáťovi ikonu sv. Gabriela ako
vďaku za doterajšiu činnosť a na ochranu pred nepriazňou.
Druhý deň sa v Dome kultúry v Bytči konala burza. Kolízia termínov s burzou v
Žiline a v Poprade zapríčinila nižšiu účasť, avšak už tiež tradične návštevníci boli
pohostení "škvarkáčmi" a buchtami a k tomu kávou alebo minerálkou.
O 13.00 hodine predseda organizačného výboru Stanislav Helmeš ukončil jubilejné
Dni filatelie Slovenska aj slovami, že štafetu otvorenia štvrtej desiatky Dní
prevezme pravdepodobne klub filatelistov v Poprade. K tomu budúcim
organizátorom poprial najmä vytrvalosť.
Organizátori ďakujú všetkým účastníkom jubilejných Dní filatelie Slovenska v
Bytči za ich účasť a vytvorenie priateľskej atmosféry.
Organizačný výbor DFS v Bytči

