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Známková tvorba Slovenskej republiky 2018 - II. štvrťrok

27. 4. 2018 * Krásy našej vlasti: Archeologická lokalita Poprad – Matejovce * príležitostná
známka * N: I. Benca * OF Tiskárna Hradištko
* PL: 50 ZP, TF: 2 PL * papier BP * HZ 13 ½
* FDC N: I. Benca, R: J. Česla, OTp Impéria
Příbram * náklad: 200 tis.

659) Fragment lôžka z hrobky
germánskeho kniežaťa, 4. stor.

659
0,95 € viacfarebná........................ 0,95
659 FDC .............................................................. 1,56

3. 5. 2018 * 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka * príležitostná známka
v hárčekovej úprave, spoločné vydanie s Vatikánskym mestským štátom * N: D. Kállay, R: F.
Horniak * OTp+OF PTC + Tiskárna Hradištko * H: 1 ZP, TF: 1 H * papier FL * RZ 13 ¼ :
13 ¾ * FDC nebola vydaná * náklad: 60 tis.

661) Koláž návrhu mosta od architektov J. Lacka, L. Kušníra a I. Slameňa z r. 1967

661A
1,10 € viacfarebná, známka z PL ... 1,10
661B
1,10 € viacfarebná, známka zo ZZ . 1,10
661 PL (128 x 109 mm) .........................................8,80
661 FDC .............................................................. 1,56
661 ZZ
..............................................................6,60
661 NL
.............................................................. 0,91
661 TB zvislá protichodná dvojica.....................2,20

18. 5. 2018 * Technické pamiatky: Historická
elektráreň Piešťany * príležitostná známka *
N: M. Komáček, RR: J. Česla * OF PTC + Tiskárna Hradištko * PL: 50 ZP, TF: 2 PL * papier
FL * HZ 13 ½ * FDC N: M. Komáček, R: J. Česla, OTp Impéria Příbram * náklad: 250 tis.

660) Detail Zografského kódexu
v hlaholike (10.-11. stor.)
Hárček podľa mozaiky na tri- 662) Náhľad do historickej mestskej elektrárne v Piešumfálnom oblúku baziliky Santa ťanoch (1906)
Maria Maggiore v Ríme (5. stor.)

662
0,50 € viacfarebná ....................... 0,50
660
2,80 € viacfarebná ....................... 2,80 662 FDC .............................................................. 1,40
660 H (110 x 164 mm) ...........................................2,80 662 CM ............................................................. 0,96
660 FDC ........................................... nebola vydaná
660 Špeciálna obálka väčšieho formátu
s nalepeným hárčekom, Nitra 4.7.2018 ...... 3,96

4. 5. 2018 * EUROPA 2018: Most SNP v Bratislave * príležitostná známka * N: Ľ. Segečová * OF PTC + Tiskárna Hradištko * PL: 8 ZP
v protichodnom usporiadaní riadkov známok
(A), TF: ? PL; ZZ: 6 ZP (B), TF: ? ZZ * papier FL
(A), samolepiaci BP (B) * HZ 13 ½ (A), vlnitý
výsek 9 ¾ : 9 ½ (B) * FDC N: Ľ. Segečová, OF
BB print * náklad: A - 160 tis. (20 tis. PL), B - 90
tis. (15 tis. ZZ).

1. 6. 2018 * Známka s personalizovaným
kupónom: Kvetinový motív * príležitostná
známka určená na personalizáciu kupónu *
N: A. Ferda (známka), M. Sobola (kupón) * OF
PTC + Tiskárna Hradištko * PL: 8 ZP + 8 K,
TF: 25 tis. PL (17 tis. s kupónmi „50 rokov mesta Turzovka“ + 8 tis. s nepotlačenými kupónmi) * papier FL * HZ 13 ½ * FDC N: A. Ferda,
BB print * náklad: 200 tis. (? tis. PL, z toho ? tis.
PL s kupónmi „50 rokov mesta Turzovka“ a ?
tis. PL s nepotlačenými kupónmi).
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* N: M. Žálec Varcholová,
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1,30
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667 FDC ..............................................................2,20
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ÚVODNÍK

V

2 x VÝZVA

šetci chceme byť informovaní, čo sa v našom slovenskom filatelistickom svete robí
a čo sa bude robiť v najbližšej
dobe. Aj ja to chcem vedieť. Predseda Mirko Ňaršík dlhú dobu
zháňal mailové adresy predsedov
KF a správcov novinkovej služby
v kluboch, aby mohol kluby informovať o dianí vo zväze a o pripravenosti noviniek na odber
u pani Köglerovej. Ukázalo sa, že
možnosti informovanosti členskej základne
ZSF vedú elektronickou cestou. Je to rýchle
a netreba platiť poštovné.
Želal by som si rozšíriť informovanosť
o všetkých filatelistických akciách, ktoré sa
u nás konajú. Chcel by som dopredu vedieť,
kde a kedy sa konajú, kontakt na organizátora. Ide napríklad o výstavy známok propagačné i súťažné, inaugurácie a uvedenia
známok, burzy známok – aj všeobecné, kde
má zastúpenie filatelia, besedy s tvorcami
známok, vystavovateľmi, porotcami, znalcami, prednášky o známkach, filatelii a tvorbe známok, stretnutia odborných komisií,
olympiáda mladých filatelistov, používanie
príležitostných poštových pečiatok, turistické podujatia filatelistov, stretnutia fila-

telistov – výročné alebo inak
význačné, regionálne alebo
miestne dni poštovej známky
alebo filatelie, vydanie publikácií s filatelistickým zameraním a iné filatelistické akcie.
A tu je prvá výzva. Výzva
pre organizátorov. Zaslať v dostatočnom časovom predstihu
oznámenie o organizovaní akcie na mailovú adresu: m.narsik@gmail.com. Zoznam akcií
by sa mohol rozosielať abonentom, napríklad
k prvému dňu v mesiaci, podľa potreby aj
častejšie. Organizátori by tak mali vykonanú
reklamu medzi filatelistami a určite by sa tým
zvýšila návštevnosť podujatí.
Aby bola informovanosť účinná a masová, je treba rozšíriť počty prijímateľov informácií. A tu je druhá výzva. Pre členskú
základňu ZSF, pre filatelistov a priaznivcov
filatelie. Zaslať svoju mailovú adresu na prijímanie informácií na už raz uvedenú adresu: m.narsik@gmail.com. Kto ju nemá,
môže byť synova, vnukova, kamaráta...
Hovorí sa, že mať informácie je základ, že
sú drahé. Doprajme si my aktuálne filatelistické informácie.
J. Rančák

Viete, že?
Katalógy poštových známok World Philately
Chcete poznať cenu vašich zbierok poštových známok? Nie je nič jednoduchšie, ako
si ich oceniť pomocou katalógu World Philately on line.
Stačí ak kliknete na
http://www.worldphilately.com/
zaregistrujete sa a po zaplatení nízkeho
poplatku môžete vstúpiť do katalógov
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• Československo 1918-1939
• Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
• Slovenská republika 1939-1945
• Česká republika 1993-2016
• Československo 1945-1992
Katalógy Rakúsko 1918-1938 a Slovenská
republika 1993-2015 sa pripravujú.
(ljf)
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
z 12. zasadnutia Rady ZSF konaného dňa 2. 6. 2018
v Bratislave
I. RADA ZSF BERIE NA VEDOMIE:
1) Plnenie provizórneho rozpočtu ZSF
na rok 2018 do 15.5.2018
2) Trestné oznámenie na falšovateľa pretlačí SLOVENSKÝ ŠTÁT 1939
3) Uskutočnenie FO mladých filatelistov
4) Uskutočnenie
filatelistickej
výstavy JUNIORFILA 2019 v Trenčíne 7.15.6.2019
5) Udelenie bronzových ČO ZSF ZKF SsR
Vladimírovi Gondovi a Karolovi Bobákovi z KF Námestovo
II. RADA ZSF SCHVAĽUJE:
1) Zmenu Výstavného poriadku ZSF
2) Porotu na výstavu NITRAFILA 2018
v zložení: predseda: Ivan Tvrdý, tajomník: PaedDr. Jozef Oško, Mgr. František
Sopko, člen, a Ing. David Schiller, člen
za SČF
3) Dátum 2. snemu ZSF 28. september 2019
4) Udelenie ČO ZSF
Zlatý ČO ZSF: Ing. Tiborovi Mikušovi,
PhD., nečlen ZSF

Strieborný ČO ZSF: Ivanovi Krajčovičovi, nečlen ZSF; Ing. Jánovi Piussimu,
člen KF Námestovo; Ing. Jozefovi Hudecovi; Michalovi Psotnému a Jozefovi
Turčekovi, všetci členovia KF 52-40 Partizánske
III. RADA ZSF UKLADÁ:
1) Vypracovať etický kódex člena ZSF
zodpovedný: predseda ZSF
termín: 15. 8. 2018
2) Pripraviť návrhy na zmeny podľa bodu 5
tejto zápisnice
zodpovední: členovia Rady ZSF a predsedovia odborných komisií ZSF
termín: 15. 8. 2018
3) Na každé zasadnutie Rady ZSF pozvať
predsedov odborných komisií ZSF k príprave 2. snemu ZSF
zodpovedný: predseda ZSF
termín: podľa textu
IV. RADA ZSF ŽIADA:
1) Predsedov odborných komisií zúčastniť
sa rokovaní Rady ZSF na príprave 2. snemu ZSF

Viete, že?

K

PRIPRAVUJEME

lub filatelistov 52-19 Trenčín s Komisiou mládeže ZSF pripravujú
na rok 2019 mládežnícku súťažnú výstavu
JUNIORFILA TRENČÍN 2019. Výstava sa
bude konať v dňoch 7.6. – 16.6.2019 v Posádkovom klube v Trenčíne. Bližšie informácie
budú zverejnené v nasledujúcom čísle Spravodajcu a na webovej stránke ZSF, telefonický kontakt bude na čísle 0907949956.
J.R.
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

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

V

rubrike Známková tvorba sa v predošlom roku objavilo viacero konštruktívnych námetov pre diskusiu týkajúcu sa
známkovej tvorby. V tomto roku chcem
v tejto tendencii pokračovať. Dôsledne budem upozorňovať na prípady, kde sa filatelistický záujem kríži so záujmom vydavateľa.
Jedná sa najmä o stanovenie výšky nominálnej hodnoty. Je časté, že vydavateľ sa riadi
len svojou potrebou zabezpečiť poštovú prevádzku a neberie do úvahy, že príležitostná
známka má aj informačnú a štátno - propagačnú úlohu. Viackrát sa stalo, že v dôsledku potreby určitej a v prevádzke potrebnej
nominálnej hodnote sa odsunul informačný
obsah známky na slepú koľaj (napr. Pofis 660,
664 v tomto štvrťroku). Bolo by veľmi vítané,
keby sa príslušné odbory Slovenskej pošty,
a.s. venovali aj tomuto aspektu. Problém by
vyriešilo vydávanie výplatných známok pre
zásielky s vyššou hmotnostnou kategóriou
s neutrálnym motívom a pre príležitostné
známky s cieleným informačným potenciálom by mala byť nominálna hodnota stanovená tak, aby sa zásielka s jednou konkrétnou
známkou dostala k cielenému adresátovi.
Obraciame sa na čitateľov časopisu, aby sa
vyjadrovali k známkovej tvorbe zo svojho
pohľadu a pomohli k profilovaniu rubriky.
Emisný program známkovej tvorby
na rok 2018 (25 známok) má tradičnú skladbu
zameranú na Významné výročia, Osobnosti,
náboženské sviatky Veľkú noc a Vianoce,
Európu, Krásy našej vlasti, Ochranu prírody,
Umenie a Deň známky. Slovenská pošta, a.s.
vydala v druhom štvrťroku 9 známok (Pofis 659 – 667) s obálkami prvého dňa (FDC)
a viacero filatelistických produktov: FDC 8x,
UTL(4) 1x,UTL(8) 1x, ZZ(6) 1x, NL 1x, PaL
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1x, CP 1x, PPP 24x. Dole, na ľavom okraji TL
(Pofis 659,664) sa nachádza piktogram. Filatelisti iniciovali tri inaugurácie známok, ku
ktorým vyšli tri príležitostné pečiatky, vyobrazené v rubrike Príležitostné pečiatky a kašety. V druhom štvrťroku boli vydané dva
pozoruhodné hárčeky: 1150. výročie uznania
staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka
(spoločné vydanie s Vatikánom) a 400 rokov
od korunovácie Ferdinanda II. za uhorského
kráľa v Bratislave. Význam uznania staroslovienčiny za bohoslužobný jazyk si dnes dostatočne neceníme, no v tej dobe (868) to bola
správa, ktorá rozhýbala mienkou celého kresťanského sveta. S menom rímsko-nemeckého
cisára Ferdinanda II. je spojená 30 ročná vojna a poprava Jána Jessenia, rektora Karlovej
univerzity v Prahe (Pofis 613/2016) po bitke
na Bielej hore (1620).

Krásy našej vlasti :
Archeologická lokalita
Poprad - Matejovce
Titulnú emisiu (Pofis 659) vydala Slovenská pošta, a.s. 27.4.2018 v nominálnej
hodnote 0,95 €, čo je tarifa pre doručenie
vnútroštátneho listu do 500 g. Autorom
výtvarného návrhu známky a FDC 659 je
doc. akad. mal. Igor Benca. FDC vhodne dotvára informačnú stránku o vykopávkach.
Príležitostná pečiatka (PPP 13/18) od A.
Ferdu predstavuje fiktívny portrét germánskeho kniežaťa pochovaného v hrobke.
Bola používaná pri inaugurácii známky
(27.4.2018) v Poprade. Známku vytlačila
ofsetom tlačiareň Rempo, s.r.o./ Tiskárna
Hradištko, s.r.o. v TL s 50 známkami. Prvý
pohľad na farebne príťažlivú známku evokuje otázku. Čo je vlastne na nej zobrazené?
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
Vraj fragment lôžka z hrobky germánskeho
kniežaťa. Známka vyšla v emisii Krásy našej
vlasti a viacerí filatelisti sa pýtajú, aký vzťah
má vyobrazený artefakt k téme titulnej emisie? Pociťujú očividný nesúlad medzi témou
a predmetom na nej vyobrazeným. Známka
ma mnoho nevyužitej plochy. Nie vždy je
v jednoduchosti krása. Postačuje zobrazený
fragment na zviditeľnenie významu takého
unikátneho archeologického nálezu? (i.križka: https://www.pofis.sk/katalog/produkty/
znamka-2018-krasy-nasej-vlasti-archeologicka-lokalita-poprad-matejovce).
Archeológovia považujú kniežaciu hrobku v Poprade - Matejovciach za unikátny
objav európskeho významu (2005). V drevenom sarkofágu z mohutných trámov
z červeného smreka (pôdorys 2,90 × 1,70 m),
zobrazenom na prítlači FDC, v honosnom
lôžku s pružiacim roštom z tisového dreva
bolo telo germánskeho kniežaťa z konca 4.
storočia n. l. Vďaka priaznivej mikroklíme sa zachovalo drevo, koža, textil a ďalšie
organické materiály. Našli sa tam železné
nožnice, strieborné šidlo s drevenou rukoväťou, bronzové a keramické nádoby a zlatý
prívesok zhotovený z mince rímskeho cisára Valensa z roku 375. Výskumy vzácneho nálezu umožnili zrekonštruovať príbeh
tridsaťročného, dobre živeného člena elity
vtedajšej spoločnosti, ktorý pravdepodobne
pochádzal z podtatranskej oblasti a pôsobil
v antickom Stredomorí. Pripravuje sa vyhodnotenie výskumu a sprístupnenie hrobky verejnosti (Matej Ruttkay: www.pofis.sk).

1150. výročie uznania
slovanského liturgického
jazyka. Spoločné vydanie
s Vatikánskym mestským
štátom
Slovenská pošta, a.s. vydala 3.5.2018 titulnú emisiu (Pofis 660) v nominálnej hodnote 2,80 €, čo zodpovedá tarife doručenia
2018 / 2

vnútroštátnej zásielky 1.tr. do 2 000 g. a zásielky 2.tr.do 500 g. do EU. Hárček s jednou
známkou vytlačila Tiskárna Hradištko,
s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s. oceľotlačou z plochej platne
v kombinácii s ofsetom. So známkou nebola
vydaná obálka prvého dňa. Slovenská pošta,
a.s. sa dohodla s Poštovou správou Vatikánu,
že nevydajú obálku prvého dňa (M. Vančo,
osobná informácia). Známka bude 4.7.2018
predstavená verejnosti spolu s príležitostnou
pečiatkou (PPP 37/18) na otvorení výstavy
NITRAFILA 2018 v Nitre.
Filatelisti si veľmi želali, aby táto známka bola poslom našej histórie do Európy.
Obávam sa však, že zásielok s hmotnosťou
do 500 g a 2 000 g bude poskromne. Nominálna hodnota je tiež nevhodná na doporučené zásielky do 50 g do EU. Informácia,
v tom čase o historickom čine najvyššej bonity, že staroslovienčina sa stala štvrtým bohoslužobným jazykom, sa minie účinkom.
Autorom výtvarného návrhu známky je
prof. akad. mal. Dušan Kállay, rytcom František Horniak. Tento tandem sa už viackrát
veľmi úspešne prezentoval v našej známkovej
tvorbe, a preto bolo vydanie známky spojené
s veľkým očakávaním. Filatelisti oceňujú majstrovský výtvarný návrh aj bravúrnu rytinu
hárčeka. Treba dodať, že na rozdiel od ostatných rytých hárčekov od F. Horniaka, (Pofis
402, 509, 542, 590) tento má názov štátu Slovensko, výplatnú hodnotu 2,80 € a hlaholikou
napísaný text štvorveršia Jánovho evanjelia
vytlačený falošným ofsetom. Emisia poštovej
známky pripomína 1150. výročie uznania staroslovienčiny ako liturgického jazyka je spoločné vydanie s Vatikánskym mestským štátom a zároveň pocta pre našich umelcov, lebo
vatikánska poštová správa prevzala výtvarný
návrh a líniovú rozkresbu rytiny na vydanie
svojej mutácie tohto hárčeka.
Po štyridsaťmesačnom pôsobení na Veľkej Morave sa Konštantín a Metod vybrali
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so svojimi žiakmi cez Panóniu a Benátky,
patriacich vtedy do Byzantskej ríše, do Carihradu. Tam chceli dať vysvätiť učeníkov,
ktorých sami vysvätiť nemohli, lebo ešte
nemali biskupskú hodnosť. V Benátkach
ich zastihlo pozvanie pápeža Mikuláša I.
do Ríma, preto zmenili svoj pôvodný zámer.
V Ríme ich prijal pápež Hadrián II., lebo pápež Mikuláš I. medzitým zomrel. Ich prijatie
bolo veľmi dôstojné, pretože prinášali ostatky mučeníka sv. Klimenta. Slovanské knihy,
ktoré priniesli, pápež posvätil, schválil ich
a dal im vysvätiť učeníkov. Staroslovienčina
sa tak popri hebrejčine, gréčtine a latinčine stala štvrtým bohoslužobným jazykom
rímskokatolíckej cirkvi. Tieto historické
udalosti sú na hárčeku zobrazené na základe mozaík zachovaných na triumfálnom oblúku kostola Santa Maria Maggiore v Ríme
a významnej pamiatky slovanského písomníctva – Zografského kódexu. Kódex bol
napísaný v 10. storočí, je staroslovienskou
podobou štvorevanjelia a klenotom slovanského písomníctva. Úryvok na známke je
zápisom štyroch veršov 1. kapitoly Evanjelia
podľa Marka (Pavol Žigo: www.pofis.sk).

EUROPA 2018 : Most
Slovenského národného
povstania v Bratislave
Podľa dohody európskych poštových
správ vychádza každoročne spoločne jedna
známka na určenú tému. Prvé emisie s názvom EUROPA boli vydané v roku 1956
(NSR, Francúzsko, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko). Tie súčasné sú medzi
filatelistami veľmi populárne. Posledné roky
vychádzajú ako hárčeky alebo UTL. Slovensko sa pridalo k tejto emisii v roku 1993, kedy
nás reprezentovala Žena s džbánom od Mariana Čunderlíka z emisie Umenie. V niektorých rokoch bola predloha vybraná z medzinárodnej súťaže (napr. Európa 2000, návrh
francúzskeho autora J. P. Cousina, deti skla-
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dajúce vežu z hviezdičiek zo znaku Európskej
únie spolu s logom emisného radu “EUROPA”), alebo jednotlivé poštové správy dostali
možnosť spracovať určenú tému podľa národného naturelu, napr. Gastronómia (2005).
Pre tento rok, v dvadsiatom šiestom ročníku
našej známkovej tvorby, sú témou Mosty.
Návrhová komisia MDaV vybrala Most SNP
v Bratislave s očakávaním, že táto dominanta
Bratislavy pre svoj technický význam a príťažlivý imidž zaujme európsku filatelistickú
verejnosť. V poradí druhý most v Bratislave,
ktorý postavili cez Dunaj (1967 – 1972), spojil stred mesta s novovznikajúcim sídliskom
Petržalka. Architekti vztýčili na pravom
brehu rieky oproti hradnému kopcu šikmý
dvojitý pylón, ktorý na lanách drží mostovku a na vrchole má kaviareň v tvare disku
s názvom UFO. Most má medzi podporami
448 metrov, čo bolo čase jeho stavby svetové
prvenstvo medzi mostmi s jedným pylónom.
Most Slovenského národného povstania sa
stal ikonickým architektúrnym prvkom Bratislavy, a keď sa koncom minulého storočia
uskutočnila anketa Stavba storočia, jasne
v nej zvíťazil (Matúš Dulla:www.pofis.sk).
Známka (Pofis 661) bola vydaná 4.5.2018,
vytlačila ju ofsetom tlačiareň Rempo a.s./Tiskárna Hradištko vo forme TL s 8 známkami
v protichodnom usporiadaní (tête - bêche),
i ako známkový zošitok so 6 známkami (089
ZZ 661/18). Známky s identickým obrazom
sú dobre odlíšiteľné pod UV svetlom. Tentoraz je nominálna hodnota 1,10 euro zvolená vhodne (list 2 tr. do EU). K známke bola
vydaná obálka prvého dňa (FDC 661) a nálepný list od A. Ferdu (125 NL 661/18). Autorka výtvarného návrhu známky Mgr. Art.
Ľubica Segečová zvolila za námet pohľad
na most z auta idúceho z Petržalky do mesta.
Z auta vidieť futuristickú stavbu UFO, vľavo
Bratislavský hrad, vpravo s Dómom sv. Štefana. Známka sa stretla s prevažne negatívnym ohlasom filatelistov. Citujem niektoré
Spravodajca ZSF
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z nich: „Som toho názoru, že známka mala
byť o moste a nie o automobilovej doprave
na ňom. Len domáci si spoja tento obrázok
s mostom, nikto v cudzine nebude vedieť, že
to je časť nejakého mosta“. Smer, ktorý mal
návrh sledovať je prezentovaný na prítlači
FDC a nálepnom liste. Most je krásny z bočného pohľadu. Je výstižnejší a dokumentuje,
prečo je zaradený medzi 10 najdlhších zavesených mostov na svete. K negatívnej odozve
prispieva i nevýrazné farebné prevedenie
a nízka kvalita tlače. Všetky tieto negatíva sú
skumulované na TL(8).

Technické pamiatky:
Historická elektráreň
Piešťany
Slovenská pošta, a.s. vydala 18.5.2018 titulnú známku (Pofis 662) v nominálnej hodnote 0,50 €, čo zodpovedá tarife za doručenie
vnútroštátnej poštovej zásielky 1. váhového stupňa. Požiadavku na vydanie známky
vzniesol Zväz slovenských architektov, lebo
objekt získal Cenu za architektúru v akcii
CEzAR (Cena za projekt nového využitia
objektu). Známku vytlačila ofsetom tlačiareň : Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci
s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s. v TL
s 50 známkami. Autor výtvarného návrhu
známky akad. mal. Marián Komáček použil
ako predlohu historickú pohľadnicu objektu
z roku 1906. Z údaju na webe Pofisu o autorovi líniovej rozkresby známky Mgr. art. Jozefovi Česlovi je zrejmé, že známka mala byť
pôvodné tlačená z rytiny. Milovníci rytiny si
vzdychli, škoda, že sa tak nestalo. Komentáre
na Pofisovom webe (5) prijali známku priaznivo, ocenili najmä peknú kompozíciu farieb.
Elektráreň Piešťany bola postavená
v roku 1906 ako obecná mazutová elektráreň a aktívne sa využívala do roku 1945.
Pomerne jednoduchú výzdobu fasády tvorí
režné tehlové murivo a sokel z lomového kameňa. Tri generátory boli určené na výrobu
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striedavého prúdu 50 Hz pri výrobnom napätí 3 000 V. Rekonštrukcia prebehla v období 2012 – 2014. Vlastníkom Elektrárne
Piešťany je Západoslovenská energetika, a. s.
(ZSE), ktorá v roku 2008 vypísala študentskú architektonickú súťaž na nové využitie
priestorov. V roku 1995 bola pre svoj historický a architektonický význam vyhlásená
za kultúrnu technickú nehnuteľnú pamiatku
(Blanka Berkyová. www.pofis.sk). Viac informácií nájdete na www.elektrarnapiestany.sk

Známka
s personalizovaným
kupónom : Kvetinový
motív. 50 rokov mesta
Turzovka
Autor výtvarného návrhu emisie Známka s personalizovaným kupónom (Pofis 663)
Adrián Ferda zvolil ako hlavný motív kyticu
pivoniek, v ktorej sú vložené plamienky a vinič. Na kupónoch tlačového listu je pritlač informujúca o 50. výročí zrodu mesta Turzovka.
Na svete je ďalšia “večná známka” nominálnej
hodnoty T2 50 t.č. 0,50 €, ktorá bude platná
dovtedy, kým bude platiť eurová mena. So
známkou bola, vydaná FDC 663 a celinová pohľadnica ( 025 CP 663/18). Známku vytlačila
ofsetom Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s. ako
tlačový list (TL) s ôsmimi známkami s ôsmimi
kupónmi. TL s čistými kupónmi bude slúžiť
na prítlače podľa želania objednávateľa. Komentáre na webe Pofisu (6) prijali známku
priaznivo. Hoci pivonka pochádza z východnej Ázie, už od 19. storočia patrí k rastlinám,
ktoré sú súčasťou záhrad po celej Európe.
Málokto vie, že pivonka lekárska (Paeonia officinalis) má aj liečivé účinky. Arabskí a čínski
lekári ju používali ako liek proti cukrovke.
V ľudovom liečiteľstve sa pivonka používala
na liečenie problémov s trávením alebo pri
astme a epilepsii (Lenka Hlubinová Vargová:
www.pofis.sk).

9

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
Turzovka sa nachádza v okrese Čadca
v žilinskom regióne. Jej zakladacie privilégium bolo vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom v roku 1602. Do roku 1968,
kedy získala štatút mesta bola najväčšou
dedinou vtedajšieho Československa (http://
www.turzovka.sk/).

50. ročník Medzinárodnej
chemickej olympiády
Slovenská pošta, a.s. vydala 15.8.2018
poštovú známku 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (MChO, Pofis 664)
v tlačových listoch s 50 známkami. Nominálna hodnota 1,25 € reprezentuje poplatok za doručenie vnútroštátne doporučenej
zásielky do 50 g. Známku vytlačila ofsetom Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci
s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s. Autor
výtvarného návrhu známky prof. akad. mal.
Róbert Jančovič vytvoril voľnú kompozíciu,
ktorá má s chémiou spoločný len šesť uhlíkový cyklický skelet v strede známky. Ale
je možné, že ho tam vidím len ja a v skutočnosti zobrazuje len fantáziu autora, ktorá v konečnej podobe má málo spoločného
s témou emisie. Príležitostná pečiatka FDC
je príkladom, kedy tvorivá invencia umelca
je v rozpore s prírodným zákonom. Je pre
organických chemikov výzvou, aby zosyntetizovali šesťčlánkový skelet s päť väzbovým
uhlíkom? Podľa platných zákonov chémie
zlúčenina nemôže existovať. Známka aj
FDC sú na svete, nič sa už nedá zmeniť. Text
informácie z prílohy FDC 664 mal vymedzovať autorove tvorivé úsilie konkrétnym
smerom. Autor pamätného listu 662 PaL
651/18 A. Ferda aspoň trochu zachránil chemické renomé emisie a ukázal, že má základné chemické poznatky. Komentáre (7)
na Pofisovom webe tiež neprijali známku
priaznivo. Titulná známka si zaslúžila lepšie a zmyslu plnšie stvárnenie. Verejnosti
bude prestavená na otvorení jej 50. ročníka
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v júli t.r. MChO je súťaž pre talentovaných
študentov na úrovni stredných škôl. Súťažia
v chemických znalostiach, riešia náročné
úlohy v praktickej laboratórnej časti i v teoretickej časti. Prvá chemická olympiáda sa
konala v Prahe v dňoch 18. – 21. júna 1968
a zúčastnili sa jej tri krajiny – Československo, Maďarsko a Poľsko. Postupne sa počet
zúčastnených krajín neustále zvyšoval, minulý rok sa jej zúčastnilo 296 súťažiacich zo
76 krajín zo všetkých 5 kontinentov. Jubilejná päťdesiata sa symbolicky uskutočňuje
v Slovenskej a Českej republike v duchu hesla „Návrat na miesto, kde sa to všetko začalo“ . Od roku 1993 Slovensko a Česká republika nevynechali ani jeden jej ročník. Vždy
patrili medzi úspešné krajiny, ich súťažiaci
pravidelne získavali medaily. Napríklad
Slovensko za posledných 10 rokov pri účasti
10 × 4 súťažiacich získalo zo 40 možných až
37 medailí, z toho 2 zlaté. Na Slovensku je
vyhlasovateľom národnej chemickej olympiády Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a odborným garantom súťaže
je Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
(Viktor Milata: www.pofis.sk).

Bratislavské korunovácie
– 400. výročie korunovácie
Ferdinanda II.
Známku (Pofis 665) a vytlačila ofsetom Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci
s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s. vo
forme tlačových listov so štyrmi známkami (TL 4). Vyšla 22.6.2018 a jej nominálna
hodnota 1,70 € zodpovedá tarife pre vnútroštátne doporučenú zásielku 2.tr. do 500 g.
Jednofarebná známka (cínová patina) bola
prijatá filatelistami jednoznačne pozitívne.
Autorka výtvarného návrhu známky
Mgr. art. Marianna Žálec - Varcholová
vytvorila pôsobivý návrh UTL so štyrmi
známkami v jeho dolnej časti a s informačnou nadstavbou tejto honosnej udalosti
Spravodajca ZSF
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v hornej časti UTL. Motív známky je podľa
medirytiny od stredoeurópskeho grafika zo
17. stor. (Galéria mesta Bratislavy) a motív
hárčeka podľa medirytiny J. Holzmüllera: Korunovácia Ferdinanda II. v Bratislave
1. júla 1618 (Galéria mesta Bratislavy). Prítlač
FDC je podľa obrazu J. Heydena: Ferdinand
II. (Magyar Nemzeti Múzeum) a na pečiatke FDC je strieborný toliar Ferdinanda II.
z roku 1626. Text na okraji UTL „Legitime
Certantibus“ je motto Ferdinanda II. (Koruna patrí bojovníkovi za spravodlivú vec)
(M. Vančo, osobná informácia). K známke
bola vydaná FDC 665, pamätný list (064 PaL
665/18) a príležitostná pečiatka (PPP 32/18).
Ferdinand II. (1578 – 1637) z tzv. vnútro
rakúsko-štajerskej vetvy Habsburgovcov bol
rímsko – nemecký cisár (1619 – 1637) a český
kráľ od r. 1617. Dňa 1. júla 1618 ho v Dóme
sv. Martina v Bratislave korunovali za uhorského kráľa. Pri svojej korunovácii za českého
kráľa sľúbil dodržiavať privilégiá českých stavov, ale svoj sľub nedodržal. Nezhody medzi
stavmi a kráľom v máji 1618 vyústili do defenestrácie cisárskych miestodržiteľov z okien
paláca na pražských Hradčanoch. Tento akt
sa stal symbolickým začiatkom vojny. Aj keď
Ferdinand II. neznášal vojnu a bojiská, celé
obdobie jeho panovania poznamenal vojenský konflikt, ktorý zachvátil prakticky celý
kontinent a do dejín vošiel ako tridsaťročná
vojna (Tünde Lengyelová: www.pofis.sk).

25. výročie členstva
Slovenskej republiky
v Rade Európy
30. júna 2018 si pripomíname 25. výročie
členstva Slovenskej republiky v Rade Európy,
v organizácii, ktorá zohrala nezastupiteľnú
úlohu pri demokratickej transformácii našej
krajiny. Akceptovanie hodnôt presadzovaných Radou Európy – demokracia, ochrana
ľudských práv a právny štát – bolo základným predpokladom našej úspešnej integrácie
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do európskych a euroatlantických štruktúr.
Za 25 rokov členstva Slovensko dosiahlo
značnú reputáciu v rámci organizácie, má
fungujúce národné štruktúry, renomovaných
expertov a aktívne sa spolupodieľa na práci
jednotlivých pracovných a monitorovacích
orgánov Rady Európy. Významným prelomom postavenia Slovenska v Rade Európy
bol najmä výkon predsedníctva Slovenskej
republiky vo Výbore ministrov Rady Európy (november 2007 – máj 2008) a za dôležitý
prvok možno pokladať aj úspešný priebeh
predsedníctva v Rade Európskej únie. Rada
Európy je najstaršia paneurópska organizácia
a združuje 47 členských štátov, vrátane 28 členov Európskej únie. Jej hlavným poslaním je
ochrana a podpora ľudských práv na európskom kontinente, pričom má vytvorený vlastný inštitucionálny rámec pozostávajúci z viacerých orgánov (Marek Eštok: www.pofis.sk).
Slovenská pošta a.s. vydala k 25. výročiu
členstva Slovenskej republiky v Rade Európy (27.6.2018) poštovú známku (Pofis 666)
a obálku prvého dňa (FDC 666). Známku
vytlačila ofsetom v TL(24) Rempo, s.r.o./
Tiskárna Hradištko, s.r.o. podľa výtvarného návrhu akad. mal. doc. Igora Benca.
Výplatná hodnota zodpovedá 1,25 €, čo je
tarifa za doručenie doporučeného listu 2.tr.
do 50g. Filatelisti ju ohodnotili ako peknú,
modernú známku.

150. výročie založenia
Múzea mesta Bratislavy
Slovenská pošta, a.s. vydala k 150.výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy
(30.6.2018) poštovú známku (Pofis 667)
v tlačových listoch s 50 známkami. Nominálna hodnota 1.30 € je tarifa za doručenie
zásielky 1.tr. do 100 g. do Českej republiky.
Známku vytlačila ofsetom Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s. Autor výtvarného
návrhu známky akad. mal. Dušan Nágel
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na ňom zobrazil pohľad na Hodinovú vežu
a časť Starej radnice, kde sídli jedna z desiatich expozícií múzea. So známkou bola
vydaná obálka prvého dňa (FDC 667) a príležitostná pečiatka PPP 34/18.
Múzeum mesta Bratislavy je pamätná
inštitúcia hlavného mesta Slovenskej republiky. Založil ho Okrášľovací spolok v roku
1868 vďaka záujmu mešťanov a lokálnych
patriotov o dejiny mesta. V súčasnosti pô-

sobí ako zbierkotvorná, vedeckovýskumná
a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti
múzejných činností pre územie hlavného
mesta. Je príspevkovou organizáciou Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Múzeum spravuje 10 špecializovaných expozícií
umiestnených v mestských historických objektoch. Všetkými aktivitami plní dôležitú
funkciu kultúrnej reprezentácie hlavného
mesta (Kurincová Elena: www.pofis.sk).

PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY
A KAŠETY V II. ŠTVRŤROKU 2018

V

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

rubrike sú zaradené pečiatky (24)
od začiatku apríla do konca júna. Dve
pečiatky sú venované inauguráciám nových
známok, 9 filatelistickým podujatiam. Väčšina z nich sa venuje významným výročiam
a osobnostiam. Všetky majú čiernu farbu,
okrem PPP 15/18, ktorá je modrá. Sú zoradené podľa dátumu vydania. Ako ich autor
dominuje Adrián Ferda (22). Filatelisti sa
Obraz PPP
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Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

pochvalne vyjadrujú o vysokej kvalite jeho
tvorby.
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

Otvárame Nádvorie.
Michaela Novosadová,
PPP 11/18.
Pošta Trnava 1,
04.04.2018.

A.F. Kollár Slovenský Sokrates z Terchovej.
Adrián Ferda, PPP 12/18.
Pošta Terchová,
20.04.2018.

Inaugurácia poštovej
známky Archeologická lokalita Poprad - Matejovce.
Adrián Ferda, PPP 13/18.
Pošta Poprad 1,
27.04.2018.

POPRADFILA 2018.
Adrián Ferda, PPP 14/18.
Pošta Poprad 1,
27.04.2018.

Spravodajca ZSF
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Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

Obraz PPP

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

Olympic Gala ZOH 2018.
Adrián Ferda, PPP 15/18,
modrá.
Pošta Bratislava 1,
27.04.2018.

100. výročie Mikulášskych prvých májov.
Adrián Ferda, PPP 16/18.
Pošta Liptovský Mikuláš 1,
30.04.2018.

60. rokov postavenia
jaskyne Lurdskej panny
Márie.
Adrián Ferda, PPP 17/18.
Pošta Močenok,
04.05.2018.

Anton Vanko - odhalenie
pamätníka.
Adrián Ferda, PPP 18/18.
Pošta Lednické Rovné,
07.05.2018.

My chceme trvalý mier nikdy nie vojnu!
Adrián Ferda, PPP 19/18.
Pošta Močenok,
09.05.2018.

Inaugurácia poštovej
známky: Elektráreň
Piešťany.
Adrián Ferda, PPP 20/18.
Pošta Piešťany 1,
18.05.2018.

Filatelistická olympiáda
mládeže.
Adrián Ferda, PPP 21/18.
Pošta Beluša, 18.05.2018.

60. výročie KF 53-11.
Adrián Ferda, PPP 22/18.
Pošta Handlová,
25.05.2018.

Knižné hody - Festival
čítania.
Adrián Ferda, PPP 23/18.
Pošta Bratislava 1,
26.05.2018.

150 rokov pošty Sučany.
Adrián Ferda, PPP 24/18.
Pošta Sučany,
29.05.2018.

Výstava - Jozef Baláž.
Pavol Borodovčák, PPP
25/18.
Pošta Banská Bystrica,
31.05.2018.

Bratislavské zberateľské
dni 2018.
Adrián Ferda, PPP 26/18.
Pošta Bratislava 5,
01.06.2018.
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Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

Bratislavské zberateľské
dni 2018.
Adrián Ferda, PPP 27/18.
Pošta Bratislava 5,
02.06.2018.

750 rokov obce Veľká.
Adrián Ferda, PPP 28/18.
Pošta Poprad 4,
08.06.2018.

Arcibiskup Eduard
Nécsey.
Adrián Ferda, PPP 29/18.
Pošta Močenok
15.06.2018.

50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády.
Adrián Ferda, PPP 30/18.
Pošta Bratislava 1,
15.06.2018.

100. výročie prvej Československej známky.
Adrián Ferda, PPP 31/18.
Pošta Holíč,
15.06.2018.

400. výročie korunovácie
Ferdinanda II.
Mgr. Art. Marianna
Žalec Varcholová, Adrián
Ferda, PPP 32/18.
Pošta Bratislava 1,
22.06.2018.

98. výročie Trianonskej
mierovej zmluvy.
Adrián Ferda, PPP 33/18
Pošta Brezová pod Bradlom 22.06.2018.

150.výročie múzea mesta
Bratislavy.
Adrián Ferda, PPP 34/18.
Pošta Bratislava 1,
30.6.2018.

PPP 11/18. Otvárame Nádvorie.
Na mieste niekoľkých starších objektov
vzniklo v historickom jadre Trnavy moderné nádvorie venované súčasnej kultúre.
Citlivo spája precízne obnovené historické
prvky s modernou architektúrou. Je to verejný priestor, na ktorý môžu byť Trnavčania
hrdí. Príležitostná pečiatka pripomína jeho
odovzdanie verejnosti (http://www.infofila.
cz/v-trnave-otvoria-nadvorie-r-2-c-5953).
PPP 12/18. A. F. Kollár - Slovenský Sokrates z Terchovej. Bližšie informácie sú
v článku Známková tvorba v I. štvrťroku
2018 v tomto časopise.
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PPP 13/18. Inaugurácia poštovej známky z emisie Krásy našej vlasti: Archeologická lokalita Poprad – Matejovce. Bližšie informácie sú v článku Známková tvorba v II.
štvrťroku 2018 v tomto časopise.
PPP
14/18.
POPRADFILA 2018. Klub
filatelistov 54-17 Poprad,
Podtatranské múzeum
v Poprade v spolupráci
so Slovenskou poštou
usporiadali slávnostnú inauguráciu novej
poštovej známky z emisie Krásy našej vlasti: Archeologická lokalita Poprad – MateSpravodajca ZSF
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jovce. Inaugurácia bola súčasťou súťažnej
všeobecnej filatelistickej výstavy III. stupňa
POPRADFILA 2018 (27.4. - 6.5.2018). Príležitostná pečiatka k výstave mala premiéru
na slávnostnom otvorení výstavy 27. apríla
2018. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo bezprostredne po slávnostnej inaugurácii tejto
známky. Vyhodnotenie výstavy sa uskutočnilo 6. mája 2018.
PPP 15/18. Olympic Gala ZOH 2018. Príležitostná pečiatka (PPP 18/18) pripomína
úspechy slovenských športovcov na Olympijských hrách v Pjongčangu (2018). Sprievodné materiály POFIS Slovenská pošta,
a.s. (personalizovaným UTL a poštový lístok
s prítlačou) sa pochopiteľne venujú zlatej
olympijskej medailistke Anastázii Kuzminovej (http://www.ssosz.sk/). Personalizovaný UTL so známkou 40. výročie založenia
ZSF - Anastasia Kuzminová - zlatá medailistka na ZOH 2018 Pjongčang bol vyrobený
podľa návrhu POFIS-u.

si mohli záujemcovia zakúpiť a opečiatkovať
spomínané filatelistické materiály.
PPP 17/18. 60 rokov postavenia jaskyne
Lurdskej panny Márie.
PPP 19/18. My chceme trvalý mier - nikdy nie vojnu!
Dve pečiatky s aktuálnou tematikou z činorodého KF Močenok (predseda J. Kútny).
PPP 18/18. Anton Vanko - odhalenie
pamätníka. 7. mája 2018 sa v obci Lednické
Rovné (okres Púchov) spomínalo na rodáka
z obce pôsobiaceho v britskom Kráľovskom
letectve (RAF). Jeho osobnú obetu, no i životy ďalších Čechoslovákov pôsobiacich
v RAF-e si prišiel do Lednických Rovní
pripomenúť predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, veľvyslanec
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrew Garth v sprievode
vojenského pridelenca plukovníka Michaela
Longstaffa.

Úspechy Anastasie Kuzminovej na ZOH
2018. Poštový lístok s prítlačou 276
CDV 216/18
PPP 16/18. 100. výročie Mikulášskych
prvých májov. Uvedenie príležitostnej pečiatky a celinovej obálky pri príležitosti 100.
výročia prvých májov v L. Mikuláši sa uskutočnilo v priestoroch Múzea Janka Kráľa.
Bola tam zriadená poštová priehradka, kde
2018 / 2

PPP 20/18. Inaugurácia poštovej známky: Elektráreň Piešťany. Slovenská pošta
vydala okrem známky aj FDC 662 a kartu
maxima 115 CM 662/18 (analogická pohľadnica). Predseda KF 52-01 Milan Vančo
informoval, že elektráreň vydala reprint
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pohľadnice s vyobrazením starej elektrárne
z roku 1906 zo zbierky pána Vojtecha Benka
a pamätný list. V budove Elektrárne Piešťany bola v tento deň zriadená poštová priehradka Pošty Piešťany 1, kde pracovníčky
pošty pečiatkovali všetky uvedené produkty.
PPP 21/18. Filatelistická olympiáda mládeže. Tohoročná filatelistická olympiáda
tematicky venovaná 100. výročiu československej poštovej známke sa uskutočnila
rekreačnom zariadení Slovenskej pošty, a.s.
v Belušských Slatinách. Viac informácii je
v samostatnom článku v tomto časopise.
PPP 22/18. 60. výročie KF 53-11.
Od piatka 25. mája bola na pošte v Handlovej dostupná verejnosti príležitostná poštová
pečiatka k príležitosti 60. výročia činnosti
handlovského filatelistického klubu. Záujemcovia si mohli na pošte opečiatkovať
svoje filatelistické predmety, pohľadnice,
obálky a listy. K okrúhlemu výročiu pripravil predseda klubu filatelistov Michal Hertlík aj pamätný list.
PPP 23/18. Knižné hody - Festival čítania. VII. ročník festivalu Knižné hody 2018
sa konal v sobotu 26. mája na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Festival je zameraný na budovanie kultúry čítania. Prostredníctvom rôznych aktivít pripravených
spolu s umelcami, (spisovateľmi, ilustrátormi, hercami, recitátormi, hudobníkmi,
tanečníkmi a odborníkmi, ktorých život je
spojený s knihami), chceli zvýšiť záujem detí
a celých rodín o čítanie, budovať ich vzťah
ku kultivovanému čítaniu, vnímaniu a porozumeniu (http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/knizne-hody-2018).
PPP 24/18. 150 rokov pošty Sučany. 29.
mája 2018 sa v kultúrnom dome v Sučanoch
uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri
príležitosti 150 rokov pošty v Sučanoch. Bola
tam zriadená príležitostná poštová priehradka, kde sa používala PPP 24/18. Priamo
na mieste bolo si možné zakúpiť poštové
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lístky a obálky s farebnou prítlačou dobového dostavníka a nápisom Pošta zo Sučian.
Súčasťou podujatia bola aj krátka prednáška
z histórie pošty a výstavka (https://www.turieconline.sk/najblizsie-podujatia/event/19-aktivity/4050-150-rokov-posty-v-sucanoch).
PPP 25/18. Výstava - Jozef Baláž. Otvorenie výstavy k 95. výročiu narodenia akad.
mal Jozefa Baláža (31.
5. - 8. 10. 2018) s názvom „Srdcu najmilšie“ pripomína PPP
25. Výstava približuje
tvorbu jedinečného
majstra grafiky, akademického maliara
Jozefa Baláža. Jeho
diela sa nezmazateľne zapísali do dejín
výtvarného
umenia. Napriek tomu,
že hlavná časť jeho
tvorby bola zameraná
na voľnú a užitú kresbu a grafiku, určenú
najmä knižným a časopiseckým ilustráciám a tiež plagátom,
dodnes je právom označovaný aj ako nestor
slovenskej známkovej tvorby a patrí medzi
najvýznamnejších tvorcov v tejto oblasti.
Názov výstavy nesie jeho vlastné vyjadrenie
vzťahu k dielam známkovej grafiky, ktoré
považoval za „srdcu najmilšie“. Na výstave
je možné uvidieť originálne kresby výtvarných návrhov na slovenské poštové známky a obálky prvého dňa vydania (FDC),
na ktorých Jozef Baláž spracoval rozličné
námety - od portrétnych poštových známok
Alexandra Dubčeka, Jána Kollára, pápeža
Jána Pavla II. a iných osobností, cez sugestívne návrhy s alegorickými a symbolickými
Spravodajca ZSF
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motívmi, spojené s významnými výročiami
a historickými udalosťami (Slovenská pošta
– Poštové múzeum Banská Bystrica).
PPP 26/18 a 27/18. Bratislavské zberateľské dni 2018. K tradičným dvojdňovým
Bratislavským zberateľským dňom už tradične vychádzajú dve príležitostné pečiatky, pre každý deň zvlášť (1. - 2. 6. 2018).
Vyobrazujú dominanty Bratislavy, Redutu a Poštu Bratislava 1. Boli k dispozícii
v stánku POFIS Slovenská pošta, a.s. v Bratislavskej Inchebe.
PPP 28/18. 750
rokov obce Veľká.
Príležitostná pečiatka bola použitá pri oslave 750
ročného
jubilea
obce. Prvá písomná zmienka o obci
pochádza z roku
1268. V roku 1632
tu vznikla papiereň, v roku 1882 Veľčianske
tatranské múzeum, ktorého zakladateľom
bol miestny lekárnik Aurel Scherfel (18351895). V súčasnosti je Veľká hospodársky
dynamická mestská časť Popradu. V jej
chotári sa nachádza letisko, vybudované už
v roku 1938, ktoré spája Poprad s viacerými
európskymi krajinami. Najvzácnejšou návštevou bol prílet Pápeža Jána Pavla II. v roku
1995 a návšteva kráľovnej Alžbety II. v roku
2008. Cenné kultúrne pamiatky sú rímskokatolícky Kostol sv. Jána Evanjelistu z 13.
storočia, evanjelický Kostol Svätej Trojice
z roku 1817 a pamätník obetiam komunistického prenasledovania z roku 2002.
PPP 29/18. Eduard Nécsey. ThDr. Eduard Nécsey (* 9.2.1892, Oslany – † 19.6.1968,
Nitra) bol slovenský rímskokatolícky duchovný (1915 – 1968), pomocný nitriansky
biskup (1943 – 1949), titulárny arcibiskup
a apoštolský administrátor nitrianskej diecézy (1949 – 1968). Pečiatka bola zhotove2018 / 2

ná k 120 ročnému jubileu jeho narodenia.
Komunistický režim bránil jeho vymenovaniu za sídelného biskupa (1949), a preto
z poverenia pápeža Pia XII. viedol diecézu
až do svojej smrti ako apoštolský administrátor. V rokoch 1962 – 1965 sa zúčastnil
všetkých zasadaní II. Vatikánskeho koncilu. Pápež Pavol VI. ho v roku 1968 povýšil
na titulárneho arcibiskupa. Krátko po tomto
menovaní zomiera v Nitre.
PPP 30/18. 50. ročník Medzinárodnej
chemickej olympiády. PPP bude použitá na inaugurácii známky pri otvorení 50.
MChO v júli t.r.
PPP 31/18. 100. výročie prvej Československej známky. Známka výjde 28.10.2018
(Pofis 672) (https://www.pofis.sk/katalog/
produkty/znamka-2018-100-vyrocie-vzniku-ceskoslovenskej-republiky). Klub filatelistov
v Holíči si objednal PPP v predstihu.
PPP 32/18. 400. výročie korunovácie
Ferdinanda II. Viac informácií je v článku Známková tvorba v II. štvrťroku 2018
v tomto časopise.
PPP 33/18. 98. výročie Trianonskej mierovej zmluvy. 4. júna 1920 bola v zámku
Veľký Trianon vo Versailles podpísaná tzv.
Trianonská mierová zmluva, ktorá určila
hranice novovzniknutého Maďarska a okolitých štátov, ktoré predtým patrili buď celkom, alebo čiastočne do Uhorska. Novovzniknuté Maďarsko dodnes túto zmluvu
považuje za nespravodlivú. Za Česko-slovensko podpísali Trianonskú mierovú zmluvu minister zahraničných vecí Eduard Beneš
a Štefan Osuský, mimoriadny a splnomocnený vyslanec v Londýne (Pofis 560/2014)
(http://simon22.blog.pravda.sk/2018/06/04/
tri-zmluvy-ktore-nezabezpecili-mier-98-vyrocie-trianonu/).
PPP 34/18. 150. výročie múzea mesta Bratislava. Viac informácií je v článku Známková tvorba v II. štvrťroku 2018
v tomto časopise.
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Nenechávajte sa nalákať
príliš nízkou cenou!
Varovanie Komisie znalcov Zväzu slovenských
filatelistov pred kúpou drahých známok za zlomok
katalógovej ceny!

R

ozprávky sa v živote dejú len veľmi
zriedka. Aj rozprávky typu „kúpil som
drahú známku veľmi lacno“. Takéto šťastie
má len máloktorý z nás! Spravidla je to ten,
ktorý známky či iný filatelistický materiál
dlhodobo študuje a má o predmetnej veci
viac vedomostí než okolie. Ostatní majú
obyčajne smolu, ako to nezriedka vidíme
na aukčnom serveri Aukro.cz. Tam niektorí
predajcovia občas a iní pravidelne ponúkajú
falzifikáty. Nie je ich mnoho, ale sú.

Jeden z najagilnejších a pravidelných
predajcov falzifikátov, ktorý využíva aj predajné servery na Slovensku, je z východného Slovenska, z okresu Vranov nad Topľou.
V jeho ponuke sa periodicky a už niekoľko
rokov opakujú známky s falošnými pretlačami Pošta československá 1919 a Slovenský štát 1939 a mnohé z nich sú na lepovej
strane opatrené falošnými značkami znalcov nežijúcich aj žijúcich. Predajca tieto falzifikáty ponúka ako NÁLEZ!!!, RARITU!!!,

Štvorblok na pergamenovom papieri
ponúknutý do Zikovej aukcie. Po odhalení a oznámení, že ide o falzifikát, ho
predajca umiestnil na Aukro.

Jediné, čo je na tomto štvorbloku pravé, je pergamenový papier. Pretlač je
urobená na skeneri a kopírke, rovnako
aj znalecká a prídavná značka.
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Štvorblok v katalógovej cene 880 euro
si na Aukre môžete kúpiť za 4444 Kč.
Za falzum je to nehorázne veľa.

Predajca kupujúceho láka veľmi nízkou cenou a tvrdením, že ide o nález. Je
to kamufláž.
prípadne VZÁCNE!!!, uvedie aj katalógovú cenu známky a ponúka ju za zlomok
ceny. A v závere popisu položky nezabudne
uviesť formulku BEZ ZÁRUKY. Napriek
tomu sa vždy nájdu ľudia, ktorí sa nechajú
nalákať na tri výkričníky a na podľa nich
veľmi priaznivú cenu, rovnajúcu sa však
niekoľkým tisícom českých korún, a predajcovi naletia.
Odporúčame všetkým zberateľom - keď
už nechcú dražiť v zavedených, tradičných
a serióznych filatelistických aukciách - aby
kupovali drahé známky výlučne s atestom pravosti a pri tých ostatných, aj keď sú
2018 / 2

Ak niekto dokáže sfalšovať pretlač,
znalecká značka je preňho „malina“.

Nálezmi sa to v ponuke len tak hemží.
Je pozoruhodné, koľko ľudí na to dokáže skočiť...
na lepovej strane viaceré značky, boli veľmi
opatrní. Lebo pre človeka, ktorý dokáže sfalšovať známku či jej pretlač, nie je problém
sfalšovať ktorúkoľvek znaleckú značku. Obzvlášť treba byť opatrný v prípade, keď predajca na pravosť nedáva záruku - v takom
prípade je najlepšie známku považovať už
dopredu za falzifikát. Ďalšou možnosťou je
obrátiť sa - aj v priebehu aukcie - na znalca.
Niektoré falzifikáty sa totiž dajú odhaliť aj
na základe obrázku či skenu.
Komisia znalcov
Zväzu slovenských filatelistov
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Vyhodnotenie ankety
o najkrajšiu slovenskú poštovú
známku za rok 2017

väz slovenských filatelistov vyhlásil v spolupráci so Slovenskou poštou,
a. s., tradičnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú
známku roka 2017. Hlasovania v ankete sa mohli
záujemcovia zúčastniť prostredníctvom internetu alebo zaslaním svojho hlasu
písomne na korešpondenčnom lístku.
Celkovo sa hlasovania
zúčastnilo 727 účastníkov,
čo je o 10 viac, ako bolo v minulom roku.
Pritom prostredníctvom internetu hlasovalo 445 účastníkov a zaslaním odpovede poštou 282 účastníkov.
Výsledky ankety boli prezentované počas
otváracieho ceremoniálu 2. slovensko-českej filatelistickej výstavy NITRAFILA 2018
dňa 4.7.2018 v Nitre.
Za rok 2017 sa najkrajšou poštovou
známkou stala známka v hárčekovom vydaní číslo 645 z emisie UMENIE: Oltár sv.
Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči od autorskej dvojice akad. maliara Vladislava

Roztoku a rytca Františka
Horniaka s počtom hlasov
334. Táto dvojica autorov
vyhrala aj minuloročnú
anketu so známkou 450.
výročie narodenia Jána Jessenia.
Na 2. mieste sa umiestnila tiež známka v hárčekovom vydaní číslo 646,
za ktorú hlasovalo 121
účastníkov - 500.výročie reformácie (1517) od skúsenej
dvojice autorov prof. akad.
maliara Dušana Kállaya a rytca doc. akad.
maliara Martina Činovského, ArtD.
3. miesto obsadila známka číslo 644
z emisie UMENIE: Jozef Božetech Klemens
(1817 – 1883), portrét pani Juppovej 1845
od dvojice autorov akad. maliara Vladislava
Roztoku a rytca akad. maliara Rudolfa Cigánika s počtom hlasov 69.
Umiestnenie ďalších známok roku 2017
nájdete na internetových stránkach ZSF
https://slovenskafilatelia.sk/vysledky-ankety-o-najkrajsiu-postovu-znamku-2017/
- red. -

Jubilejná výstava C – S SALON 2018
Ing. Miroslav Bachratý

P

rípravné práce na jubilejnej výstave
k 100. výročiu vzniku ČSR a vydaniu
Hradčianskych známok a k 25. výročiu
slovenskej známkovej tvorby pokračujú
nezmenšeným tempom. Po uzávierke prihlášok môžeme konštatovať, že výstavy sa
zúčastní 58 exponátov českých a sloven-
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ských vystavovateľov, vrátane poštových
múzeí v Prahe a Banskej Bystrici a Záhorského múzea v Skalici. Prvý blok (predchodcovia za Rakúsko-Uhorska) bude obsahovať
4 exponáty, ďalšie tri sa zaoberajú 1. svetovou vojnou so zameraním na Slovensko.
Činnosť čs. zahraničných légií v Rusku,
Spravodajca ZSF
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Francúzsku a Taliansku bude predmetom
6 exponátov, vrátane jedného „pohľadničiarskeho“. Najpočetnejšie zastúpenie (11)
budú mať exponáty venované začleňovaniu
Slovenska do ČSR, zamerané na prechodné
obdobie, ktoré je zo zberateľského hľadiska nesmierne zaujímavé. Po ôsmich exponátoch uvidíme v skupinách „Hradčany“
a „Prvá ČSR“. Hradčianske exponáty budú
nielen prezentovať vznik a rozsah vydania,
ale aj zberateľské možnosti podľa rôznych
kritérií. Zaujímavo rozmanité budú aj exponáty „prvého Československa“, kde popri špičkových vzácnostiach iste zaujmú
aj ukážky spracovania niektorých emisií,
ktoré zatiaľ neboli osobitne prezentované.
Šestica nasledujúcich exponátov sa zaoberá
obdobím násilného prerušenia existencie
spoločného štátu (Slovensko, Protektorát).
„Druhé Československo“ budú reprezentovať štyri exponáty, pričom jeden z nich
predstaví ocenenia čs. známok doma i v zahraničí. Záverečný blok predstavujú exponáty venované Slovensku 1993-2018, medzi
nimi exponáty Poštového múzea Slovenskej
pošty, a.s. v B. Bystrici o tvorbe slovenských
známok a o živote a diele nestora slovenskej

známkovej tvorby J. Baláža. Nájdeme tu aj
niekoľko prípadov spracovania novodobého
zberateľského materiálu, ktoré môžu slúžiť
ako inšpirácia.
V „Pokladnici slovenskej filatelie“ návštevníci uvidia 17 vybraných filatelistických
zaujímavostí a vzácností, ktorých pôvod je
viazaný na územie Slovenska v rôznych historických obdobiach a počas pôsobenia rôznych poštových správ.
K výstave sa plánuje vydanie troch poštových lístkov – jeden bude „výstavný“ a dva
budú pripomínať pôsobenie Čs. národnej rady a Československej dočasnej vlády
v Skalici. V rámci výstavy sa pripravuje spomienková „legionárska pošta“ z Holíča cez
Malacky do Bratislavy (2.11.2018) ku ktorej
sa budú používať príležitostné pečiatky.
Nezabudnite si už teraz poznamenať
do kalendára termín konania výstavy 27.10.
- 4.11.2018 vo výstavnej Galérii na Západnej
terase Bratislavského hradu.
Ďalšie detailné informácie o výstave prinesieme v budúcom čísle Spravodajcu 3/2018.
Pozn. redakcie: Ing. M. Bachratý je predseda organizačného výboru titulnej výstavy.

PRAGA 2018 SA BLÍŽI

N

Ing. Miroslav Bachratý

iekoľko dní nás delí od najbližšej (časovo i geograficky) svetovej výstavy (15.8.
– 18.8.2018), poriadanej pri príležitosti 100.
výročia vzniku Československej republiky,
vydania prvých čs. známok – Hradčian i ďalších „osmičkových“ výročí. Kongresový hotel Clarion (dostupný zo stanice metra
Vysočanská) bude hostiť exponáty tradičnej
filatelie, poštovej histórie, modernej filatelie, otvorenej triedy, fiškálnej filatelie a literatúry z takmer 70 krajín celého sveta.
Špecializované expozície budú umiestnené
v Poštovom múzeu, hoteli Olympik Tristar
2018 / 2

a v Múzeu A. Muchu. Slovenské farby bude
na výstave hájiť šesť exponátov, ztoho jeden
v mimo súťažnom oddelení ako pozvaný
exponát. Príležitosť na doplnenie zbierok
či stretnutie s priateľmi poskytne počas trvania výstavy filatelistický veľtrh EXPO
v hoteli Olympik. Podrobnejšie informácie
o výstave, jej sprievodnom programe, vrátane oboch vydaných bulletinov, možno nájsť
na webovej stránke www.praga2018.cz
(M. Bachratý je národný komisár ZSF titulnej výstavy)
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NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF

Ročník: X.

Číslo: 1/2018

STRETNUTIE MLADÝCH
FILATELISTOV V BELUŠSKÝCH
SLATINÁCH
PaedDr. Jozef Oško

V

prekrásnom prostredí Školiaceho strediska Slovenskej pošty, a.s., v Belušských
Slatinách sa v dňoch 18. – 20. mája 2018 zišlo
35 súťažiacich v národnom kole filatelistickej
olympiády. Dni mladých filatelistov a finále
FO otvoril predseda KM ZSF Ing. Josef Rančák, ktorý ospravedlnil neúčasť zástupcov
Ministerstva dopravy a výstavby SR, Slovenskej pošty, a.s. Po privítaní a oboznámení
účastníkov s programom za ZSF predniesol
pozdrav Ing. Jozef Vangel, CSc., predseda
Združenia klubov filatelistov v Žiline.
Téma tohoročnej filatelistickej olympiády
bola zameraná na 100. výročie vzniku Československa, 100. výročie od vydania prvej
známky Česko – Slovenska a 25. výročie
vzniku samostatného Slovenska. Súťažiaci
v prvý deň vypracovali tematický – odborný test. Druhý deň ich čakala praktická časť
- tvorba mini exponátov. Podľa vekových
skupín vypracoval každý súťažiaci jeden až
tri albumové listy. Počet súťažiacich oproti
minulému roku vzrástol o 10. Aj úroveň bola
vyššia. Dopomohlo lepšie materiálne vybavenie jednotlivých krúžkov, ktoré v rámci
projektu zabezpečilo Ministerstvo dopravy
a výstavby SR. Krúžkom boli dodané pinzety, lupy, hawidky, nálepky, albumové listy,
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rezačky. So všetkými pomôckami pracovali
na olympiáde. Štábna kultúra sa zvýšila tým,
že známky boli uložené do hawidiek a popis
si pripravili na počítačoch, čím exponát vyzeral estetickejšie.
Porota pracovala v zložení: PaedDr. Jozef
Oško, predseda, členky Daniela Schmidtová
a Bc. Veronika Chorvatovičová.
Po skončení súťaže bolo vyhodnotenie.
Predseda poroty informoval o výsledkoch
testov, poukázal na otázky, v ktorých sa
najčastejšie vyskytli chyby. Exponáty boli
vystavené a ku každému boli pripomienky na jeho vylepšenie. Úroveň exponátov
oproti minulému roku sa zlepšila. Mnohí
rešpektovali pripomienky z minulého roka,
Najkvalitnejší miniexponát mala Nikolka Kováčiková z KMF Bratislava 1, ktorá
za svoj exponát dosiahla najvyššie ohodnotenie 58 bodov zo 60 možných.
Celá súťaž a pobyt sa niesli v priateľskom
duchu bez problémov. (Výsledky súťaže FO
sú v prílohe článku.)
Po vyhodnotení olympiády predsedom
poroty, predseda KM ZSF vyhodnotil súťaž aktivity KMF za školský rok 2016/2017.
Prvé miesto získal KMF Z 7 - Trnava, vedúca Bc. Veronika Chorvatovičová, 2. miesto
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získal KMF Ba 1 Bratislava, vedúca Daniela
Schmidtová, 3. miesto získal KMF S-01 Liptovský Mikuláš, vedúci PaedDr. Jozef Oško.
Na návrh vedúcich KMF boli odovzdané
12 mládežníkom bronzové odznaky mladého
filatelistu. Vecné odmeny dostali mladí filatelisti za návrhy príležitostnej pečiatky k filatelistickej olympiáde (Matúš Bartúnek z Trnavy) a za návrh prítlače na obálku k 100 rokom
čsl. známky Viktória Rajnáková z Bratislavy.
Mládežníci vo voľnom čase si zahrali tenis,
navštívili plaváreň priamo v budove a turistickú vychádzku. V sobotu v odpoludňajších
hodinách si vypočuli zaujímavú prednášku
Ing. Vangela k téme Hradčianske známky,
ktoré boli vydané ako prvé a priamo súviseli
s témou tohoročnej FO. Mgr. Ján Mička predviedol ukážku, ako kedysi v predznámkovom
období sa písali a skladali listy. Večer sa všetci
tešili na opekačku pri táboráku.
Tretí deň sa uskutočnil autobusový výlet
Po stopách slovenských poštových známok.
Navštívili sme Čičmany s ľudovou architektúrou domov (známka vydaná v roku 1972, nominálna hodnota 20 Kčs). Po prehliadke Čič-

mian a Múzea ľudovej architektúry naša cesta
smerovala do Žiliny – Budatína. Tam sme si
prezreli Budatínsky hrad, v ktorom je aj stála
výstava drotárskeho umenia, ktoré sa objavilo ako námet na poštových známkach vydaných v roku 1972 (POFIS, katalógové čísla
1974-1978). Budatínsky hrad sa stal námetom
poštovej známky vydanej v roku 1998 v nominálnej hodnote 6 Sk (katalógové číslo 146).
Záverom chcem v mene súťažiacich a ich
vedúcich srdečne poďakovať Ministerstvu
dopravy a výstavby SR za finančné zabezpečenie celej akcie, Slovenskej pošte, a.s., za finančnú pomoc a ceny venované súťažiacim.
Poďakovanie patrí aj kolektívu pracovníkov
Školiaceho strediska v Belušských Slatinách
za vytvorenie ideálnych podmienok pre celý
pobyt. Za výbornú organizačnú a spoločenskú angažovanosť a za bezchybnú prípravu
celej akcie ďakujeme predsedovi komisie
mládeže ZSF Ing. Josefovi Rančákovi. Vďaka patrí predovšetkým vedúcim KMF za ich
ochotu a obetovanie obrovského voľného
času výchove a príprave mladých filatelistov,
bez ktorých by sa olympiáda neuskutočnila.

Výsledky národného kola filatelistickej olympiády Belušské Slatiny 18. - 20. máj 2018
Meno, priezvisko
1. Orsovicsová Laura
2. Orsovicsová Lea
3. Braunová Nikola
4. Siváčková Zuzana
5. Rajnáková Viktória
6. Slanina Matej
7. Merc Adam
8. Granec Emanuel
9. Orešanský Matej
10. Šulko Samuel
11. Hromník Adam
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Kategória Z
Miesto
Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 3
Bratislava 3
Trnava 1
Malacky
Trnava 2
Trnava 2
Trnava 2
Bratislava 2

Test
40
36
36
39
39
30
31
36
28
27
14

Exponát Body, spolu
50
90
50
86
46
82
41
80
40
79
42
72
40
71
35
71
35
63
35
62
42
56
Spravodajca ZSF
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Kategória A
Meno, priezvisko

Miesto

Test

Exponát Body spolu

1. Kováčiková Nikol

Bratislava 1

40

52

92

2. Steranková Kristínka

Bratislava 2

40

48

88

3. Kocúr Tomáš

Žilina

38

48

86

4. Siváčková Kristína

Bratislava 3

40

46

86

5. Fischerová Adelka

Bratislava 2

40

45

85

6. Machyniak Martin

Malacky

39

38

77

7. Šulko Michal

Trnava 2

40

35

75

8. Holíč Timotej

Bratislava 2

21

40

61

9. Míšová Katarína

Bratislava 2

16

40

56

10. Palocsányiová Bára

Trnava 2

18

35

53

Meno, priezvisko

Miesto

Test

Exponát

Body spolu

1. Jakub Kostolný

Lipt. Mikuláš

39

49

88

2. Tóth Patrik

Bratislava 2

39

48

87

3. Kapánek Jakub

Bratislava 4

39

47

86

4. Filípek Marek

Malacky

38

43

81

5. Grantnerová Sára

Malacky

38

42

80

6. Vávra Martin

Bratislava 4

37

41

78

7. Vajs Daniel

Lipt. Mikuláš

31

46

77

8. Celušák Tomáš

Bratislava 2

22

50

72

9. Demovičová Lucia

Trnava 2

33

39

72

10. Chlistek Ján

Lipt. Mikuláš

20

47

67

11. Mikláš Erik

Trnava 2

24

39

63

12. Gbelský Jakub

Bratislava 2

13

44

57

13. Korčáková Denisa

Trnava 2

8

40

48

Test

Exponát

Body spolu

35

50

85

Kategória B

Kategória C
Meno, priezvisko

Miesto

1. Haba Martin

Malacky
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Z KLUBOV A REGIÓNOV

100 rokov od vojenskej vzbury
Slovákov v srbskom Kragujevaci
8.6.1918 - 2018
npráp. v. v. Jozef Korený

S

pomienkový akt k 100. výročiu vojenskej
vzbury Slovákov, príslušníkov náhradného práporu 71. pp (drotárskeho) v Kragujevaci sa uskutočnil v kasárni Slovenského
národného povstania 7.6.2018. K ucteniu pamiatky popravených 44 Slovákov nastúpili
vojaci Trenčianskej posádky. Hlásenie veliteľovi Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky a veliteľovi posádky Trenčín
brig. gen. Ing. Jindřichovi Jechovi vykonal
plk. Ing. Robert Kocso - zástupca veliteľa Brigády bojového zabezpečenia Kragujevackých
hrdinov. Veliteľ posádky vykonal prehliadku
nastúpenej jednotky. Po štátnych hymnách
Srbska a Slovenskej republiky vystúpili s príhovormi Ing. Jaroslav Baška - predseda VÚC
Trenčín, Mgr. Richard Rybníček - primátor
mesta Trenčín, 1. radca Veľvyslanectva Srbskej republiky Dragah Stojovic a plk. v. v.
Ing. Miroslav Ondráš - predseda OV SZPB
a Klubu vojenskej histórie pri PK Trenčín.
Všetci v krátkych príhovoroch priblížili si-
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tuáciu príslušníkov náhradného práporu 71.
pp v Kragujevaci, ktorí prišli z ruského zajatia
a mali nastúpiť na dovolenku. Velenie pluku
sa k nim surovo správalo a po zistení, že
majú nastúpiť na taliansky front, došlo z večera z 2. na 3.6.1918 k vojenskej vzbure. Veliteľom náhradného práporu bol pplk. Marx.
Vodcom vzbury bol Viktor Kolibík z Dlhého
Poľa. Stanný súd 8.6.1918 z 81 obvinených 44
odsúdil na trest smrti. Vzbúrencov popravilo 80 mužov zo 6. práporu 1. bosensko - hercegovinského pluku na Stanovlianskom poli
8.6.1918. Podujatia sa mimo iných zúčastnili
Ing. Rajka Salihbegovič - predseda Spoločnosti srbsko - slovenského priateľstva, genpor. v. v. Ing. Pavel Honzek - vedúci skupiny
generálov v Trenčíne a hlavný organizátor
obnovy „zabudnutého“ vojenského cintorína z I. svetovej vojny v Trenčíne Kubre - Zábraní, plk. Ing. Jozef Ševčík - veliteľ Brigády
bojového zabezpečenia Kragujevackých
hrdinov, plk. Ing. v. v. Ján Skyba - predseda
Klubu vojenských veteránov
pri Posádkovom klube Trenčín, pplk. v. v. Stanislav Martinák - vedúci Posádkového klubu Trenčín, vojenskí veteráni,
občania mesta a deti trenčianskych škôl. Za zvukov smútočného chorálu delegácie zúčastnené na podujatí položili vence
k pamätníku 44 popravených
v Kragujevaci. Pri ekumenickej bohoslužbe, ktorú vykonal
pplk. PaedDr. Stanislav Lipka
- r. k. duchovný Brigády bojového zabezpečenia Trenčín,
Spravodajca ZSF
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boli vyvolávané mená popravených a ich
vek. Popoludní 7.6.2018 prebehli v Posádkovom klube prednášky k 100. výročiu vzbury
Slovákov v srbskom Kragujevaci, ktoré predniesli plk. v. v. Ing. Ján Dibala, Peter Pavlík
a PhDr. Milan Šišmiš. Na záver podujatia bol
premietnutý film „Štyridsaťštyri“ režiséra
Paľa Bielika z roku 1957 v hlavnej postave
s Jurajom Sarvašom. Po skončení podujatia pán Juraj Sarvaš besedoval s účastníkmi
podujatia v Klube vojenských veteránov.
Dňa 8.6.2018 v deň popravy 44 slovenských
vzbúrencov - hrdinov, primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček sa zúčastnil

spomienkového podujatia v Kragujevaci.
Následne si uctil aj obete 2. svetovej vojny v Kragujevaci. Na záver svojej návštevy
podpísal Memorandum o obnove vzťahov
Trenčína a Kragujevaca. Klub filatelistov
v Báčskom Petrovci si túto historickú udalosť pripomenul prítlačou na poštovej obálke
s textom: 100 rokov vzbury Slovákov v Kragujevci a príležitostnou pečiatkou s textom
100 godina pobune Slovaka u Kragujevcu Bački Petrovac 2.6.2018, ktorá bola používaná v Báčskom Petrovci. Je len ku škode veci,
že Slovenská pošta, a. s., nevydala k tejto
udalosti poštovú známku.

65 rokov filatelie v Báčskom Petrovci
Jozef Korený

D

ňa 26. 6. 2018 si Klub filatelistov v Báčskom Petrovci pripomenul 65. výročie
založenia. Založenie klubu si klub pripomenul výstavou 7. Dni filatelie Petrovca.
Za uplynulých 65 rokov klub usporiadal
desiatky filatelistických výstav pod názvom
PETROVEC FILA, ktorých sa zo Slovenska každoročne zúčastňujú členovia Zväzu
slovenských filatelistov z Nitry, Trenčína,
Piešťan. Klub filatelistov je veľkým propagátorom poštových známok Slovenskej republiky. Na tohoročnej výstave
boli vystavené tieto exponáty:
Pavel a Mária Širkovci - Námety a motívy v tvorbe československých známok
Mgr. Pavel a Zuzana
Lomianskovci
Umenie
na známkach - melancholické
úlomky z námetovej tvorby
československých známok
Mgr. Pavel Lomiansky
- Poštová tvorba Slovenska
na rozhraní prvých dvoch dekád jej samostatnosti
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Ondrej Záhorec - Matica Slovenská
Zuzana Lomianská - Kvety a rastliny
z rôznych meridiánov sveta
Milan Vereš - Automobil ako technický
fenomén
Tomáš Častven - Korešpondenčné obálky
Tomáš Častven - Klenotnica poštových
známok Juhoslávie z minulého storočia
Rastislav Spevák – Vikingovia, poslední
dobyvatelia
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Ondrej Žabka - Deti na poštových
známkach
Podujatia sa zúčastnil pán Milan Vančo
- predseda KF Piešťany a člen Spolku filatelistov v Báčskom Petrovci s manželkou.
Pri tejto príležitosti klub vydal Zoznam
exponátov s retrospektívou príležitostných
pečiatok, obálku s prítlačou 7. Dni filatelie

Petrovca - 65 rokov filatelie v Petrovci ako aj
príležitostnú pečiatku používanú 26. 5. 2018
Bački Petrovac 65 Godina filatelie u Bačkom
Petrovcu. Do rokov nasledujúcich prajem
klubu veľa úspešných podujatí a úspešnú
spoluprácu s klubmi filatelistov na Slovensku pri propagácií poštových známok Srbska a Slovenska a v upevňovaní priateľstva
a spolupráce.

Najpozoruhodnejšie rytiny F. Horniaka

A

Ing. Zdeněk Baliga

ko sme už avizovali v predchádzajúcom
čísle nášho Spravodajcu, v dňoch 9. až
13. apríla 2018 sa v priestoroch Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky
(MDV SR) uskutočnila výstava pod názvom
Najpozoruhodnejšie rytiny Františka Horniaka. Pripravilo ju MDV SR v spolupráci so
Slovenskou poštou, a. s., Poštové múzeum
Banská Bystrica. Výstava bola vynikajúco
pripravená aj keď rozsahom mala skôr komorný charakter. Z obrovskej známkovej
tvorby Františka Horniaka boli vybrané
jeho top práce, ktoré získali na slovenskom,
ale aj medzinárodnom poli v známkovej
tvorbe najvyššie ocenenia. Výstava bola
veľmi vkusne inštalovaná v rámoch umiestnených na maliarskych stojanoch. Boli tam
prezentované rozkresby, rytiny ako aj hoto-
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vé známky z dielne umelca. Ako inak, výstava začínala jednou z najlepších známok
Fera Horniaka, a to prepisom diela Ladislava
Medňanského Potok za humnami, Na brehu
z roku 2003. Medzi vystavenými dielami
nechýbali ani artefakty k minuloročnej najkrajšej slovenskej známke z emisie Umenie:
Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči od majstra Horniaka.
Výstavu slávnostne otvoril 9. apríla 2018
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky pán Arpád Érsek. Vo svojom príhovore vyzdvihol prínos umelca v slovenskej
známkovej tvorbe, čo sa odráža aj vo vysokom hodnotení našej známkovej tvorby vo
svetovom meradle. Františkovi Horniakovi
poďakoval za jeho prácu, ktorou zviditeľňuje
Slovensko v celom svete.
Účelom výstavy bolo prezentovať známkovú tvorbu priamo v inštitúcii, kde sa o nej
rozhoduje. Ako povedala vo svojom príhovore generálna riaditeľka sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb
PhDr. Irena Kyrinovičová, bolo to vnesenie
kultúry a umenia priamo do úradu a bol
to prvý počin takto predstaviť umelca pracovníkom priamo v ich úrade. Ostáva nám
veriť a tešiť sa, že výstavy takého charakteru budú na MDV SR nasledovať a predstavia nám tvorbu ďalších umelcov z oblasti
známkovej tvorby.
Spravodajca ZSF
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MINULOSŤ A BUDÚCNOSŤ
SPRAVODAJCU ZSF
Prehľad autorov publikujúcich v časopise v rokoch
1998 – 2017
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

K

eď v roku 1997 zväzový časopis Slovenská filatelia zanikol, mal 156 predplatiteľov. Príčinou bol náhly skon jeho
výkonného redaktora J. Olaha. Na Valnom
zhromaždení ZSF v Košiciach delegáti vyslovili požiadavku, aby zväzový časopis
ďalej vychádzal. Nenašiel sa nikto, kto by
pokračoval v jeho vydávaní. Rekonštruovaná Rada ZSF nemala na jeho vydávanie
ani prostriedky, ani autorský kolektív. Regionálne časopisy Nitrafila a Martínia mali
ambíciu stať sa celoštátnym časopisom, no
tiež nemali prostriedky, aby sa tak stalo.
Začal vychádzať časopis Zberateľ, ktorý vydávala rovnomenná firma. So zväzom
bol spojený prostredníctvom členov zväzu,
ktorí v ňom publikovali. V tejto dobe sa tiež
zrodil Spravodajca ZSF, krehké dieťa, ktoré
živilo niekoľko autorov, ktorí sa dali spočítať na prstoch jednej ruky. Nebol to časopis
vo vlastnom zmysle slove, bol to bulletin,
podobný Zvestiam ZSF. Trvalo niekoľko rokov, kým sa dostal na terajšiu úroveň a stal
sa z neho časopis. Žil som s ním, držal prst
na jeho tepe. Teraz má štandardný obsah
i veľmi dobré finančné zázemie. Keď po viacerých rokoch Zberateľ zanikol, vraj pre nedostatok kvalitných príspevkov, Spravodajca
ZSF sa stal jediným slovenským filatelistickým časopisom. Je koncipovaný ako kronika
zväzu, jeho odbornej činnosti a propagácia
výrobkov jeho sponzora, Slovenskej pošty,
a.s. POFIS. Viackrát som počul argument
niektorých autorov, že nebudú publikovať
v časopise, ktorý má nízky počet čitateľov.
Chcem im tu pripomenúť, že každý časopis
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niekedy začínal a postupne si budoval svoje
renomé. Je pravdou, že za terajšieho stavu
dobrovoľných členov redakcie, obmedzeného počtu odborných prispievateľov a existujúceho finančného zázemia, sa podľa mojej
mienky, časopis dostal optimálnu úroveň.
Finančné možnosti, ktoré nám poskytuje sponzor, umožňujú vyrobiť 500 kusový
náklad. Každý člen zväzu, pokiaľ poslal písomnú objednávku, ho mohol získať na svoju
domácu adresu. Malý príspevok je požadovaný za administratívu, spojenú s jeho distribúciou. Časopis potrebuje čitateľov, ktorí
ho budú chcieť a podporovať. Päťdesiatosem
terajších objednávateľov je príliš málo. Kluby
ho dostávajú prostredníctvom novinkovej
služby, často krát so značným oneskorením.
Redakcia nemá možnosť ovplyvniť jeho distribúciu. Terajší náklad je 200 kusov.
V marci t.r. Rada ZSF kriticky hodnotila
činnosť časopisu. Hodnotenie vyslalo vážny
signál predsedovi redakčnej rady i vedúcemu redaktorovi. Prijal som ho ako kritiku
doterajšej koncepcie a obsahu časopisu. Nadobudol som pocit, že viacerí členovia rady
necítia potrebu podporovať jeho vydávanie
v terajšej podobe. Redakcii chýba akýkoľvek
ohlas čitateľov na jeho obsah, a tak si musím
položiť otázku, pre koho ho vydávame. Viem
si predstaviť ako by časopis vyzeral, keby
mal širšiu podporu čitateľskej obce i vedenia
zväzu. Je potrebné, aby sa na čelo redakčnej
rady postavila charizmatická osobnosť (najlepšie by bolo, ak by to bol predseda zväzu
alebo člen rady), ktorá nájde ďalších sponzorov, objednávateľov reklamy, presvedčí
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filatelistických bádateľov, aby v ňom publikovali. Aby získal podporu rady, ktorá by
schválila jeho celo farebné vydávanie. Je to
aktuálna potreba, aby sa mohli uverejňovať
výsledky výskumu tlače známok, ktoré sú
v čiernobielom prevedení nevýrazné a strácajú na preukaznosti. Časopis potrebuje mať
v rozpočte zväzu samostatný podúčet, z ktorého by bolo jasné, že prostriedky získané
z mimo rozpočtových zdrojov sa použijú len
na jeho vydávanie, distribúciu a motiváciu
autorov. Po marcovom hodnotení som pochopil, že časopis potrebuje novú krv, ktorá dokáže urobiť to, čo som ja nedokázal.
Ponúkam Rade ZSF rezignáciu na pozíciu
predsedu redakčnej rady, aby sa otvorila
nová perspektíva časopisu.
Časopis netvorí len redakcia, ale predovšetkým jeho prispievatelia. Dovolil som si
urobiť rekapituláciu činnosti časopisu a zoznam jeho prispievateľov. Za 20 rokov vyšlo
82 čísel časopisu. Napočítal som 116 prispievateľov, z toho 66 prispelo len jedenkrát, ale
viacerí publikovali viacnásobne. Patrí sa,
1. Floch Ľubomír (ljf) 228
2. Mička Ján (Ma) 121
3. Baliga Zdeněk (BZ) 100
4. Korený Jozef (Ký) 91
5. Gerec Miro 75
6. Valašková Iveta (va) 51
7. Ňaršík Miro 48
8. Maniaček Ján st. 42 (+)
9. Bachratý Miro 36
10. Gáťa Otto 33
11. Oško Jozef 23
12. Soukup Jozef 21 (+)
13. Moravčík Ján 20
14. Tekeľ Jozef 20 (+)
15. Valigura Dušan 18
16. Jankovič Vojtech 18
17. Šnirc Milan 11 (+)
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aby všetky ich mená ostali v pamäti zväzu
a preto ich publikujem v tomto článku. Ak
odpočítame nezväzových autorov (ČR, POFIS SP., a.s.), a tých, čo nás navždy opustili
(+), stále ostáva príťažlivé číslo potenciálnych prispievateľov. Žiaľ, nepoznám spôsob,
ako podnietiť ľudí z uvedeného súboru, aby
viac prispievali práve do nášho časopisu.
Ani predseda, členovia rady, funkcionári
na všetkých stupňoch riadenia a predsedovia odborných komisií v ňom nepublikujú
o svojej činnosti, hoci ich k tomu i zaväzuje
roky staré uznesenie rady. Je starou známou
pravdou, že renomé časopisu budujú autori,
ktorí v ňom publikujú. Renomé môžeme vybudovať len my, členovia zväzu, aby k publikovaniu priťahovalo aj početných autorov
z iných filatelistických organizácií.
Prehľad autorov publikujúcich v Spravodajcovi ZSF v rokoch 1998 – 2017.
Autori sú zoradení v zozname podľa počtu publikácií. Za ich menami sú skratky,
pod ktorými tiež publikovali, alebo skratky
mimo zväzových organizácií.

18. Evinic Dušan 10 (+)
19. Rančák Josef 10
20. Maraček Imrich 10
21. Jantoš Július 9
22. Lužák Ivan 9
23. Kollár Štefan (SP) 8 (+)
24. Urminský Alexander 7
25. Vangel Jozef 7
26. Vančo Martin (Pofis) 7
27. Suchár Miroslav (SP) 6
28 .Osuský Peter 7
29. Molnár Július 6
30. Mrva Vladimír 5
31. Vangel Jozef 5
32. Fajner Norbert (nf) 6
33. Helmeš Stanislav 6
34. Gaža Ivan (i.v.g) 4

35. Vallo Ján 4
36. Paštéka Anton 3
37. Vajčovec Ľubomír 3 (+)
38. Holc Ladislav 3
39. Bard Alexander 2
40. Bartoň Otto 2 (+)
41. Gaál Viliam 2
42. Kmeť Viktor 2
43. Čaplovič Ján 2
44. Fekete Ladislav 2
45. Šteker Kamil 2
46. Števove Igor 2
47. Rihák Karol 2 (+)
48. Rovný Patrik 2
49. Baluška Miroslav 2
50. Fratrič Ján 2
51. Zrubec Severín 2 (+)
Spravodajca ZSF
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52. Kútny Jozef 1
53. Kotek Tichomír 1
54. Mrva Vladimír 1
55. Holdoš Martin 1
56. Šablatúra Svätopluk 1 (+)
57. Tekeľ Andrej 1 (+)
58. Peterka Milan 1
59. Szaló Anton 1
60. Czicay Péter 1
61. Szalay Maroš 1
62. Ondraška Pavol 1
63. Gilányiová Ruženka
(Pofis) 1
64. Juricová Magda (Pofis) 1
65. Rapčanová Táňa 1
66. Vrábeľ Jozef 1
67. Dobrotka Jaroslav (SP) 1
68. Lisý Igor 1
69. Máj Jozef 1
70. Brendl Lumír (ČR) 1
71. Fritz Zdeňek (ČR) 1
72. Vaníček Vít (ČR) 1
73. Sopko František 1

74. Strnad Slavomír (ČR) 1
75. Nevrlová Margita 1
76. Nosálová Jana 1
77. Decherová Eva 1
78. Pavlovičová Ľubica
(Pofis) 1
79. Fratrič Ján 1
80. Urminský Alexander 1
81. Martinka František 1 (+)
82. Vozárová Ľubica (Pofis) 1
83. Gubík Peter 1
84. Gunár Igor 1
85. Kútny Jozef 1
86. Kaducová Mária
(Pofis) 1
87. Kyrinovičová Irena
(Pofis) 1
88. Vozárová Lucia (Pofis) 1
89. Kmeť Viktor 1
90. Holdoš Martin 1
91. Nevrlová Margita 1
92. Máj Jozef 1
93. Lechnerová Eva 1

94. Nosalová Jana 1
95. Watzka František 1
96. Kukliš Ladislav 1
97. Straka Vladimír 1
98. Pizston Otto 1
99. Palatický František 1
100. Weiss Viliam 1
101. Vačko Ladislav 1
102. Foldeš Ondrej 1
103. Píša Július 1
104. Barančok Ľubomír 1
105. Burčo Štefan 1
106. Ovečka Štefan 1
107. Britaš Pavel 1
108. Vančo Milan 1
109. Tvrdý Ivan 1
110. Šiarik Jozef 1
112. Kasala Jozef 1
113. Sobihard Jozef 1
114. Pálka Juraj 1
115. Kostelecká Zuzana 1
116. Trančík Ivan 1

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA
KF 52 – 51 PRI DOME MATICE
SLOVENSKEJ V NITRE
MVDr. Milan Šajgalík

U

torok 13. marca 2018 sa zišli členovia klubu v hojnejšom počte, ako to
býva každý druhý utorok, keď sú pravidelné stretnutia členov aj výborová schôdzka.
Dôvodom bolo konanie členskej schôdze,
ktorá mala pripravený 10 bodový program.
Klub má v súčasnosti 40 členov a na schôdzke bola zaregistrovaná 70% účasť. Hodnotili
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sme našu činnosť i plánovali, čo urobíme
v ďalšom roku. Výbor pracuje v zložení:
MVDr. Milan Šajgalík – predseda, Ing. Ivan
Krivošík, CSc., – podpredseda, Miroslav
Ňaršík – tajomník, Ing. Ján Maniaček ml. –
hospodár, Pavol Varga- novinkár.
Ani tento raz neboli výnimkou hostia z KF 52-15, pretože Nitrania sa svorne
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stretajú nielen na klubových
schôdzkach, ale spoločne priložia ruky k dielu, keď organizujú výstavy. Nedávno (16.31.1.2018) inštalovali v Galérii
Mlyny výstavu 25 rokov slovenskej známkovej tvorby alebo vlaňajšiu výstavu „SVET
ZNÁMOK“
(10.-26.3.2017),
ktorou si pripomenuli 35. výročie založenia klubu 52-51.
S družobným Spolkom filatelistov Srbsku, v Báčskom
Petrovci a v Apatine, sme už
tradične usporiadali v čase
Slovenských národných slávností propagačnú filatelistickú výstavu, kde
vystavovali 4 naši členovia: Mgr. Peter Lakata, Miroslav Ňaršík, MVDr. Milan Šajgalík
a doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. 17. januára
2017 sme spoločne so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou (SPU) v Nitre
a Slovenskou poštou zorganizovali uvedenie poštovej známky z emisie Kultúrne dedičstvo Slovenska - SPU v Nitre. Predseda
klubu aktívne prispieva k propagácii slovenskej filatelie jednak publikačnou činnosťou
v printových aj elektronických médiách,
prednáškami na konferenciách, aj medzinárodných, a rôznorodou vystavovateľskou
činnosťou. V uplynulom roku vystavoval
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na šiestich samostatných tematických výstavách v Nitre. Inicioval vydanie známky
k 1150. výročiu uznania staroslovenčiny, jazyka našich predkov, za štvrtý liturgický jazyk. Ing. Katarína Vydrová zastáva funkciu
tajomníčky vo filatelistickom Spoločenstve
sv. Gabriela (SSG) a je stálou prispievateľkou v Bulletine SSG. Klub mal v uplynulom
školskom roku registrovaných 5 mladých filatelistov a má snahu získať nových. Jedným
z potešiteľných bodov rokovania bolo aj oficiálne prijatie 2 nových členov klubu, čim sa
ustálil celkový počet členov na 40 a dosiahol
sa stav, keď dôchodcovia tvoria nadpolovičnú väčšinu len o 1 osobu.
Plán práce na ďalší rok
má 10 bodov. Najdôležitejšie
z nich sú usporiadanie súťažnej 2. Slovensko-Českej filatelistickej výstavy NITRAFILA
2018 (1 tr.) a Propagačnej výstavy k 100. výročiu vydania
prvej československej známky.
Usporiadame tiež inauguráciu
známky 1150. výročie uznania slovanského liturgického
jazyka, ktoré vyjde ako spoločné vydanie s Vatikánskym
štátom.
Spravodajca ZSF

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

D

Zomrel PhDr. Štefan Kollár, PhD.

ňa 30. 3. 2018 zomrel po
ťažkej chorobe PhDr. Štefan Kollár, PhD., bývalý vedúci
Poštového múzea SP, a.s., Banská Bystrica.
Narodil sa 13.11.1948 v Rimavskej Sobote. Úplné stredoškolské vzdelanie ukončil
na SVŠ v Želiezovciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na FF UK - katedra národopisu v Bratislave v roku
1973. Postgraduálne štúdium absolvoval
tiež na FF UK Bratislave v roku 1979. Rigoróznu prácu spracoval v roku 1980 na tému
Ľudové staviteľstvo v okrese Banská Bystrica - ciele a možnosti jeho ochrany. V rokoch
1981 - 1995 absolvoval doplňujúce štúdiá,
kde získal kvalifikáciu školského inšpektora kultúry a personalistu. Ako učiteľ hudby,
matematiky a chémie učil v rokoch 1966
- 1968 na ZŠ v okrese Lučenec. Ako etnograf pracoval v rokoch 1972 - 1973 v Podunajskom múzeu v Komárne. V rokoch 1973
- 1974 pracoval v Stredoslovenskom múzeu
Banská Bystrica. V rokoch 1977 - 1986 bol
zamestnaný na ONV Banská Bystrica na odbore kultúry. V rokoch 1986 - 1993 bol zamestnaný v ŠOBA Banská Bystrica MV SR.
V roku 1993 pracoval v SAŽP Banská Bystrica - centrum ako vedúci oddelenia DIS,
v SUPSOP pracoval na vypracovaní štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok výberom
objektov do skanzenu Orava - Zuberec, Liptov - Pribylina.
Svoju vedecko - výskumnú prácu zameral
do troch oblastí, podmienenými požiadavkami pracovísk, v ktorých pôsobil. Po ukončení štúdia sa zaoberal prácami z oblasti
muzeálnej etnografie. V období pôsobenia
v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti jeho práca bola zameraná na obnovu
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pamiatkových objektov a riešenie otázok múzeí v prírode.
Vypracoval aj pamiatkový
zámer na realizáciu Pohronského skanzenu, ktorý sa však
pre ekonomicko - spoločenské
príčiny nezrealizoval. Oblasť
ochrany prírody, životného
prostredia, múzeí a pamiatok
mal na starosti ako pracovník štátnej správy. Bol jedným
z tých, čo založili Slovenskú
agentúru životného prostredia v Banskej
Bystrici a neskôr ako námestník riaditeľa
riešil problémy súvisiace s ochranou životného prostredia a pamiatok. Od roku 1997
riešil zrod poštovej muzeológie na Slovensku. Podarilo sa mu zrealizovať pretransformovanie Dokumentačného centra
Slovenskej pošty, š.p., na Poštové múzeum
Slovenskej pošty, š.p., a jeho vstup do Zväzu
múzeí na Slovensku, Medzinárodnej asociácie dopravných múzeí a do Medzinárodnej
únie technických múzeí v roku 2001. V roku
1995 založil Medzinárodný festival filmov,
televíznych programov a videoprogramov
s tematikou ochrany a tvorby životného prostredia v Banskej Bystrici ENVIROFILM.
Bol publikačné činný v tlačených médiách Krásy Slovenska, Agrikultúra, Národopisné aktuality, Ochrana krajiny ČSSR
z hlediska zemědelství a lesnictví, Spravodaj
ONV Banská Bystrica, Metodický spravodaj
Stredoslovenského múzea Banská Bystrica,
Zborník Stredoslovenského múzea, Priekopník, Slovenská archivistika, Chránené
územie, Poštové zvesti, Poštová známka
a Slovensko, Zberateľ, Sv. Gabriel, Z dejín
Slovenskej pošty, š.p., Poštového múzea,
Vlaková pošta na Slovensku, Dejiny grafického dizajnu známkovej tvorby a Slovensko,
Národné poistenie, Katalógy filatelistických
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INZERCIA

Známková tvorba Slovenskej republiky 2018 - II. štvrťrok

27. 4. 2018 * Krásy našej vlasti: Archeologická lokalita
– Matejovce
* príležitostná
výstav a Poprad
Dni filatelie
Slovenska
v Považskej
známka
* N:Detve,
I. Benca
* OF Bratislave.
Tiskárna Hradištko
Bystrici,
Žiline,
Jeho záľu* PL:
ZP,
TF: 2 PL * papier
BP zaznamenal
* HZ 13 ½
ba 50
bolo
aj fotografovanie.
Takto
* FDC
N: I. filatelistických,
Benca, R: J. Česla,
Impérianiekoľko
ale ajOTp
spoločensko
Příbram
*
náklad:
200
tis.
historických výstav, medzi ne patria výstavy

Na večnú slávu synov Francúzska v Sklabini, Výstava Veľká vojna, Príbeh 16. banskobystrického honvédskeho pluku v 1. svetovej
659) Fragment
lôžka zmodré
hrobky
vojne v Banskej Bystrici,
Slovenské
germánskeho
kniežaťa,
stor.
barety v službe mieru
v Trenčíne
a v 4.
Banvýročie SNP 1944 v Trenčí659 skej Bystrici,
0,95 € 70.
viacfarebná........................
0,95
659 ne,
FDC
1,56
70. ..............................................................
výročie oslobodenia ČA v Trenčíne,
inaugurácia poštovej známky Poľná pošta
pri príležitosti 450. výročia existencie poš3. 5.tovej
2018stanice
* 1150.v výročie
uznanianad
slovanskéHrnčiarovciach
Parnou,
ho Národné
liturgického
jazyka
*
príležitostná
známka
letecké dni SIAF na Sliači
ako aj
v hárčekovej
spoločné
vydanie sakadéVatizasadania úprave,
Slovenskej
filatelistickej
kánskym
štátom
* N: D. Kállay,
F.
mie, s mestským
ktorou aktívne
spolupracoval
priR:zísHorniak
*
OTp+OF
PTC
+
Tiskárna
Hradištkavaní archiválií do Poštového múzea a pre
ko ktorú
* H: 1 vytvoril
ZP, TF: 1podmienky
H * papier pre
FL *každoročnú
RZ 13 ¼ :
13 ¾
* FDCvnebola
vydaná
* náklad:
60vtis.
činnosť
priestoroch
Detskej
pošty
objekte SP, a.s., Banská Bystrica.
Rozlúčky so zosnulým v krematóriu Banská Bystrica - Kremnička sa okrem rodiny
zúčastnili: Ing.660)
Jarmila
Brichtová, bývali
Detail Zografského kódexu
profesori Univerzity
Mateja
Bella
v hlaholike (10.-11.
stor.) z Banskej Bystrice prof. PhDr. Karol Fremal,

CSc., prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc.,
PhDr. Marianna Bárdiová, bývala námestníčka riaditeľa Literárneho a hudobného
múzea Banská Bystrica, Ing. Július Burkov661) Koláž návrhu mosta od archiský, bývalý dlhoročný
profesionál - SAŽP
tektov J. Lacka, L. Kušníra a I. Slaa dobrovoľný meňa
pracovník
z r. 1967ochrany prírody,
Mgr. Ľubica Štubňová, SP, a. s. Z Poštové661A
1,10 € viacfarebná, známka z PL ... 1,10
ho múzea Ing. Miroslav Spišiak a Mgr. L.
661B
1,10 € viacfarebná, známka zo ZZ . 1,10
Lichvár. Za Slovenskú filatelistickú akadé661 PL (128 x 109 mm) .........................................8,80
miuFDC
položili
veniec k rakve zosnulého Mi661
..............................................................
1,56
chal
Kiššimon
- predseda, Hubert Dobal
661 ZZ
..............................................................6,60
- Košice,
Jozef Korený - Trenčín, Péter Gi661
NL
..............................................................
0,91
dófalvy
- Maďarsko.
Kyticu
kvetov
položil
661
TB zvislá
protichodná
dvojica
.....................2,20
aj bývalý pracovník SP, a. s., Ing. Miroslav
Ondráš z Trenčína.
18. 5.
2018 Štefan
* Technické
PhDr.
Kollár,pamiatky:
PhD., bol Historická
človek so
elektráreň
Piešťanyaktivitou,
* príležitostná
známka *
širokou pracovnou
ktorý zanechal
N:
Komáček,
RR: J. Česla
* OF zPTC
+ TispoM.
sebe
širokú paletu
poznatkov
rôznych
kárna
Hradištko
* PL:
50 ZP,
TF:ďakujem
2 PL * papier
vedeckých
oblastí.
Milý
Števo,
Ti
FL
HZ 13 čo
½ *siFDC
N: pre
M. Komáček,
J. Česza *všetko,
urobil
Slovensko,R:Poštola,
Impéria
* náklad:
250 tis.
véOTp
múzeum
akoPříbram
aj pre SFA.
Zostaneš
v našej pamäti v tom najkrajšom svetle. Budeš
chýbať Slovensku, ale aj rodine filatelistov
na Slovensku.
Odpočívaj v pokoji. Nech Ti je zem Slovenská ľahká.
Jozef Korený, člen vedenia SFA

Hárček podľa mozaiky na tri- 662) Náhľad do historickej mestskej elektrárne v Piešumfálnom oblúku baziliky Santa ťanoch (1906)
Maria Maggiore v Ríme (5. stor.)

INZERCIA ZSF

662
0,50 € viacfarebná ....................... 0,50
660
2,80 € viacfarebná ....................... 2,80 662 FDC .............................................................. 1,40
Redakcia
časopisu
chce
napomôcť
prehĺbeniu
informovanosti
členov navzájom, budo660 H (110 x 164 mm) ...........................................2,80 662 CM .............................................................
0,96
vaniu
vzťahov
s
filatelistickými
obchodníkmi.
Preto
v
tejto
rubrike
uverejňujeme inzerciu
660 FDC ........................................... nebola vydaná
členov
ZSF
bezplatne.
Redakcia
si
vyhradzuje
právo
rozhodnúť
o
mieste
uverejnenia
inzerá660 Špeciálna obálka väčšieho formátu
tu
alebo reklamy
v časopise.
s nalepeným
hárčekom,
Nitra 4.7.2018 ...... 3,96

1. 6. 2018 * Známka s personalizovaným

• Kúpim celistvosti so známkou Československa. Číslovanie podľa katalógu Pofis: 729,
kupónom: Kvetinový motív * príležitostná
1512,
1513, 1514,2018:
1909,Most
2820.SNP
Cenu
rešpektujem.
4. 5. 2018
* EUROPA
v Braznámka určená na personalizáciu kupónu *
Peter, Vážska
3560/1,
921
01 Piešťany.
tislaveERGH
* príležitostná
známka
* N: Ľ.
SegečoN: A. Ferda (známka), M. Sobola (kupón) * OF

vá * OF PTC + Tiskárna Hradištko * PL: 8 ZP
PTC + Tiskárna Hradištko * PL: 8 ZP + 8 K,
v protichodnom usporiadaní
riadkov známok
Ospravedlnenie
TF: 25redakcie
tis. PL (17 tis. s kupónmi „50 rokov mes(A), TF:
? PL; ZZ: 6 ZP (B),
TF:chybne
? ZZ * uvedený
papier FLdátum
ta za
Turzovka“
8 tis. Štefana
s nepotlačenými
kupónOspravedlňujeme
sa za
článkom+PhDr.
Kollára, PhD.
(A), samolepiaci
BP
(B)
*
HZ
13
½
(A),
vlnitý
mi)
*
papier
FL
*
HZ
13
½
*
FDC
N:
A.
Ferda,
v predchádzajúcom čísle Spravodajcu na strane 19. Správne malo byť uvedené "Dňa
výsek30.3.2018
9 ¾ : 9 ½sa(B)
*
FDC
N:
Ľ.
Segečová,
OF
BB
print
*
náklad:
200
tis.
(?
tis.
PL,
z
toho
filatelisti dozvedeli smutnú správu. Zomrel autor tohto článku Štefan Kol-? tis.
BB print
*
náklad:
- 160 tis. (20 tis. PL), B - 90
PL s kupónmi „50 rokov mesta Turzovka“ a ?
lár. Česť jehoApamiatke!"
tis. (15 tis. ZZ).
tis. PL s nepotlačenými kupónmi).
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Spravodajca ZSF

Známková tvorba Slovenskej republiky 2018 - II. štvrťrok

663
663 PL
663 FDC
663 CP

663) Kytica z pivoniek, plamienok
a viniča

665) Ferdinand II. Habsburský

(1578 – 1637)
T2 50g (0,50 €) viacfarebná ........ 0,50
(130x208 mm) ....................................4,00 665
1,70 € viacfarebná ........................ 1,70
.............................................................. 1,40 665 PL (130 x 186 mm) .........................................6,80
..............................................................0,90 665 FDC ..............................................................2,60
665 PaL .............................................................. 1,61

Kupóny
663 KĽa s kupónom „50 rokov mesta Turzovka“.........0,50
663 KĽb s personalizovaným kupónom ....................... -.
663 KPa s kupónom „50 rokov mesta Turzovka“.........0,50
663 KPb s personalizovaným kupónom ....................... -.
663 KĽa+ KPa s kupónmi „50 r. mesta Turzovka ........0,50
663 KĽb+ KPb s personalizovanými kupónmi ........... -.
663 Sa s kupónom „50 rokov mesta Turzovka“ .........1,00
663 Sb s personalizovaným kupónom ...........................-.
663 PLa s kupónmi „50 rokov mesta Turzovka“ .......4,00
663 PLa s personalizovanými kupónmi ........................ -

15. 6. 2018 * 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády * príležitostná známka * N:
R. Jančovič * OF PTC + Tiskárna Hradištko *
PL: 50 ZP, TF: 2 PL * papier FL * HZ 13 ½ *
FDC N: R. Jančovič, BB print * náklad: 200 tis.

664) Symbolická kresba

27. 6. 2018 * 25. výročie členstva SR v Rade
Európy * príležitostná známka * N: I. Benca *
OF Tiskárna Hradištko * PL: 24 ZP, TF: 1 PL
* samolepiaci papier FL * pílkovitý výsek 2 ¾,
ZP na PL oddelené čiarkovým priesekom 6 *
FDC N: I. Benca, OF BB print * náklad: 240 tis.

666) Symbolická kresba

666
1,25 € viacfarebná........................ 1,25
666 FDC .............................................................. 2,15

30. 6. 2018 * 150. výročie založenia Múzea
mesta Bratislavy * príležitostná známka * N: D.
Nágel * OF PTC + Tiskárna Hradištko * PL: 50
ZP, TF: 2 PL * papier FL * HZ 13 ½ * FDC N: D.
Nágel, R: F. Horniak, OTp PTC * náklad: 200 tis.

664
1,25 € viacfarebná........................ 1,25
664 FDC .............................................................. 2,15
664 PaL .............................................................. 1,61

22. 6. 2018 * Bratislavské korunovácie - 400.
výročie korunovácie Ferdinada II. * príležitostná známka * N: M. Žálec Varcholová, RR:
J. Česla * PTC + Tiskárna Hradištko * PL: 4 ZP,
TF: ? PL * papier FL * RZ 13 ¾ : 13 ½ * FDC N:
M. Žálec Varcholová, R: J. Česla, OTp Impéria
Příbram * náklad: 80 tis. (20 tis. PL).

667) Bratislavská Stará radnica – sídlo múzea

667
1,30 € viacfarebná........................ 1,30
667 FDC ..............................................................2,20

