
Pätnásť rokov Slovenskej filatelistickej akadémie 

(založenej 16. augusta 1997 v Plevníku- Drieňovom) 

 

Bol to sviatok. Síce pracovný deň, štvrtok, ale pre členov Slovenskej filatelistickej akadémie, 
sviatok. 16. august 2012. V centrálnej budove Slovenskej pasty, a. s. v Banskej Bystrici si 15. 
výročie založenia Slovenskej filatelistickej akadémie pripomenuli zakladajúci členovia a s nimi 
členovia Slovenskej filatelistickej akadémie (ďalej SFA), ak aj prítomní hostia. 

Slovenska filatelistická akadémia bola založená 16.8.1997 
v Plevníku - Drieňovom, v súkromnom Filatelisticko - 
poštovom múzeu. Medzi zakladajúcimi členmi bol aj 
Stanislav Helmeš ako čleň KF v Bytči a Dr. Otto Gát'a, v 
tom čase člen KF Martinia v Martine a v súčasnosti tiež 
člen KF v Bytči. 

Na slávnostnej schôdzi zisti sa členovia SFA z celého 
Slovenska, ako aj niekoľko zahraničných členov. Za 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
bola prítomná riaditeľka odboru poštových služieb pani lng. 
Jarmila Brichtová, za Slovenskú poštu, a.s. Mgr. Martin 
Vančo PhD., vedúci Poštového múzea. Svetovú 
filatelistickú organizáciu FIP zastupoval pán lng. Lumír 
Brendl z Českej republiky. Za Zväz poľských filatelistov 
bol prítomný pán Janus Adamcsik, za Zväz slovenských 

filatelistov predseda pán Miroslav Ňaršík a Spoločenstvo sv. Gabriel zastupoval jeho predseda 
Mons. Ján Vallo. 

Pred začatím slávnostnej schôdze bola možnosť' zakúpiť' si filatelistické materiály vydane k 
jubileu a publikáciu pod názvom Pamätnica. V jej prvej časti sú spomienky zakladajúcich členov, 
ďalšie časti sa venujú činnosti členov SFA počas 15. rokov.  

 



V slávnostnom prejave predseda SFA pán Michal Kissimon vecne zhodnotil činnosť' tohto 
vedeckého spoločenstva. Viackrát poďakoval súkromnému Filatelisticko - poštovému múzeu) a 
tým aj obci Plevník- Drieňové za veľmi dobré vytvorenie podmienok na založenie SFA. 
Rokovanie pozdravili prítomní zástupcovia štátnych orgánov a ďalší hostia. Predsedovi SFA sa 
za 15 - ročné riadenie Akadémie poďakoval Dr. Otto Gáťa. 

Zakladajúci členovia dostali Ďakovné listy a vecnú cenu, pohár s gravírovaným emblémom SFA 
a textom. Všetci prítomní členovia dostali tiež vecnú cenu, v podstate zmenšenú, s logom SFA. 
Pred obedňajšou prestávkou bola otvorená výstava z exponátov hospodára SFA pána Huberta 
Dobala. Niektorí členovia zapožičali pre Výstavu trojrozmerné predmety poštovej histórie. Na 
prekvapenie nášho člena O. Gáťu, bola vystavená aj jeho publikačná tvorba, hoci neúplná. Totiž 
jeden exemplár novej publikácie vždy zasiela predsedovi SFA. Na čestnom mieste bola teda aj 
Bytča a Plevník- Drieňové. 

 

Medzi vydanými materiálmi boli dva rôzne hárky s personalizovanými známkami, Lístok, obálka 
s prítlačami a pamätný list, na ktorom je graficky znázornený dom v Plevníku- Drieňovom, kde 
došlo k založeniu SFA.  

V predaji boli publikácie z novej tvorby členov. Publikácia Michala Kissimona Etapné 
propagačné strojové poštové pečiatky na Slovensku 1930 - 1944 (vyšla v edícii SFA Filatelistické 
štúdie) a publikácia Doteraz neznáme predznámkové poštové pečiatky Uhorska, od MUDr. Juraja 
Pálku z Košíc. 

 

 

So súhlasom Dr. Otta Gáťu prevzaté z časopisu Bytčianska filatelia č. 9/2012  

http://www.slovenskafilatelia.sk/wp-content/uploads/Bytca2-2012.pdf

