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K o m i s i a  s l o v e n s k ý c h  z n á m o k  a  c e l í n  Z S F  
 

Z Á P I S 
zo stretnutia Komisie slovenských známok a celín ZSF 

10.11.2013 v Trenčíne 
 
Prítomní: Ing. M. Gerec, doc. Ing. R. Květon, CSc, R. Šulej 
Neprítomní: Dr. O. Földes (ospravedlnený), JUDr. J. Sobihard (ospravedlnený) 
Hostia:         V. Chovanec, I. Špirko 
 
Program:  1. Správa o činnosti komisie 
  2. Doplnenie vedenia komisie 
  3. Plán činnosti komisie na rok 2014 
  4. Rôzne 
 
1. Správa o činnosti komisie 
Na stretnutí predseda komisie predniesol správu o činnosti za uplynulý rok, ktorú predloží Rade ZSF na jej 
decembrovom rokovaní. 
 
2. Doplnenie vedenia komisie 
Vedenie komisie bolo doplnené o p. Květona pre oblasť známok a celistvostí ČSR I. a p. Šuleja pre oblasť 
známok SR od r. 1993. Pán Květon navrhol, že v prípade rozšírenia pôsobnosti komisie na obdobie pred r. 1918 
je schopný prevziať oblasť Rakúska a pre oblasť Uhorska navrhuje zapojiť p. Petra Csicsaya. 
 
3. Plán činnosti komisie na rok 2014 
Činnosť komisie v nastávajúcom období sa bude uberať rovnakými formami ako doteraz s hlavným dôrazom na 
publikačnú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Pokračovať bude výmena informácií o najnovších vydaniach 
slovenských známok, ktorá by však nemala byť len jednosmerná. 
 Redakcia Spravodajcu ZSF vytvorila priestor v rubrike o nových slovenských známkach. Predseda 
komisie vyzýva všetkých špecialistov na publikačnú činnosť, ktorá môže prebiehať prostredníctvom vedenia 
komisie alebo aj priamo s redakciou Spravodajcu ZSF. Témou príspevkov môžu byť špecializované poznatky 
o slovenských a československých známkach. Zvlášť vyzývame všetkých špecialistov na zaslanie pripomienok 
a doplnkov ku špecializovanému katalógu Slovensko 1993-2012. 
 V najbližšej dobe bude spracovaný adresár komisie s uvedením zberateľského zamerania. 
 
4. Rôzne 
Predseda komisie navrhol, že by bolo načase začať s prípravami monografie slovenských známok z obdobia 
1939-45 a prvým krokom by bolo spracovanie bibliografie. Predpokladáme, že hlavnými autormi monografie by 
mohli byť najskúsenejší zberatelia a vystavovatelia Slovenska 1939-45 páni Földes a Rakovský. 
 Pán Květon navrhol, aby na internetovej stránke ZSF vznikla možnosť publikácie miniexponátov. Na 
rozdiel od známej českej stránky EXPONET by však nešlo o skeny výstavných exponátov ale o súbory PDF 
vytvorené textovým editorom s vloženými obrázkami, ktoré nie sú také náročné na priestor ako klasické skeny. 
Obsahom miniexponátov by mohli byť najrôznejšie témy napr. špecializované spracovanie jednej emisie. 
Zároveň by tieto miniexponáty nemuseli by viazané pravidlami pre tvorbu a hodnotenie exponátov. 
 Predseda komisie vyzýva záujemcov o špecializované zbieranie na zaslanie tém, o ktoré majú záujem. 
Vedenie komisie by mohlo na tieto témy pripraviť prednášky napr. pre budúce Dni filatelie Slovenska. 
 Pán Šulej informoval o rozhovore s p. Kopečnou z POFIS-u o možnosti zapožičania nových 
slovenských známok pre ich štúdium. Podmienkou POFIS-u je doručenie písomného poverenia zo strany vedenia 
ZSF znejúce na pána Šuleja. 
 
  
 
V Trenčíne 10.11.2013. 
 
 

       Ing. Miroslav Gerec 
       predseda KSZaC ZSF 
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