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ÚVODNÍK

Výstavná činnosť na Slovensku
a jej perspektívy
Po dlhom čase máme
vypracovaný a Radou ZSF
schválený Výstavný poriadok pre tvorbu a hodnotenie
filatelistických exponátov na
filatelistických
výstavách.
Je potrebné si uvedomiť, že
v akejkoľvek disciplíne, ak
ju chceme robiť súťažne, musíme vytvoriť a rešpektovať
určité pravidlá. Predstavme
si skutočnosť, že by si futbalový klub
povedal, že oni budú kopať pokutový
kop zo vzdialenosti 8 metrov od bránky,
alebo si vybudujú futbalové bránky so
šírkou 4 m. Samozrejme, nie je problém
hrať futbal za takýchto podmienok pre
relaxačné účely. Pokiaľ by však tento
futbalový klub prejavil ambície hrať I.
futbalovú ligu, resp. zúčastňovať sa medzištátnych futbalových zápasov, neuspel by. Rovnako i v našej oblasti sú určité kritériá, ktoré je nutné rešpektovať.
Osobne sa však nemôžem zbaviť dojmu,
že hľadáme predovšetkým spôsob ako
latku podliezť, namiesto toho, aby sme
hľadali možnosti, ako ju preskočiť.
Máme nový výstavný poriadok.
Všetci, ktorých sa to týka, organizátori výstav, vystavovatelia, výstavní porotcovia i návštevníci by mali vyvinúť
maximálne úsilie, aby ho rešpektovali.
Iste, vývoj ide dopredu, ale rovnako ako
v zákonodarstve nie je správna cesta, že
sa bude porušovať zákon. V civilizovaných krajinách najprv zmenia zákon.
Na Slovensku sa musíme zamerať
predovšetkým na tvorbu nových expo-
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nátov, aby sme mali dostatočne širokú základňu pre
realizáciu výstav vyšších
stupňov. Je potrebné realizovať predovšetkým výstavy III. a II. stupňa, kde nie
sú také nároky na ekonomickú stránku zabezpečenia výstavy. Je nevyhnutné
pochopiť, že na realizáciu
výstavy I. stupňa, o medzinárodných výstavách už ani nehovorím, musíme mať širokú základňu kvalitných výstavných exponátov. Ťažko si
však predstaviť, že kvalitný výstavný
exponát vybuduje zberateľ, ktorý má
zlú ekonomickú situáciu. Tak, ako si neviem predstaviť jedinca, ktorý bude svoj
voľný čas využívať na lietanie rogalom,
hraním golfu, alebo lyžovaním bez patričného finančného zázemia, neviem
si predstaviť realizáciu medzinárodnej
výstavy bez osobností s kvalitnými manažérskymi schopnosťami, širokého
zázemia kvalitných exponátov a silného ekonomického zázemia. Skúsenosti
z výstav v zahraničí nám hovoria, že
badať ústup z konania výstav, ktoré trvali dva týždne a viac. Dnes je bežné,
že výstavy trvajú len tri alebo štyri dni.
Výrazne sa tým znížia náklady na výstavu. Na druhej strane však výstavu je
nutné pripravovať v dostatočnom predstihu, aby sa dostala do povedomia záujemcov, či už zo strany vystavovateľov,
tak i potenciálnych návštevníkov.
Len nedávno som sa vrátil z výstavy Karlove Vary 2006, ktorá sa mi veľSpravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU
mi páčila. Výstavné priestory boli plné
ľudí a to i napriek tomu, že vstupné na
výstavu bolo 40,- Kč. Rozhodujúce však
bolo, že organizátorom výstavy sa podarilo získať skutočne kvalitné exponáty.
Dôležité je tiež miesto konania výstavy. Úspešnú výstavu je najlepšie robiť
v priestoroch, ktoré sú v mieste, kde sú
ľudia zvyknutí chodiť vo voľnom čase.
Zmienil by som sa tiež o tzv. jednorámových exponátoch. Táto kategória
podľa môjho názoru jednoznačne nesplnila očakávania. Pôvodne sa predpokladalo, že zaujme predovšetkým nových
vystavovateľov. Realitou je však úplný

opak. Dnes vystavovatelia, ktorí úspešne vystavovali exponáty v rozsahu 5 výstavných plôch, umele členia exponát
na niekoľko jednorámových exponátov.
A tak na výstavách nevidíme exponáty napr. na tému Vysoké Tatry, kde je
možné prejaviť široké odborné znalosti
a sústrediť aj kvalitný a vzácny zberateľský materiál. Skúste sa však zamyslieť nad tým, aké znalosti a aký kvalitný zberateľský materiál môže predviesť
vystavovateľ jednorámového exponátu
s názvom „Kamzík tatranský“?
Ing. Andrej Tekeľ,
predseda výstavnej komisie ZSF

Milí priatelia a kolegovia filatelisti
Spomienky na
Washington
Pred odchodom na dovolenku som bol plný dojmov zo Svetovej výstavy vo Washingtone,
ktoré sú opísané v osobitnom
príspevku. Bolo tam čo obdivovať. A je veľmi pravdepodobné, že sa k nej vrátim v obrazovej reportáži na internete.
V časopise na to nie je miesto a farebné
obrázky majú silnejšiu výpovednú hodnotu na obrazovke počítača. Výstava
skončila a priniesla nám mnoho podnetov, nad ktorými sa je hodno zamyslieť.
I nad filatelistickým hľadiskom, i nad
ekonomickou súvahou. Je príkladom
úspešnej výstavy, ktorá môže byť vzorom, ako by sa raz mohla zrealizovať tá
„naša“ celoeurópska FEPA výstava. Veľmi by som si želal, aby sme našli odvahu
na jej realizácii v roku 2009 pri príleži2006 / 3

tosti 40. výročia založenia
ZSF. Je to veľká výzva, kto
sa ku mne pripojí?

Zaujímavosti
slovenskej
známkovej
tvorby
Tento rok sme dostali koncom júna poslednú
emisiu II. štvrťroka a ďalšia emisia
vyjde až koncom septembra. Katalógové spracovanie emisií druhého štvrťroka bolo v druhom čísle, a preto v tomto
čísle na druhej strane obálky vyobrazujeme celiny a na tretej zaujímavosti
zistené v emisií Európa. Trocha podrobnejšie som si ju prezrel a potešilo ma, že
som našiel dve farebné mutácie, svetlo-,
a tmavozelenú, viditeľné pri dennom
svetle. Po ich prezretí pri svetle UV
lampy som našiel zaujímavosti, s kto-
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rými sa chcem s Vami podeliť. Farebne
vyobrazenie detailov je na tretej, vnútornej strane obálky. Je to prvá emisia
vyrobená s tlačiarni v Budapešti, majúca ochrannú reliéfnu tlač, dobre viditeľnú najmä na rubovej strane známky
a jemnú kresbu v lupeňoch kvetu viditeľnú len v ultrafialovom svetle. Škoda
len, že v celej zásielke emisie v Centre
novinkovej služby ZSF som nenašiel jediný tlačový list, ktorý by nebol poškodený lomom na jednom alebo na dvoch
okrajoch listu. Našťastie poškodenie
nezasahuje obrazovú časť známky, ale
pre zberateľov „desaťblokov“ je to neospravedlniteľná chyba. Evidentne je to
spôsobené technickou chybou tlačiarne
a je otázne, či takýto výrobok mal objednávateľ prevziať. Nestretol som sa
v žiadnej známkovej zemi sveta, že poštová správa dala do obehu tlačové listy
s takouto chybou. Našiel niekto nepoškodený tlačový list vo svojej dodávke?
Prosím informujte ma.

Spolupráca so Zväzom
českých filatelistov
Máme za sebou dovolenky a vrátili
sme sa odpočinutí do práce i k svojmu
koníčku. V septembri som začal opäť
intenzívne pracovať. Počas tohtoročného Veltrhu Sběratel v Prahe som sa
stretol a jednal s predsedom českého
zväzu filatelistov Ing. Lumírom Brendlom o ďalšej spolupráci našich zväzov. Zhodli sme sa v názore, že Dohoda
o spolupráci ZSF so Zväzom českých
filatelistov z roku 1995 podpísaná vtedajším predsedom ZSF JUDr. Jozefom
Olahom a českým predsedom Ing. Jánom Karáskom je aktuálna a plní sa,
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i keď je ju potrebné v niektorých bodoch aktualizovať. Umožňuje obidvom
partnerom rozšíriť svoj akčný rádius
geograficky, i vo sfére vplyvu, ktorý
naše zväzy majú vo FEPA a FIP. Sme
prirodzení partneri, nemáme rečovú
bariéru, sme si blízky myslením i záujmami. Hľadajme a realizujme nové
nápady, ktoré spestria našu spoluprácu. Pozývam k spolupráci regionálne
združenia, kluby i jednotlivcov, pošlite
svoje námety, o ktoré by sa dala terajšia
spolupráca modifikovať a rozšíriť. Určitou inšpiráciou pri tvorbe doplnkov by
mohol byť text doterajšej dohody, ktorý
bude v krátkej dobe uverejnený na webovej stránke ZSF.

XXIII. Dni filatelie
Slovenska
V októbri sa stretneme na XXIII.
Dňoch filatelie Slovenska v Tepličke
nad Váhom. Potrebujeme sa poradiť,
ako a čo najlepšie pripraviť tematickú filatelistickú výstavu NITRAFILA
2008 v Nitre, počas ktorej sa uskutoční Svetový kongres Sv. Gabriela,
spoločenstva filatelistov zameraných
na náboženskú tematiku. Bude to nepochybne najvýznamnejšie, tematicky
zamerané podujatie zväzu v roku 2008,
na ktoré sa musíme dôkladne pripraviť,
ideovo, organizačne i finančne. Pozývam všetkých, ktorí chcú prezentovať
svoje názory a majú chuť priložiť ruku
k dielu, príďte na XXIII. Dni filatelie
Slovenska.
Váš

Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
zo zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 24. júna 2006
Rada ZSF prejednala jednotlivé body
programu s týmito závermi:
A) BERIE NA VEDOMIE

1) Správu o hospodárení Zväzu slovenských filatelistov s pripomienkami, ktoré budú zapracované do
ďalšieho prehľadu plnenia v septembri, t.j. špecifikovať prekročenie plánovaných nákladov, energie
a neplnenia plánu príjmov z členských príspevkov.
2) Správu Mgr. Mičku o práci s mládežou. Vyslovuje poďakovanie vedúcim KMF a vysoko oceňuje ich prácu s mládežou.
3) Správu Ing. Bachratého na vydanie
Špecializovaného katalógu a zaväzuje členov hľadať sponzora na jeho
vydanie.
4) Správu o Dňoch otvorených dverí
ZSF a Bratislavských zberateľských
dňoch.
5) Správu o výstave NITRA 2006 a vyhlásenie Ankety 2005
6) Správu o Filatelistickej olympiáde
KMF v Nitre
7) Správu o Svetovej filatelistickej výstave WASHINGTON 2006 a výsledkoch slovenských vystavovateľov.
B) SCHVAĽUJE

1) ZSF zaplatí výstavné poplatky 100
EUR za mládežnícke exponáty na
výstavu BELGICA 06
2006 / 3

2) Vydanie mimoriadnej členskej známky v hodnote 50 Sk ako príspevok na
úhradu nákladov na Valné zhromaždenie 2007
3) Na základe stanoviska RK Rada
uzatvára vyúčtovanie výstavy SLOVENSKO 2002 s celkovým hospodárskym výsledkom so zostatkom
2 199,50 Sk.
C) UKLADÁ

1) Spracovať prehľad Hospodárenia na
septembrové zasadanie Rady a zapracovať pripomienky členov Rady
z 24.6.2006.
Termín: 15.9.2006
Zodpovedný: p. Moravčík
2) Spracovať komplexný projekt rozvoja filatelie medzi mládežou a zintenzívniť podporu a financovanie
mládežníckej filatelie na klubovej
úrovni.
Termín: 31.12.2006 a priebežne
Zodpovedný: Mgr. Mička a predsedovia ZKF
3) Spracovať materiály na prípravu
výročných členských schôdzi KF
a ZKF v roku 2007 do vydania Spravodajcu 3/2006.
Termín: 15.9.2006
Zodpovedný: p. Evinic
4) Spracovať materiály na prípravu
Valného zhromaždenia v roku 2007
do vydania Spravodajcu 4/2006.
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Termín: 1.12.2006
Zodpovedný: p. Evinic
5) Spracovať projekt tvorby jednorámových exponátov.
Termín: 31.12.2006
Zodpovedný: Ing. Tekeľ, Ing. Bachratý,
Ing. Vangel
6) Spracovať projekt na uskutočnenie
prieskumu verejnej mienky členskej
základne v roku 2007.
Termín: 31.12.2006
Zodpovedný: Ing. Jantoš

7) Spracovať históriu ZSF po roku 1995
vo forme Pamätnice – reprezentačnej publikácie zväzu.
Termín: rok 2007
Zodpovedný: Doc. Floch
8) Predložiť návrhy na Čestné odznaky
revíznej komisii k posúdeniu.
Termín: 20.7.2006
Zodpovedný: Ing. Jantoš
V Bratislave dňa 24.6.2006
Zapísal: Ing. Jantoš

Členské schôdze
klubov filatelistov
Vážení priatelia,
v závere roku 2007 sa uskutoční
Valné zhromaždenie Zväzu slovenských filatelistov. Tomuto Valnému
zhromaždeniu majú predchádzať Valné zhromaždenia zdužení klubov filatelistov a hlavne Členské schôdze klubov filatelistov. Keďže naša záujmová
organizácia je budovaná na zásadách
demokracie prvým krokom z hore menovanej rady významných udalostí sú
členské schôdze základných zložiek,
klubov filatelistov.

covi ZSF č.4/2003, alebo sú prístupné
i na internetovej stránke zsf: www.
zsf.chtf.stuba.sk) sa okrem iného volí
výbor KF, Revízna komisia KF, volí
sa delegát(i) na Valné zhromaždenie
Združenia klubov filatelistov, prerokúva správa o činnosti, hospodárení,
rozpočet KF. Členské schôdze navrhujú delegátov do výboru ZKF, RK ZKF,
Rady ZSF a jej odborných komisií. Bolo
by vhodné na výročných schôdzach
KF prerokovať i pripomienky k Stanovám ZSF a k činnosti ZSF vôbec.

Výročné členské schôdze klubov filatelistov

Členská schôdza sa môže riadiť
napr. obdobným programom:

Členské schôdze klubov filatelistov by sa mali uskutočniť v období od
1.1.2007 do 28.2.2007. Na tejto členskej schôdzi (viď Stanovy ZSF Časť
III Článok 3 Základné organizácie.
Stanovy boli uverejnené v Spravodaj-
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1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie*
3. Správa o činnosti KF
4. Správa o hospodárení KF
Spravodajca ZSF

VÝSTAVY
5. Diskusia k predneseným správam
6. Správa volebnej komisie*
7. Voľby členov výboru, revíznej komisie, delegáta (ov) + náhradníka
na VZ ZKF**
8. Rôzne (návrh kandidátov do
vyšších zväzových orgánov**, pripomienky, návrhy k dokumentom
ZSF a podobne)
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
* Činnosť volebných komisii je obsiahnutá vo Volebnom poriadku ZSF, ktorý je možné nájsť v hore uvedených
prameňoch.

** Je nutné aby navrhovaní so svojou
kandidatúrou súhlasili
Zápisnicu a uznesenie z Členskej
schôdze KF je potrebné zaslať v jednom vyhotovení výboru ZKF do 15.3.
2007 podľa územnej príslušnosti KF.
Jedno vyhotovenie zápisnice a uznesenia z členskej schôdze je potrebné
zaslať na: Sekretariát ZSF Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Záverom mi dovolte poďakovať sa
odstupujúcim výborom KF a ich revíznym komisiam za ich vykonanú prácu
v prospech slovenskej organizovanej
filatelie.
Dušan Evinic, podpredseda ZSF

Svetová filatelistická výstava

WASHINGTON 2006
Ľubomír Floch

V

dňoch 27.5.–3.6.2006 som sa zúčastnil ako národný komisár
ZSF na Svetovej filatelistickej výstave Washington 2006 vo Washingtone
D.C. Dopravil som na výstavu a späť
exponáty členov ZSF, MUDr. J. Pálku
„Predznámkové obdobie Maďarska“,
v triede poštovej histórie, exponát „Mlyny“ Ing. A. Urminského vo voľnej triede
a jednorámový exponát Ing. I. Lužáka
„Dobré svetlo, fotografia“.
Svoju reportáž z výstavy začnem
netradične, od konca. Slávnostným vyhodnotením výsledkov výstavy - Palmáres vyvrcholila 2. júna veľkolepá
osemdňová svetová filatelistická show.
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Naozaj „svetová“, obsahom, rozsahom
i organizačne. Sedemsto účastníkov
dostalo do rúk 64 stranovú publikáciu
s výsledkami práce výstavnej poroty.
O čom vypovedá? Je to len tenká knižočka obsahujúca zoznam vystavovateľov a rozdelenie medailí? Bola to len pozvánka na honosnú spoločenskú show,
na ktorej bol vzdaný verejný hold najmä
zlatým medailistom?
Veľkú čestnú cenu výstavy získal
Edward J. J. Grabowski z USA za exponát „Guadeloupe Postal History“, veľkú
národnú cenu získal William H.Gross
(USA) za „United States Clasics, 18471869 and their Re-issues“ a Veľkú me-
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VÝSTAVY
dzinárodnú cenu získal Omar Rodriguez (USA) za exponát „Classic Mexico
– The first Issues from Colonial Mail
and First Hidalgos to 1867“. Jednotlivci i filatelistické zväzy venovali výstave
77 špeciálnych cien. Zväz slovenských
filatelistov venoval „Misu na ovocie“
z brúseného kryštálového skla (Made
in Slovakia). Porota ju udelila Patrickovi A.Waltersovi za aerofilatelistický exponát United States Goverment Flights
1929-1935 (zlatá medaila, 92 bodov).
Koho zaujímajú podrobnejšie výsledky
výstavy, nájde ich na jej webovej stránke (www.washington2006.org)
Palmáres bolo nielen ukončením Svetovej filatelistickej výstavy Washington
2006, ale i prevzatie záväzku, že za 10
rokov bude ďalšia Svetová filatelistická
výstava „New York 2016“. Konkrétni ľudia (wade.saadi@ny2016.org) prevzali
konkrétne záväzky a nemám pochybnosti, že ďalšia výstava bude ešte svetovejšia ako táto. Svetovejšia nie preto,
že tejto svetovej niečo chýbalo. Bola
skutočne vynikajúca. Svetovejšia preto,
lebo vývoj ide dopredu. Americká filatelistická spoločnosť (www.stamps.org)
je organizácia združujúca vynikajúcich
filatelistov, má silné ekonomické zázemie a schopnosť naplniť ďalšiu výstavu
hodnotným filatelistickým a myšlienkovým obsahom.

Filatelia je záľuba
i investícia
Výstava WASHINGTON 2006 predstavila väčšinu najlepších svetových
exponátov. O kvalite výstavy vypovedá
74 veľkých zlatých, 197 zlatých medailí,
čo je 32% z udelených medailí (tab.1).
A keď k tomu pridáme exponáty Čest-
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ného dvora a mnoho rarít vydražených
na akciách najvýznamnejších svetových obchodníkov, tušíme mantinely
tejto obrovskej obchodnej a filatelistickej show. Každý návštevník si tam
našiel svoje, obchodníci urobili dobré
obchody, zberatelia nasýtili svoju túžbu
doplniť si svoje zbierky, vlastniť nové
emisie a pečiatky a filatelisti mali možnosť preštudovať vynikajúce exponáty,
jednoducho povedané, absolvovať vysokú školu filatelie. Bola to možnosť, aby
si každý vybral to „svoje“. Bola to záťaž
na psychiku i na fyzickú kondíciu. Sledovať všetko, čo sa tam dialo bolo nad
ľudské sily jednotlivca. Keď som prvý
raz vstúpil do obrovskej výstavnej haly,
cítil som sa ako zrnko piesku na brehu
mora. Najprv som si splnil povinnosti
národného komisára a potom som si
mohol pozrieť jednotlivé časti výstavy podľa určitého poradia dôležitosti.
Výstavný katalóg mi bol výbornou pomôckou ako sa zhostiť tejto úlohy. Táto
pozoruhodná 336 stranová publikácia
v cene 20 USD, včítane troch špeciálnych príloh, bola zdrojom podrobných
informácií o výstave obsahujúcej 905
exponátov na 3 823 rámoch, umiestnenej v priestoroch Washington D.C
Convention Center. Ak k tomu ešte pripočítame stánky 78 poštových správ,
223 filatelistických firiem a 88 stánkov
odborných spoločností z celého sveta
dostávame predstavu o rozsahu výstavy umiestnenej na niekoľkých tisícoch
štvorcových metrov. Katalóg mi poskytol súpis exponátov a register vystavovateľov informoval, že výstava má 76
komisárov, 43 porotcov a 6 pozorovateľov poroty. Bol mojim sprievodcom,
keď som obchádzal výstavisko a nasáSpravodajca ZSF
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val jeho zvláštnu atmosféru. Obrovská
plocha, mravenisko ľudí, návštevníkov,
dospelých i detí, obchodníkov a službu konajúceho personálu, babylonská
zmes rôznych jazykov, rôznych tvárí,
rôzneho oblečenia. Po prvej obchôdzke
som len tušil, čo chcem vidieť najskôr
a čo si odložím na ďalšie dni. Vedel
som, že budem starostlivo pozorovať
aktivity v detskej časti, kde a pri ktorých poštových priehradkách získam
príležitostné pečiatky, ale exponáty
Čestného dvora a Triedy FIP majstrov
dostali prioritu. Čestný dvor obsahoval
ukážky exponátov zo zbierky anglickej
kráľovny Alžbety II, ukážky zo zbierky
monackého princa Alberta II, exponát
„Známky a poštová história Jamaiky“,
Dawsonov havajský misionársky list
z roku 1852 alebo unikátnu celistvosť
s provizórnou známkou poštmajstra
z Alexandrie známu pod menom „Alexandria Blue Boy“ v modrej farbe. Je to
najzaujímavejšia celistvosť americkej
poštovej histórie 19.storočia a veľká
rarita. List obsahuje ľúbostný text obyvateľa Alexandrie dáme svojho srdca
z Richmondu, s ktorou sa oženil o 6
rokov. Ich dcéra vlastnila obálku a list
až do roku 1907 a potom ju predala
obchodníkovi. Celistvosť bola vystavená na výstave s láskavým súhlasom
terajšieho vlastníka Dávida Feldmana
zo Ženevy. Príležitosť vidieť najväčšiu
americkú raritu, chybotlač štvorbloku
24 centovej americkej leteckej známky
z roku 1918 „Jenny Invert Plate Number
Block“, nedávno predanú v aukcii za
2,97 milióna dolárov, ktorú zberatelia
nevideli 30 rokov od výstavy Interphil
76, bola magnetom pre mnohých návštevníkov výstavy (obr. 1).
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Výstava bola pozoruhodná z viacerých pohľadov. Peniaze na pokrytie
rozpočtu 3,7 milióna dolárov získali
filatelisti od sponzorov. Katalóg uvádza
zoznam 660 osôb a spoločností a výšku ich príspevkov. Je to pozoruhodné,
výstava bola vysoko zisková a zo zisku výstavy bolo poskytnuté 250 tisíc
dolárov na Svetovú výstavu New York
2016. Pozoruhodná bola výborná informovanosť o výstave, čo malo nepochybne vplyv na vysokú návštevnosť
výstavy. Webová stránka výstavy založená v roku 1998 poskytuje doteraz
neustále nové informácie, ktoré som
použil i v tomto článku. Pozoruhodný
bol počet návštevníkov (228 817), najviac v prvý deň (39 483). Návštevníci
mali jedinú povinnosť, pred vstupom
sa museli zaregistrovať. Bez visačky
s označením „Visitor“ (návštevník)
nepustila bezpečnostná služba na výstavisko nikoho. Uvedené údaje sú od
členov bezpečnostnej služby, ktorí automaticky zaznamenávali každý vstup
do výstavnej miestnosti, teda ak jeden
návštevník vstúpil rôznymi vchodmi
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do haly niekoľkokrát, zaznamenali ho
ako nového návštevníka. Smerodatný
je skôr údaj z registrácie návštevníkov,
odkiaľ je známe číslo okolo 89 tisíc návštevníkov.

Pohľad na ekonómiu
výstavy
Americká poštová správa oznámila,
že jej príjem presiahol 1 milión dolárov,
obchodníci predali v aukciách tovar za
viac ako 10 miliónov. US pošta vydala
viaceré emisie, na každý deň pripravila inauguráciu niektorej z nich. Pre
nedostatok miesta predstavujem len
výstavný hárček (obr. 2), ostatné emisie
sú zobrazené na webovej stránke ZSF
(www.zsf.chtf.stuba.sk). Pozoruhodný
je príspevok výstavy k turistickému
ruchu mesta. Zahraniční návštevníci
si rezervovali izby na 13 347 nocí v hoteloch, ktoré boli odporučené organizačným výborom. Vstup na výstavu
bol zdarma, teda vstupné neprispievalo
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k zisku výstavy. Zaplatili ho obchodníci a vystavovatelia poplatkami za
prenájom stánkov, rámov,
konferenčných miestností a miestností pre aukcie.
Na výstavisku bolo k dispozícii 36 miestností na
stretnutia odborných spoločností a komisií, v ktorých sa uskutočnilo 280
stretnutí. Každý, kto potreboval a chcel, mal možnosť poznávať a diskutovať
o tej svojej časti filatelie.
A v blízkej budúcnosti
možno niekto spočíta ekonomický efekt výstavy. Ak
zoberieme do úvahy, že za jeden stánok
v závislosti od veľkosti sa platil prenájom 3 500 až 39 500 dolárov, za jednu
výstavnú plochu 55 dolárov, že prenájom haly na 5 aukcií tiež isto nebol
nízky, ceny nocľahu v registrovanom
hoteli boli od 100 do 160 dolárov za noc,
môžeme odhadnúť, že výstava bola veľký biznis nielen z filatelistického hľadiska. Každý kto sa ho zúčastnil zarobil
v konečnom dôsledku na filatelistoch.

Náš príspevok k výstave
Boli sme jednou zo 68 zemí, ktoré
tam vystavovali. Exponát J. Pálku získal
veľkú striebornú medailu (79 bodov), A.
Urminského striebornú medailu (84 bodov) a I. Lužáka postriebrený bronz (68
bodov). ZSF venoval výstave špeciálnu
cenu „Misu na ovocie“. Pre propagačné
účely ZSF boli zhotovené poštové lístky
s prítlačou loga výstavy s propagačným
textom na rube lístka (obr. 3) a rozdané na výstave komisárom, členom jury
Spravodajca ZSF
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a členom organizačného výboru. Taktiež bola zhotovená prítlač na kupóny
tlačových listov známky Pozdravné
blahoželanie (č.272, 6 SK) a tieto boli
použité pre zaslanie pošty vybraným
členom organizačného výboru a niektorým komisárom . Záujemcovia z členov
ZSF o celinu a známky resp. TL s prítlačou na kupóne si môžu objednať
v Stredisku novinkovej služby ZSF ako
je uvedené v inzercii v tomto časopise.
Výstava bola vrcholným svetovým filatelistickým podujatím, ktoré som využil na propagáciu známkovej tvorby
Slovenskej republiky, našej organizácie
a filatelie na Slovensku. V nedeľu 27.5.
som o 16 hod. predniesol prednášku
Prvé známky Slovenska 1993, ak súčasť
prednášky o rozdelení Československa,
ktorej druhú časť „Prvé známky Českej
2006 / 3

republiky“ predniesol miesto neprítomného autora Miroslava Langhammera tajomník Czechoslovak Philatelic
Society pán Philip Rhoade. Po krátkej
prestávke som následne predniesol hodinovú prednášku na tému „Poštová
história Slovenska“ dokumentovanú
68 obrázkami. Prednášky mali kladný
ohlas a z publika odznelo viacero zaujímavých otázok. Obidve prednášky
s obrázkami budú publikované na webovej stránke zväzu.
Výstava skončila a priniesla nám
mnoho faktov, nad ktorými sa je hodno zamyslieť. I nad filatelistickým hľadiskom, i nad ekonomickou súvahou.
Je príkladom úspešnej výstavy, ktorá
môže byť vzorom, ako by sa mohla tá
ďalšia „naša“ celoeurópska FEPA výstava zrealizovať. Dokážeme to?
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Tab. 1. Prehľad exponátov a medailí v súťažných
triedach*
Triedy

celkom

LG

G

LV

V

LS

S

SB

B

Tradičná filatelia

158

34

58

39

18

6

2

0

1

Poštová história

168

26

58

52

27

5

2

0

0

Aerofilatelia

28

2

12

5

5

0

4

0

0

Astrofilatelia

4

0

3

1

0

0

0

0

0

29

2

8

12

6

1

0

0

0

Celiny

33

3

14

12

4

0

0

0

0

Tematická
filatelia

50

6

20

12

11

0

1

0

0

Maximafilia

5

0

1

3

0

0

0

1

0

Fil. literatúra

226

1

12

38

39

29

52

45

10

Mládež

60

0

0

4

23

15

9

3

6

Otvorená trieda**

14

0

8

0

0

0

6

0

0

Jednorámové
exponáty

74

0

4

0

29

0

29

10

2

849

74

196

178

162

56

105

59

19

Kolky

Medaily celkom

*Údaje v tabuľke sú prevzaté zo Záverečnej správy organizačného výboru pre FIP.
*Hodnotenie otvorenej triedy má len tri druhy medailí (bronzová, strieborná, zlatá)
V Čestnej triede bolo 178 rámov, v triede FIP šampiónov 24 exponátov, filatelistické spoločnosti si prenajali 88 rámov. Na výstave bolo celkom 3 823 rámov obsahujúcich 61 168 výstavných listov.

HUNFILA 2006

V

dňoch 23.-25. júna 2006 na brehu
Dunaja v meste Vác sa konala Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2006, v rámci osláv 160. výročia
otvorenia prvej železničnej trate v Maďarsku na úseku PEST-VÁC a konali sa
už po 79-krát aj oslavy Dňa známky.
Maďarský zväz pozval na výstavu
všetkých susedov, až na Rumunsko
a Ukrajinu prišli všetci, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Sloven-
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sko. Vystavovali aj v posledných rokoch
všadeprítomní zberatelia z Cypru. Výstava sa konala v mestskom Kultúrnom
centre pod záštitou primátora mesta
Vác. Obrovské kultúrne centrum bolo
veľmi vhodným miestom na uloženie
452 rámov. Boli zastúpené prakticky
všetky triedy, teda aj jednorámové exponáty, otvorená trieda a mohli sme sa
pokochať aj na pohľadniciach vydaných
do roku 1914. Napriek veľkej horúčave
Spravodajca ZSF
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a aj keď sa výstava konala cez víkend,
návštevnosť v piatok bola vyslovene
veľká, v sobotu to bolo slabšie, avšak
v nedeľu na prekvapenie organizátorov
dorazilo niekoľko autobusových zájazdov s filatelistami a výstava sa mohla
začať rozoberať hodne po určenom termíne.
Účasť slovenských vystavovateľov
bola čo do počtu malá, avšak čo do
úspešnosti vari najlepšia zo všetkých.
Na počet slovenských vystavovateľov
mali asi vplyv tvrdé, presnejšie povedané drahé podmienky účasti, keď
poplatok za jeden rám činil 10 EUR.
Zúčastnili sa štyria vystavovatelia ZSF,
z nich Ing. O. Piszton získal za svoj
exponát Druh a ťažná sila – striebro,
Ing. I. Trančík za Zimné olympijské hry
– veľké striebro, E. Smažák za exponát
Hádzaná – pozlátené striebro a vecnú

cenu, za jednorámový exponát Športové známky Slovenska 1993-2004 rubín,
za trojrámový exponát Zimné olympijské hry v otvorenej triede I. cenu a za
katalóg Slovensko 1993-2005/1939-45
v triede literatúry pozlátené striebro.
Na výstave udelili celkove štyri zlaté
medaily, z toho jednu získal pán Július
Píša za svoj exponát „50 rokov československých perfínov 1898-1948“ a k tomu
získal ešte cenu primátora mesta Vác
– vázu takej hodnoty (ale aj veľkosti), že
by to za éry bačovania colníkov na hraniciach bol problém dopraviť na Slovensko.
V kuloároch výstavy sa už povrávalo o budúcoročnej HUNFILE, tá by (ak
sa nič nepredvídané nestane) mala byť
v meste VÁRPALOTA, čo je pomerne
blízko k nám, takže vystavovatelia, treba začať šetriť!
Ing. Otto Piszton, národný komisár

Propagačná filatelistická výstava
v Kostoľanoch pod Tríbečom
Dňa 10. júna 2006 sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu
poštovú známku Slovenska za rok 2005.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnila propagačná filatelistická výstava s exponátmi o misiách OSN a operáciách NATO
za mier v triede PH a v otvorenej triede
v rozsahu 10 výstavných plôch zberateľa
a vystavovateľa Jozefa Koreného z klubu
filatelistov 52-19 Trenčín.
Exponáty boli vystavené v malotriednej základnej škole a boli určené
pre účastníkov kultúrneho podujatia
zhromaždených v amfiteatri. Výstava bola malou náhradou za Deň misii
OSN, ktorý bol 29. mája 2006. Mode2006 / 3

rátormi celého podujatia boli redaktori armádneho vysielania Slovenského
rozhlasu plk. v. v. Ing. Miroslav Minár
a pplk. v. v. Ing. Bernard Roštecký. Slovenský rozhlas vysielal rozhovor s autorom exponátov o tomto zberateľskom
obore a o propagácii OS SR touto cestou
prostredníctvom Slovákov, ktorí sa zúčastňujú na misiách.
Za realizáciu tejto propagačnej výstavy patrí poďakovanie PeadDr. J. Gálovi
- predsedovi organizačného výboru výstavy Nitrafila 2006 a riaditeľke základnej školy v Kostoľanoch pod Tríbečom
za pomoc pri realizácii tejto výstavy.
-Ký-
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Národná filatelistická výstava
NITRA 2006

N

árodná výstava (rečou nového výstavného poriadku ZSF výstava I.
stupňa) zaujíma v hierarchii domácich
výstav najvyššie postavenie a logicky
sa od nej očakáva, že predstavuje vyvrcholenie určitej etapy zberateľských
a vystavovateľských aktivít jednotlivcov, ale aj pôsobenia usporiadateľského zväzu. Publikum právom očakáva
prehliadku toho najlepšieho, čo doma
máme a prípadne aj mimosúťažné porovnanie so zahraničnou konkurenciou, aby sme vedeli kde sme a kam
smerujeme. Pri všetkej úcte k neúnavným nitrianskym organizátorom,
výstava Nitra 2006 bola národnou
iba svojím pomenovaním (poplatným
zrejme ambíciám spoluusporiadateľa)
, svojím obsahom však predstavovala
skôr lepšiu regionálnu výstavu II. stupňa. Výstavná porota popri klasických
problémoch, tradične sa opakujúcich
na každej výstave, musela naviac riešiť
aj rébus, ktorý pripravili organizátori
výstavy za výdatnej pomoci Rady ZSF
– prehlásili výstavu Nitra 2006 výstavou I. a II. stupňa. Tento bezprecedentný krok, aký nepamätám za takmer 40
rokov svojho pôsobenia vo zväzových
štruktúrach, mal za následok, že výstavná porota musela takmer tri hodiny svojho drahocenného času venovať
riešeniu tejto výstavnému poriadku odporujúcej situácie. Rešpektujúc platný
VP sa napokon uzniesla, že na základe
predložených dokumentov (prihlášky
exponátov, výstavné propozície) je výstava Nitra 2006 národnou výstavou
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a preto exponáty zaradené do skupiny
„II. stupňa“ bude hodnotiť na základe
požiadavky OV výstavy mimo hlavnú
súťaž a toto hodnotenie bude len orientačné bez zápisu do preukazov exponátov a registra hodnotenia vedeného
Výstavnou komisiou ZSF. Ako predseda Komisie porotcov ZSF považujem za
zarážajúce, že vrcholný zväzový orgán
bez predchádzajúcej konzultácie s odbornými komisiami prijal rozhodnutie, ktoré nemá oporu vo výstavnom
poriadku. Jeho dôsledná realizácia by
znamenala neprípustný precedens pre
budúcnosť a – dovolím si tvrdiť – aj
postupný rozvrat vystavovateľskej činnosti zväzu, o medzinárodných súvislostiach a dôsledkoch nehovoriac. Myslím, že je najvyšší čas, aby sa Rada ZSF
konečne začala seriózne zapodievať
koncepciou vystavovateľskej činnosti
a odborným poslaním zväzu, zameraným na jej podporu.
Vráťme sa ale k výstave a vystaveným exponátom. Globálne možno
konštatovať celkový úbytok exponátov,
spôsobený najmä nenávratným odchodom početných reprezentantov staršej
generácie a len nepatrný prírastkom
nových exponátov. V triede tradičnej
filatelie sa predstavili iba tri exponáty.
Slovensko 1939-46 Dr. Kuču, aj keď si
odnieslo zlato, by si zaslúžilo výraznejšiu inováciu, príkladom by mohol
ísť exponát Fínska Z. Majoroša (PZ).
Trieda poštovej histórie bola reprezentovaná známymi exponátmi, ktoré
však svojím materiálovým potenciálom
Spravodajca ZSF
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nepresiahli veľké striebro. Žiaľ, v tejto
triede je odliv dobrých exponátov vari
najmarkantnejší, hoci sa už začínajú
objavovať noví a zdá sa, že aj odborne
podkutí a snaživí vystavovatelia (napr.
F. Divok). Česť celinárov „zachraňoval“
J. Máj so svojím študijným exponátom
prvého uhorského lístka (PZ). Tento
zaujímavý exponát by potreboval injekciu vo forme atraktívnych položiek, aby
mohol kvalitne konkurovať aj v zahraničí. V triede tematickej filatelie sme,
žiaľ, nevideli (hoc aj mimo súťaž) žiadny zo špičkových slovenských exponátov, ovenčených medzinárodnými ba
až svetovými vavrínmi, čo považujem
za nedostatok už len z didaktického
hľadiska, pretože ostatní vystavovatelia
a návštevníci výstavy nemali možnosť
zhliadnuť, ako má vyzerať exponát ašpirujúci na špičkové hodnotenie. Dominujúcim v tejto triede bol exponát I.
Banása (Jazdectvo a dostihový šport,
PZ), ktorý niesol badateľné znaky materiálovej inovácie v porovnaní s jeho
predchádzajúcimi prezentáciami. Na
dobrých základoch stavia svoj exponát
P. Katina (Červený kríž a jeho činnosť
vo vojne a mierovom období , S), avšak
zatiaľ nevyužíva existujúci potenciál
staršieho a zaujímavejšieho materiálu,
ktorý je k danej téme pomerne hojne
k dispozícii. To je slabinou aj mnohých
ďalších námetových exponátov – ono
totiž pre získanie vyššieho hodnotenia
nestačí na 4-5 listoch ukázať zaujímavejšie položky a zvyšok exponátu postaviť na bežnom modernom materiále.
V triede maximafilatelie bol vystavený
jediný exponát (J. Molnár : Slovensko
– krajina histórie, kultúry a prírodných
krás, VS).
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Žiadne prekvapenie sa nekonalo ani
v triede mládeže, aj exponáty vo vyšších
vekových kategóriách postrádajú tvorivú iskru a v podstate svojou koncepciou (a neraz i materiálom) zostávajú na
úrovni nižšej vekovej kategórie. Možno
by pomohlo, orientovať vyspelejších
mládežníkov (dúfam, že ešte takých
máme) na menej „okukané“ témy, v ktorých sú však mladí „doma“ (napr. rozvoj
výpočtovej a telekomunikačnej techniky, možno i v nadväznosti na poštovú
prevádzku a pod.). Početne najhojnejšie
bola zastúpená trieda jednorámových
exponátov, čo by iste bolo povzbudivým
javom, keby... Začínajú sa totiž napĺňať
obavy, že táto trieda bude „zneužívaná“ na jednoduchšie získanie hodnotenia s pätinovým úsilím voči klasickým
exponátom. Celý rad prezentovaných
exponátov bol totiž vytvorený na témy,
ktoré sa dajú bezproblémovo spracovať
v rozsahu 5 a možno i viac rámov. Tým
sa ale míňa účinkom zámer, ktorý stál
pri zrode tejto triedy pre pokročilých
vystavovateľov – prezentovať zberateľsky náročné úseky, objektívne nedoložiteľné materiálom vo väčšom rozsahu.
S týmto problémom sa budeme musieť
v dialógu s vystavovateľmi popasovať
a pokiaľ nedôjde ku konsenzu, riešiť situáciu nehodnotením takýchto exponátov na ďalších výstavách. Druhým extrémom je voľba príliš úzkej témy, ktorú
vystavovateľ len obtiažne dokumentuje
hodnotným filatelistickým materiálom
a bezradne sa uchyľuje k materiálom s
veľmi nepriamou väzbou k danej téme.
Pokiaľ ide o otvorenú triedu, tu by som
pripomenul neduh, ktorý sa vyskytuje
vo viacerých exponátoch, a síce absencia rozmanitého materiálu. Práve roz-
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manitosť použitého nefilatelistického
materiálu by mala byť tým „ťahákom“,
ktorý by mohol pútať pozornosť divákov, avšak mnohí vystavovatelia si to
uľahčujú obmedzeným využitím materiálu iba zo svojich iných zbierok (pohľadníc, odznakov, mincí) a ignorujú
ostatné druhy zberateľských artefaktov.
K triede literatúry mám závažnú pripomienku – už po druhý raz sa stalo, že
exponát, ktorý bol zaslaný na elektronickom médiu (CD disk), nebolo možné
hodnotiť, pretože súbor sa nepodarilo
otvoriť na počítači, ktorý mala porota
k dispozícii. Vystavovateľ by mal k exponátu poskytnúť aj informácie, aké
technické a softvérové vybavenie je
potrebné pre bezproblémové čítanie
súboru, inak dochádza k trápnym situáciám, ktorým by sa dalo predísť. Svoj
podiel na tom má i OV výstavy, ktorý
dostane exponát s časovým predstihom
a teda má dostatok času i na to, aby túto

vec s vystavovateľom prekonzultoval,
pokiaľ zistí nejaký problém.
Hodnotenie výstavy po spoločenskej
stránke prenechám iným, chcel by som
len skonštatovať, že pokiaľ ide o vytvorenie podmienok pre prácu poroty, organizátori zabezpečili všetko potrebné
vrátane kvalitnej prípravy podkladov,
za čo im patrí poďakovanie. Záverom
môjho – asi viac kritického než neodôvodnene optimistického – hodnotenia
Národnej výstavy Nitra 2006 by som
rád ubezpečil všetkých zainteresovaných - od vystavovateľov až po radu
ZSF, že jeho cieľom v žiadnom prípade
nie je zneváženie ich práce, ale naopak
– vyvolať zamyslenie sa a predovšetkým
diskusiu o tom, ako pokračovať vo vystavovateľskej činnosti, aby vynaložené
úsilie bolo efektívne a prinášalo radosť
a spokojnosť na všetkých stranách.
Ing. Miroslav Bachratý
predseda výstavnej poroty

Burza
Zberateľská burza v Prešove
Klub filatelistov 54-02 pri posádkovom klube v Prešove Vás pozýva na
burzu zberateľov (filatelia a ďalšie zberateľské obory) do posádkového klubu
Mukačevská 22, Sídlisko III v Prešove
14. októbra 2006 od 8.00 do 12.00 h.
Vstupné: 15,- Sk, poplatok za stôl
30,- Sk. Doprava: MHD zo železničnej aj
autobusovej stanice trolejbus č.4 a 8 na
zastávku VUKOV, alebo autobus č. 39 na
zastávku Mukačevská. Možnosť ubytovania na mieste – ubytovňa BARMO, cez
vojenskú ústredňu tel.: 00960112233
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Kontakt:
Ing. Ľubomír Vajčovec,
Cintorínska 3, 080 06 Ľubotice,
tel.: 051/7764730, mobil: 0918493286,
e-mail: lubova@pobox.sk

Podtatranské kluby filatelistov
pozývajú zberateľov v sobotu 18. novembra 2006 na Podtatranskú výmennú
filatelistickú schôdzku, ktorá sa bude
konať v priestoroch SOU stavebného na
Okružnej ulici v Poprade v dobe od 7.00
do 12.00 hodiny. Vítaní sú aj zberatelia
iných odborov.
Spravodajca ZSF

NAŠA MLÁDEŽ

Nepomohli vystavovateľom

V

ystavovatelia sa musia riadiť výstavným poriadkom schváleným
Radou ZSF 26.júna 2004. Je to správne.
Neviem ale prečo sa výstavným poriadkom neriadila výstavná porota Filatelistickej výstavy III. stupňa POPRADFILA 2006. V článku 31.11 je uvedené,
že výstavná porota je povinná každému
hodnotenému exponátu vystaviť hodnotiaci list s uvedením bodového hodnotenia podľa jednotlivých kritérií.
Výstavná porota si na tejto výstave
uľahčila svoju prácu lebo nesplnila tento bod výstavného poriadku. Vystavo-

vatelia dostali hodnotiaci list len zo súčtom bodov za exponát. Týmto porota
nepomohla vystavovateľom k zlepšeniu
exponátov. Vystavovatelia sa nedozvedeli koľko bodov dostali, v ktorých kritériach a v čom sa majú zlepšiť.
Výstavná porota pomohla sebe, ale nie
vystavovateľom. Nemalo by sa to stávať.
Vystavovatelia na Národnej filatelistickej výstave I. a II. stupňa NITRA 2006 sa
potešili, lebo dostali kompletné bodové
hodnotenia. Preto môžeme túto výstavnú
porotu pochváliť a poďakovať jej.
Ing. Ján Maniaček st.

Výzva pre kluby filatelistov
Kluby filatelistov podávali do konca
marca na Sekretariát ZSF informáciu
o stave členov spolu s platením členských príspevkov. Časť klubov vykonala aj úhradu za mladých filatelistov (á
30.- Sk), pričom predsedovia, resp. tajomníci klubov neuviedli skladbu členov
(ekonomicki činní, dôchodcovia a mladí
filatelisti). Komisia mládeže sa obracia
na všetkých predsedov KF, ktorí uviedli,
že majú platiacich mládežníkov, aby do
konca septembra na sekretariát zaslali
ich zoznam s uvedením dáta narodenia,
bydliska a školy, ktorú navštevujú. Sú-

časne odporúčame priložiť aj údaje o vedúcom KMF so stručným vyhodnotením
činnosti za vlaňajší školský rok (20052006). Komisia mládeže ZSF odporúča
týmto klubom zaslanie informácií aj na
príslušné ZKF alebo regionálnu komisiu
mládeže v záujme nadviazania kontaktu
a zlepšenia komunikácie.
Pre kluby filatelistov, resp. vedúcich
KMF, ktorí už tieto informácie poskytli
s hlásením o registrácii alebo s vyhodnotením súťaže aktivity krúžkov, je táto
výzva bezpredmetná.
Mgr. Ján Mička, predseda KM ZSF

Filatelistická geografia

M

ladí filatelisti sa radi hrajú. V mojom krúžku hrajú tiež hru v ktorej
poznávajú Slovensko a vzdelávajú sa vo
filatelii. Ako ? Na schôdzky krúžku prinášam skart - obálky, pohľadnice a poštové lístky prejdené poštou. Sú na nich
2006 / 3

rôzne slovenské poštové známky, denné
poštové pečiatky, príležitostné poštové
pečiatky, výplatné odtlačky, strojové
pečiatky, R nálepky a ďalšie. Z kôpky
si vyťahujú postupne tieto materiály.
Každý mladý filatelista, keď si vytiahne
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nejaký materiál, povie čo je na ňom a na
mape Slovenskej republiky hľadá mesto
alebo dedinu podľa poštovej pečiatky, R
nálepky odosielateľskej pošty alebo pošty miesta adresáta. Tiež hlavné znaky
alebo údaje na poštovej pečiatke a pod.

Keď to vykoná, vezme si tento materiál.
Ak nevie, o materiáli povie ďalší hráč
a ten si ho zoberie. Je to zaujímavejšie
ako len rozdať skart. Hovorím tomu filatelistická geografia.
Ing. Ján Maniaček st.

L is t
od PhDr. Ireny Kyrinovičovej,
riaditeľky obchodu a marketingu SP a.s.
Zväz slovenských filatelistov
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.
predseda ZSF
Radlinského 9
812 11 Bratislava 1
Vybavuje/Linka
Ing.R.Gilányiová O2/54419909

Dňa
1.8.2006

Vec:
Články v časopise Spravodajca 2/2006
Vážený pán predseda,
V týchto dňoch sme na POFIS obdržali najnovšie číslo časopisu ZSF Spravodajca
s uverejnenými článkami, na ktoré by sme chceli touto cestou reagovať a zároveň
Vás požiadať o uverejnenie nášho stanoviska.
V článku na strane 6 a 7 hodnotíte tretí ročník Bratislavských zberateľských
dní, na ktorých sa zúčastnila aj Slovenská pošta, a.s. s množstvom aktivít pripravovaných niekoľko mesiacov vopred.
Nakoľko ste sa osobne nezúčastnili na BZD, dovoľujem si upresniť Vaše informácie o tom, čo zabezpečila Slovenská pošta, a.s. nielen pre návštevníkov podujatia, ale najmä pre deti.
1. SP, a.s. v rámci viacerých osobitných stretnutí s manažérom BZD, Ing. Ľubomírom Kopeckým, s ktorým sme boli v pravidelnom telefonickom a i osobnom
kontakte i mimo oficiálnych stretnutí prípravného výboru BZD, vypracovala
podrobný program sprievodných aktivít na BZD a presné požiadavky na technické zabezpečenie všetkých aktivít. S myšlienkou zamerať aktivity SP, a.s. na
BZD najmä pre deti, prišla SP, a.s. už pri koncipovaní podmienok „Detskej súťaže s POFIS-om“, ktorá sa začala pripravovať na schválenie ešte koncom roku
2005. V uverejnených súťažných podmienkach i na súťažných kartičkách bolo
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uvedené, že vyvrcholenie súťaže pre deti prebehne na BZD. K zlosovaniu súťaže, ktoré sa uskutočnilo na BZD, sa už začiatkom roka pripravovali hodnotné
ceny pre deti, ktoré poskytla SP, a.s. Celá realizácia súťaže bola plne zabezpečená SP, a.s.
2. V nadväznosti na to, že sme chceli na BZD uskutočniť zlosovanie vopred pripravovanej filatelistickej súťaže pre deti, SP, a.s. iniciatívne rozbehla propagáciu
podujatia medzi deťmi formou zaslania cca 30 pozývacích listov na vybrané
bratislavské školy, v ktorých boli presne popísané aktivity SP, a.s. a Incheby pripravované pre deti na BZD.
3. SP, a.s. osobitne vopred zabezpečila účasť cca 40 detí z Materskej školy na BZD,
pre ktoré následne po dohode so SP, a.s. organizátor podujatia Incheba poskytol
za účasť televízor.
4. SP, a.s. zároveň dohodla s Inchebou presné technické zabezpečenie (vyhradenie
a úpravu priestoru, poskytnutie farbičiek, papiera, lepidiel, nožníc, vaničky na
skart a pod.) a sama poskytla pre deti skart.
5. Deťom sa počas ich návštevy na BZD aktívne venovali zástupcovia SP, a.s. a na
záver boli detské výtvarné návrhy v programovom centre ocenené cenami, ktoré poskytla SP, a.s. pre každé dieťa a zároveň zástupca SP, a.s. moderoval oceňovanie detí.
6. SP, a.s. zabezpečila v spolupráci s Inchebou technické vybavenie detskej poštovej priehradky, jej konštrukciu, dodanie pečiatok, papiera a pod.
7. SP, a.s. dohodla v rámci osobného stretnutia s vedúcou bratislavského filatelistického krúžku, p. Schmidtovou ako spoločne zabezpečíme odborný dozor
pri deťoch. V rámci toho p. Schmidtová dodala vlastné spracované filatelistické
hlavolamy a krížovky pre deti, ktoré POFIS v dostatočnom množstve rozmnožil
pre všetky deti.
8. Celé podujatie SP, a.s. fotograficky zdokumentovala a bol spracovaný článok
do Poštových zvestí o BZD. Okrem toho SP, a.s. zabezpečila sama propagáciu
BZD (nie Incheba) a to v článkoch do detských časopisov, v Zberateľovi a na
viacerých webových stránkach.
9. Zástupcovia SP, a.s., konkrétne zamestnanci oddelenia obchodu a marketingu
Pofis, ktorí pripravovali všetky vyššie uvedené aktivity pre deti, boli na BZD
prítomní počas celých dvoch dní.
10. Okrem aktivít pre deti SP, a.s. po prvý krát samostatne zorganizovala veľmi
úspešnú autogramiádu autorov, na ktorej sa zúčastnilo 8 špičkových výtvarných umelcov, ktorí s nami spolupracujú v oblasti známkovej tvorby. Umelcom
SP, a.s. zabezpečila občerstvenie i darčeky za účasť. Podujatie sa stretlo s mimoriadnym úspechom a ocenením aj zo strany umelcov.
Na základe vyššie uvedeného si dovoľujem oponovať Vášmu tvrdeniu v článku
o BZD, že ZSF zabezpečil ideový projekt na realizáciu detského kútika. ZSF sa na
všetkých početných aktivitách, ktoré boli na BZD pripravené pre deti nepodieľalo,
2006 / 3
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preto sa nám javí nevhodné pripisovať si zásluhy SP, a.s. Z Vášho článku, ktorý ste
písali len na základe informácií „z druhej ruky“ vyznieva, že SP, a.s., ktorá venovala
príprave aktivít pre deti počas BZD mimoriadne veľkú pozornosť, veľa času i nemálo finančných prostriedkov, vlastne len – citujem „poskytla skart a materiálové
zabezpečenie“..., čo absolútne nezodpovedá skutočnosti. Z Vašej pozície predsedu
ZSF, ktorý by mal mať prioritne záujem o výchovu novej filatelistickej generácie,
sme sa nedočkali žiadnej podpory pri príprave aktivít pre deti. Jediným podielom
bola účasť p. Schmidtovej, ktorá však bola oslovená na spoluprácu aj SP, a.s. a zúčastnila sa podujatia z vlastného osobného záujmu vyplývajúceho z pozitívneho
vzťahu k deťom, za čo jej patrí naša vďaka. Naopak, SP, a.s. pripravila nábor detí
do jej krúžku priamo na BZD.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sme boli radi, keby ste nám špecifikovali
podiel ZSF na príprave aktivít pre deti na BZD.
Ďalej si dovoľujeme pripomenúť, že SP, a.s. sa paralelne s BZD podieľala aj na
úspešnom priebehu filatelistickej výstavy v Nitre, v rámci ktorej sa zástupcovia SP,
a.s. zúčastnili (na rozdiel od vedenia ZSF) nielen na otváraní výstavy, ale aj na odovzdávaní cien deťom na filatelistickej olympiáde v sobotu 10.6.2006 i na Vyhlásení
výsledkov ankety o najkrajšiu známku a pečiatku roka 2005, kde naopak, najvyšší
predstavitelia ZSF chýbali.
Chceli by sme ďalej reagovať na článok na strane 19, ktorý sa týka už vyššie
spomínanej „Detskej súťaže s POFIS-om“. Ako prvé si dovoľujeme požiadať, aby
v prípade kriticky zameraných článkov na SP, a.s., ktorá finančne podporuje ZSF
a vydávanie časopisu Spravodajca, bolo pod textom uvedené meno autora. Kritika
je zameraná na to, že poskytnuté ceny nemusia byť správne zacielené a súťaž preferuje bratislavské deti.

K vyjadreniam neznámeho autora toľko:
1. Súťaž iniciovala, samostatne zorganizovala a financovala SP, a.s., preto je plne
v jej kompetencii rozhodnúť, akým spôsobom súťaž uskutoční, kde a za akých
podmienok.
2. Súťaž bola ako pilotná a preto sme chceli využiť vlastné kapacity a nezaťažovať
pošty, pokiaľ nevieme zhodnotiť záujem zo strany detí.
3. Ceny boli zámerne zostavené tak, aby prilákali nielen filatelistov, ale aj tie deti,
ktoré sa ešte len môžu stať filatelistami.
SP, a.s. vyvinula v tomto smere mimoriadnu aktivitu, ktorá si vyžiadala nemalé
úsilie i finančné prostriedky, preto nás mrzí, ak z radov ľudí, ktorí sa filatelii roky
venujú, ale neprichádzajú s nápadmi ako podporiť takýmto spôsobom rozvoj mládežníckej filatelie vychádza kritika súťaže, ktorá bola „prvou lastovičkou“. Uvítame, ak napríklad zo ZSF príde podobný nápad a jeho realizácia.
S pozdravom
PhDr. Irena Kyrinovičová, riaditeľka obchodu a marketingu
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Požiadali sme predsedu ZSF o stanovisko k uvedenému príspevku.
Uverejňujeme ho v plnom znení.
Redakcia
Bratislava 8.8.2006
Vážená pani riaditeľka,
veľmi si cením príspevok SP a.s. POFIS k úspešnému priebehu III. Bratislavských
zberateľských dní. Na stránkach predsedu nie je miesto, aby som dostatočne zhodnotil
podiel jednotlivých účastníkov. Je to miesto, kde ako predseda uvádzam stručnú kroniku našej činnosti a snažím sa iniciovať niektoré budúce aktivity. Preto mi prepáčte, že
text nesplnil Vaše očakávania. Účasť ZSF na III.BZD sa riadila projektom schváleným
Radou ZSF na marcovom zasadaní. Redakcia Spravodajcu ZSF veľmi rada publikuje Váš
článok o tejto udalosti, kde ju môžete priblížiť Vašimi očami. Verte mi, že nemám žiaden
záujem znižovať, ani bagatelizovať činnosť SP a.s. POFIS-u pri získavaní a vedení mladých filatelistov, podporujem ju, a som toho názoru, že spoločne toho dokážeme viac.
S priateľským pozdravom
Ľubomír Floch

Viete, že?
•

•

•

V roku 2008 sa uskutoční niekoľko
významných svetových výstav pod
patronátom FIP. Bude to výstava ISRAEL 2008 v Tel Avive (14. - 22.5.08),
EFIRO 2008 v Bukurešti (20 – 28.6.08),
PRAGA 2008 v Prahe (12. – 14.9 08).
Okrem toho sa uskutoční Európska
filatelistická výstava WIPA 2008 (18.
– 21.9.08) pod patronátom FEPA.
Nemecký filatelistický zväz (Bund Deutscher Philatelisten e.V., BDPh) a Rakúsky filatelistický zväz (Verband
Österreichischer Philatelistenvereine,
VÖPh) majú spoločné korene. V Bad
Reichenhalle (Rak.) sa 6.-8. októbra
t.r. stretnú predstavitelia týchto zväzov, aby spoločne oslávili 110 výročie
založenia. Srdečne im blahoželáme
k tomuto jubileu.
(ljf)
Na knižnom salóne LIBRIÁDA sa
predstavili aj filatelisti TIRNAVIE.
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•

Popri renomovaných vydavateľstvách zo Slovenska sa predstavili
vo svojom stánku publikáciami,
ktoré vydali pri príležitosti propagačných výstav a prebytkami filatelistickej literatúry. Okrem iného
ponúkali záujemcom pohľadnice
a poštové lístky s príležitostnými
poštovými pečiatkami z predchádzajúcich podujatí, ktoré filatelisti
KF Tirnavia organizovali. Aj keď
finančný efekt nebol výrazný, účasť
na podujatí prispela k zoznámeniu
Trnavčanov o činnosti klubu.
(J.M)
Prečo sa vydáva SPRAVODAJCA ZSF
pred zasadnutím Rady ZSF a nie po
zasadnutí? Odberatelia SPRAVODAJCU v ňom nájdu neaktuálnu zápisnicu. Ak by bol vydávaný čo najrýchlejšie po zasadnutí Rady, mohol by lepšie
informovať.
Ing. Ján Maniaček st.
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POZVÁNKA do Tepličky nad Váhom
na XXIII. Dni filatelie Slovenska
XXIII. Dni filatelie Slovenska sú organizované ako podujatie s celoštátnou
pôsobnosťou. Budú dôležitým odborným fórom slovenských filatelistov dokumentované prednáškami vysokej odbornej úrovne. Organizátori Dní pozývajú
na podujatie členov Zväzu slovenských filatelistov a Spoločenstva sv. Gabriela,
zástupcov Slovenskej pošty a.s., a Poštového múzea Slovenskej pošty a.s. Banská
Bystrica.
1. Usporiadatelia: Zväz slovenských filatelistov a Spoločenstvo sv. Gabriela
2. Organizátori: Spoločenstvo sv. Gabriela a Združenie klubov filatelistov
Stredoslovenského regiónu
3. Spolu usporiadajúce organizácie:
Slovenská pošta a.s., a Obecný úrad
Teplička nad Váhom
4. Mediálni partneri: Regionálne masmédia, rozhlas a noviny
5. Dátum uskutočnenia: 7. október 2006
6. Miesto: Teplička nad Váhom – Obecný dom
7. Program
1800 – Otvorenie poštovej priehradky
1900 – Otvorenie XXIII. Dní filatelie
Slovenska
30
19 – 1. blok prednášok (ZSF, SP,
Poštové múzeum)
30
10 – Prestávka

1045 – 2. blok prednášok (námetová
filatelia)
45
11 – Prestávka
1200 – 3. blok prednášok (poštová
história)
00
13 – Obedná prestávka
1400 – Prehliadka telesných pozostatkov Žofie Bosniakovej
a propagačnej výstavky
00
15 – Výmenné stretnutie zberateľov
1700 – Ukončenie
8. Sprievodné akcie
8.1. Propagačná výstavka
8.2. Činnosť príležitostnej poštovej
priehradky
8.3. Návšteva telesných pozostatkov
Žofie Bosniakovej v Loretánskej kaplnke kostola sv. Martina
v Tepličke nad Váhom

Doprava na miesto konania do Tepličky nad Váhom je zo Žiliny možná osobným
autom smer Varín, Terchová, alebo autobusom z autobusovej stanice v Žiline (nachádza sa v blízkosti železničnej stanice) smer autobusov Varín, Terchová, Vrátna.
Z autobusu je treba vystúpiť na zástavke Teplička – Obecný úrad.
Je plánované vydanie Zborníka prednášok XXIII. Dní filatelie Slovenska. Zodpovední editori sú: J. Vallo a J. Vangel.
Ján Vallo, predseda - Spoločenstva Sv. Gabriela
Ing. Jozef Vangel, CSc., predseda - ZKF Stredoslovenského regiónu
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Symbióza v zberateľstve

E

šte pred niekoľkými rokmi sme väčšinou chodili
na burzy rôzneho zamerania,
ako filatelistické, numizmatické, burzy zberateľov odznakov a podobne. V dnešnej
dobe už takto „špecializované“ burzy sú výnimočné.
Vo väčšine sú dnes burzy
všeobecné, všetkých zberateľských oborov. Je to určite
aj tým, že zberateľstvo získava masovejšiu základňu a to
hlavne v nových, zatiaľ dosť netradičných
oboroch, ako telefónne karty, autoprívesky na kľúče, figúrky z kindervajíčok
a podobne. A práve na takýchto burzách
dochádza k prehĺbeniu „symbiózy“ vo
všetkých zberateľských oboroch. Filatelista využíva vedomosti numizmatika,
filokartistu a podobne.
Ako konkrétny príklad tu môžem
uviesť moju skúsenosť z jednej takejto
burzy.
Filokartistov, zberateľov pohľadníc,
veľmi zaujíma, kedy sa začali vydávať
pohľadnice v nimi zbieranom regióne.
Určiť takýto dátum je veľmi kompliko-
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vané. Najspoľahlivejším datovaním je
dátum poštového použitia pohľadnice.
Pre mnou zbieraný región Vysokých
Tatier to bola podľa knihy (skoro monografie) JUDr. Jána Gašpara „Tatry – staré pohľadnice rozprávajú“ pohľadnica
Nového Smokovca vydaná budapeštianskym obchodníkom Teodorom Kertészom s dátumom poštového použitia
19. júl 1895. Mne sa podarilo práve na
všeobecnej burze získať pohľadnicu
(obrázok 1) napísanú 9. augusta 1894,
podanú na pošte Poprad 10. augusta
1894 s príchodzou pečiatkou Györ 11.
augusta 1894 (obrázok 2). Samozrejme
vyhlásiť, že je to najstaršia
pohľadnica Tatier nemôžem, lebo verím, že sa
nájde ešte staršia.
Takto sa z bežnej filatelistickej celistvosti symbiózou filatelie a filokartie stal veľmi zaujímavý
filokartistický materiál.
A práve v takejto symbióze je čaro dnešného zberateľstva.
Zdeněk Baliga
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

EMISNÝ PLÁN
SLOVENSKÝCH
POŠTOVÝCH ZNÁMOK
NA ROK 2007
Č. zn.
1.

7. 2. 2007 OSOBNOSTI – Terézia Vansová

2.

7. 2. 2007 MESTÁ – Modra

3.

14. 2. 2007 Blahoprajná známka

4.

15. 3. 2007 Veľká noc 2007 – Sviatky jari

5.

21. 3. 2007 Športová známka

6.

18. 4. 2007 OCHRANA PRÍRODY – Slovenský čuvač

7.

18. 4. 2007 OCHRANA PRÍRODY– Slovenský kopov

8.
9.
10.
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Dátum vydania Názov emisie

2. 5. 2007 EUROPA: Sto rokov skautingu
23. 5. 2007 Sto rokov Slovenskej ligy v Amerike
30. 5. 2007 Známka deťom – Janko Hraško

11.

6. 6. 2007 KRÁSY NAŠEJ VLASTI: Kláštor Jasov

12.

6. 6. 2007 KRÁSY NAŠEJ VLASTI: Kláštor Hronský Beňadik

13.

27. 6. 2007 Bienále ilustrácií Bratislava

14.

27.6. 2007 Bratislavský hrad

15.

5. 9. 2007 TECHNICKÉ PAMIATKY – Most

16.

19. 9. 2007 Spoločné vydanie známky so San Marinom

17.

26. 9. 2007 KLENOTNICA MÚZEÍ – Nitriansky evanjeliár

18.

17.10. 2007 UMENIE: Ján Želibský

19.

17.10. 2007 UMENIE: F.X. Palko

20.

14.11. 2007 Vianoce 2007 – Vianočný stromček

21.

28.11. 2007 Deň poštovej známky – Poľná pošta
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV

Tri nové známky zo Spiša
dokončenie z minulého čísla

P

opoludní 19. mája 2006 sa účastníci
kežmarskej inaugurácie presunuli
do Podolínca. Tam vo farskom kostole
Nanebovzatia Panny Márie sa uskutočnil dôstojný inauguračný akt ďalšej
zo známok z emisie „Krásy našej vlasti - Renesančné zvonice“ renesančná
zvonica v Podolínci, ktorý bol spojený
s jej požehnaním. Požehnanie vykonal
Mons. Prof. ThDr. František Tondra,
spišský diecézny biskup za účastí mnohých cirkevných hodnostárov, predstaviteľov MDPaT, Slovenskej pošty, Pofisu, primátorov Kežmarku a Podolínca,
podolíneckého mestského zastupiteľstva a širokej obce filatelistov. Po inaugurácii si účastníci mohli s odborným
výkladom prezrieť farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, v ktorého areáli
stojí aj renesančná zvonica.
Autorom aj tejto známky je docent
Igor Benca. Známka bola vytlačená
v tlačiarni PTC Praha v Českej republike technikou rotačnej oceľotlače v kom-
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binácii s hĺbkotlačou, a jej ryteckú
transpozíciu vykonala česká rytkyňa
pani Bandíková - Krulíčková.
Známka „Renesančná zvonica v Podolínci“ má nominálnu hodnotu 29 Sk.
Táto zvonica je postavená pri kostole
Nanebovzatia Panny Márie. Bola postavená v rokoch 1650 až 1659. Slúžila
nie len na uloženie zvonov, ale aj bola
vy užívaná ako mestský archív pre uloženie vzácnych listín. Vo zvonici sa
nachádza vzácny zvon z roku 1392. Na
vonkajšej východnej stene zvonice je
umiestnený veľký misijný kríž s telom
ukrižovaného Krista.
Najväčšiu zásluhu na týchto pekných
inauguračných slávnostiach majú kluby
filatelistov v Poprade a Kežmarku, za čo
im určite všetci účastníci inaugurácii
ďakujú, a veria, že krása týchto známok
neosloví len ich, ale bude reprezentovať
Slovensko a jeho krásy po celom svete.
Zdeněk Baliga
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KF Tirnavia hodnotil
Na výročnej schôdzi sa stretli filatelisti
KF ZSF Tirnavia v Trnave, aby zhodnotili
svoju činnosť za minulý rok. Ako negatívum, ktoré sa v činnosti klubu najviac
prejavilo, bol označný jednoznačne fakt,
že členovia stratili pre neúnosné finančné
požiadavky priestor na stretávanie v CVČ
Kalokagatia, ktorá klub aj krúžok mladých filatelistov prichýlila od založenia
klubu. Veľkou stratou pre činnosť bolo aj
úmrtie tajomníka klubu, Mgr. M. Šnirca,
ktorý viedol jeden krúžok mladých filatelistov a patril medzi významných autorov
trnavských poštových pečiatok.
Prvý nedostatok sa podarilo odstrániť
získaním priestorov v Zborovej sieni Cirkevného zboru ECAV a aktivitou členov
sa podarilo udržať vysokú úroveň práce
klubu. Osobitne kvalitná je práca „maximafilistov“ na čele s Dr. J. Molnárom,
ktorí sa zúčastnili aj svetového stretnu-

tia zberateľov CM v Paríži. Popri dospelých vystavovateľoch sa prezentujú na
výstavách a súťažiach aj mladí filatelisti,
pracujúci v dvoch KMF.
Klub zabezpečil niekoľko príležitostných poštových pečiatok a inaugurácie
poštových známok, najmä k svätorečeniu
Zdenky Schellingovej a k vydaniu známky Karola Kuzmányho. Na verejnosti sa KF
okrem ináho prezentoval aj na Knižnom
salóne LIBRIÁDA v Trnave. Významná je
aj publikačná činnosť členov v odbornej
filatelistickej tlači, ich organizačná činnosť v komisiách zväzu a propagácia svojho mesta. V októbri bol KF Tirnavia usporiadateľom XXII. dní filatelie Slovenska,
ktoré si dali za cieľ podnietenie aktivity
členskej základne zväzu.
KF Tirnavia patrí počtom členov síce
medzi menšie, ale svojou činnosťou určite nerobí hanbu našej organizácii.
J. M.

Ako som zverolekárčil
MVDr. J. Molnár, CSc.

A

gilný člen KF Tirnavia vydal vlastným nákladom autobiografickú
knižku, ktorej obsah prezrádza uvedený titul. Autor v nej uvádza spomienky
na svoje školské časy od gymnaziálnych (v Trnave) po zverolekárske či veterinárne vo vojnovej Budapešti až po
ukončenie vysokoškolských štúdií v Brne. Informáciu o jej vydaní v spolupráci
s KF Tirnavie uvádzam preto, že ukazuje na fakt, že medzi našimi zberateľmifilatelistami je silná skupina veterinárnych lekárov, ktorí najmä v Košiciach
mimoriadne obohatili filatelistické dia-
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nie o tento odbor svojej činnosti. Druhým dôvodom je, že autor svoju odbornú takmer pol storočia trvajúcu prax
na rôznych miestach regiónu, obohatil
aj o svoje záľuby, medzi ktorými je aj
filatelia, preto tu uvádza aj ocenenia
z výstav a zo svojej činnosti na poli maximafílie. V knižke je aj časť, venovaná
publikačnej činnosti autora a filatelia tu
tiež zaujíma významné miesto. Nesporne je zaujímavé aj to, že knižku ilustruje
aj filatelistickým materiálom – uverejňuje analogické pohľadnice a poštové
známky, ktoré zobrazujú miesta svoSpravodajca ZSF
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jich štúdií a významných osobností
s ktorými prišiel do styku. Ďalšiu časť
ilustrácií predstavujú okrem fotografií
z rodinného archívu pohľadnice.

Knižka bola za účasti autora a odbornej verejnosti uvedená 9. augusta 2006
na Mestskom úrade v Trnave.
J. Mička

800. výročie prvej písomnej
zmienky o Malackách

T

ento rok oslavujú Malacky 800.
výročie prvej písomnej zmienky
o meste. Hlavné oslavy sa uskutočnili
15.-17. septembra 2006 a v rámci osláv
sa uskutočnilo viacero podujatí. Nezabudlo sa ani na zberateľov. Existujú,
okrem iného, tri druhy kalendárikov,
turistická drevená známka a ďalšie suveníry. Pripravilo sa i vydanie „mestskej
mince“ a pamätného odznaku. V piatok 15. septembra 2006 sa uskutočnila v priestoroch Spoločenského domu
MCK na Mierovom námestí zberateľská
burza všetkých zberateľských odborov
a v poobedňajších hodinách inaugurácia celinovej obálky s natlačenou známkou, ktorú pri tejto príležitosti vydala
Slovenská pošta, a.s. Používala sa i príležitostná pečiatka. Príležitostná strojo-

vá pečiatka sa používa na pošte v Malackách už od pondelka 11.9.2006 a bude sa
používať až do konca roku 2006.
V sobotu 16.9.2006, keď prebiehali
v Zámockom parku hlavné oslavy spomenutého výročia, uskutočnila sa cyklopošta Malacky–Bratislava a Bratislava–Malacky, ktorú zabezpečili cyklisti
z SCK Záhorák Malacky v spolupráci
so Slovenskou poštou, a.s. V priestoroch Zámockého parku bola v tento
deň v prevádzke príležitostná poštová
priehradka, kde bolo možné podať obyčajné zásielky k preprave spomenutou
cyklopoštou. Organizáciu týchto zberateľských aktivít zabezpečoval Mestský
úrad Malacky v spolupráci s Klubom
filatelistov 52-32 Malacky.
Mgr. Anton Pašteka

NAŠI JUBILANTI
Dušan EVINIC
Dňa 20.5.2006 sa dožil významného životného jubilea,
60 rokov, pán Dušan Evinic,
súčasný podpredseda ZSF.
Narodil sa v Bzinciach
pod Javorinou, no jeho kroky smerovali na východ republiky, najprv do Popradu
a napokon do Košíc, kde aj
teraz žije. Práve v Poprade
ho do svojich osídiel, tak ako aj nás
2006 / 3

každého, chytila filatelia.
Učarila mu jedna z najzaujímavejších oblastí „nášho
koníčka“ – poštová história.
Z nej si vybral najmä oblasť balíkovej pošty. A tak
hľadal, zbieral, usilovne
študoval staré i nové poštové predpisy a výsledky
sa dostavili. Je skutočným
odborníkom na túto oblasť
filatelie. Svoje vedomosti a skúsenosti
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prezentoval, ako aj prezentuje, v mnohých odborných článkoch vo filatelistických časopisov Zberateľ, Spravodajca aj
Filatelie. Pravidelne odborne prispieva
aj do zborníka Košice vo filatelii a mnohých výstavných katalógov. Jeho úsilie
vyvrcholilo v napísaní jedného dielu
Zberateľských statí, a to „Balíková pošta na Slovensku 1918 - 1985“.
Publikované skutočnosti dokladá aj
hodnotným zberateľským materiálom
vo svojich exponátoch, ktorými obsadzoval, a dosiaľ obsadzuje, všetky typy
výstav, od propagačných po medzinárodné. Jeho exponáty vždy boli na vysokej odbornej a vystavovateľskej úrovni,
a tak niet divu, že žali najvyššie ocenenia z týchto filatelistických výstav.
V súčasnosti sa venuje tvorbe hlavne
jednorámových exponátov, ktoré tiež

patria na výstavách medzi najlepšie vo
svojom obore.
Pán Evinic nie je činný len na poli odbornom, publicistickom a výstavnom, ale
je aktívny aj v organizačných zložkách
zväzu. Je dlhoročným predsedom ZKF
východoslovenského regiónu, ako aj podpredsedom ZSF. Za svoju prácu v prospech organizovanej filatelie bol ocenený
najvyššími zväzovými vyznamenaniami.
Touto cestou mu chceme poďakovať
za jeho prácu, ktorú vykonal v prospech rozvoja organizovanej filatelie na
Slovensku, a popriať mu v mene celého
Zväzu slovenských filatelistov veľa šťastia, zdravia, rodinnej pohody a životného elánu, ktoré veríme že vyvrcholia
jeho ďalšou činorodou prácou na poli
slovenskej filatelie.
Rada ZSF

Odišiel nestor
slovenskej známkovej tvorby
akademický maliar Jozef Baláž (14.3.1923–6.7.2006)
Akademický maliar Jozef Baláž bol
najvýznamnejším tvorcom slovenskej
známkovej grafiky. Narodil sa v Hlohovci, tvoril v Bratislave, pochovaný je
v Pezinku.
Známkovej tvorbe sa venoval už
v bývalej Československej republike
od roku 1957, stál pri zrode známkovej tvorby Slovenskej republiky v roku
1992. Jeho známková tvorba predstavuje takmer 150 vydaných poštových
známok a takmer toľko obálok prvého
dňa. Bol členom Výtvarnej komisie pri
Federálnom ministerstve spojov Československej federatívnej republiky v Pra-
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he, členom poradných orgánov ministra
dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, námetovej a realizačnej
komisie známkovej tvorby. Na jeho
konte sú desiatky ocenení za známkovú
tvorbu. Za osobitne významný podiel
na tvorbe slovenskej známkovej grafiky mu v roku 2001 udelili vyznamenanie „Rad Ľudovíta Štúra II. triedy“. Právom ho nazývame nestorom známkovej
tvorby Slovenska.
Mal som česť ho poznať a spolupracovať s ním v Námetovej komisii
známkovej tvorby ministra dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR. Spomínam
Spravodajca ZSF
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na jeho skromné vystupovanie, milý
priateľský prístup k všetkým s ktorými
prišiel do styku. Jeho osobitý výtvarný

prejav, priateľský osobný prístup k nám
filatelistom nám budú veľmi chýbať.
Česť jeho pamiatke.
Ľubomír Floch

Odišiel majster známkovej tvorby
profesor Igor Rumanský (14.3.1946–10.8.2006)

Ž

il a tvoril v Bratislave, pôsobil ako
profesor na Katedre grafiky Vysokej školy výtvarných umení. Opustil
nás významný umelec, grafik, ilustrátor
a tvorca slovenských poštových známok,
ktorý sa svojim výrazným výtvarným
rukopisom zapísal aj do histórie filatelie.
Čerstvý šesťdesiatnik sa s nami rozlúčil
nedávno vydanou známkou Mediarstvo
z emisie Technické pamiatky (2006).
Zostane v našej pamäti ako tvorca ďalších nádherných slovenských známok,
emisie Európa (1995), Svetový rok Slovákov (1997) a lebo známky so športovou
tematikou k Majstrovstvám sveta v plá-

vaní (2003). Pamätáme si ho i ako tvorcu
známok so športovou tematikou z bývalej Československej republiky (1978).
Obdivujem jeho tvorbu, spôsob ako sa
dokázal prostredníctvom alegórie vyjadriť k etickým kategóriám, ako sú sloboda a národná identita, ako majstrovský
dokázal zobraziť pohyb na známkach so
športovou tematikou. Cítim hlboký žiaľ,
že jeho umelecká i známková tvorba je
za nami, že nie je viac s nami. Venujme
mu tichu spomienku vždy, keď sa stretneme s jeho dielom v našich zbierkach
a exponátoch. Česť jeho pamiatke.
Ľubomír Floch

ANDREJ KVAS
1926 – 2006
29. mája vo veku nedožitých osemdesiatín opustil
našu filatelistickú pospolitosť ThB. Andrej Kvas, známy nitriansko – bratislavský
filatelista, publicista a vystavovateľ. Rodák z Békešskej
Čaby sa po prekonaní mnohých životných úskalí usadil
v Nových Sadoch, kde popri
svojej práci evanjelického
kňaza začal rozvíjať aj svoju celoživotnú záľubu – filateliu. Svoj profesionálny
záujem o históriu preniesol aj do svojej
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zberateľskej aktivity – zaujímala ho predovšetkým poštová história Nitry a jej okolia a predznámkové obdobie
poštovníctva na Slovensku.
Svoje študijné poznatky
zhmotnil v spolupráci s tvorcami pečiatkarskej monografie (XV), ktorým rád a nezištne poskytol výsledky svojho
štúdia a zberateľského úsilia. Popri poštovo-historickom záujme
sa zaoberal aj teritoriálnou (Nemecko)
a námetovou filateliou. Vytvoril niekoľko
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exponátov, ktorými sa zúčastnil na mnohých domácich i zahraničných výstavách
a získal, najmä za Poštovú históriu Nitry,
aj pozoruhodné hodnotenia. V bývalom
Západoslovenskom krajskom výbore
ZSF zastával funkciu predsedu Komisie
poštovej histórie a bol aktívnym členom
spoločnosti zberateľov kresťanskej filatelie – spolku Sv. Gabriel. Návštevníci
výstav, filatelistických odborných a spoločenských podujatí i výmenných zbera-

teľských schôdzok si iste budú ešte dlho
pamätať jeho zanietenosť v odborných
diskusiách, rozvážne a povzbudivé slová,
neotrasiteľne dobrú náladu a vyžarujúci pokoj, milý pohľad a priateľské gestá;
tým všetkým nás „častoval“, keď mu jeho
povinnosti dovoľovali prísť medzi nás.
Venujme nášmu filatelistickému priateľovi tichú spomienku a zachovajme jeho
svetlú pamiatku.
Ing. M.Bachratý

Zoltán Farkaš opustil naše rady

D

ňa 11. septembra 2006 nás navždy
opustil po ťažkej chorobe, vo veku
nedožitých 78 rokov JUDr. Zoltán Farkaš,
nositeľ Zlatého čestného odznaku ZSF.
Dlhé roky vykonával funkciu predsedu
a správcu novinkovej služby Klubu filatelistov 51-83 v Bratislave. Bol aktívnym filatelistom, zberateľom slovenských známok
z rokov 1939-1945. Pôsobil aj v rôznych
funkciách v orgánoch zväzu. Publikoval
v odborných filatelistických časopisoch

a bol i vystavovateľom. Pomáhal pri organizovaní rôznych filatelistických podujatí
a výstav, naposledy bol členom organizačného výboru Medzinárodnej filatelistickej výstavy Slovensko 2002. Budú nám
chýbať jeho odborné rady na nedeľných
bratislavských burzách, ako i priateľské
rozhovory s ním. Strácame v ňom veľkú
osobnosť bratislavskej filatelie a dobrého
priateľa. Česť jeho pamiatke.
Redakcia časopisu

LADISLAV HANZEN

N

a následky dopravnej
nehody 27. augusta
2006 zomrel 10. septembra
2006 pplk. v. v. Ladislav
Hanzen, člen klubu filatelistov 52-19 Trenčín.
Narodil sa 24. mája 1928
v Diviackej Novej Vsi. Členom ZSF bol od roku 1974.
Aktívne pracoval vo výbore
klubu filatelistov od roku
1978 do 1988. V klube vykonával funkcie
hospodára a novinkára. V rokoch 1985 až
1987 vykonával funkciu vedúceho sekre-
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tariátu ZsKV ZSF v Trenčíne.
V roku 1987 na IV. KK ZsKV
ZSF bol zvolený za člena
KV. Pri organizovaní filatelistických výstav v Trenčíne
v rokoch 1981, 2000 a 2003
vykonával funkciu tajomníka organizačného výboru. V roku 1986 bo vedúcim
technického odboru výstavy.
Ako tajomník organizačného
výboru bol tiež pri príprave a realizácii
Národných kongresov MF v rokoch 1985
a 1987. V rokoch 1989 až 1991 zastával
Spravodajca ZSF
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funkciu tajomníka ZsKV ZSF a následne
tajomníka Združenia klubov filatelistov
západoslovenského regiónu. V rokoch
1990 až 1992 bol členom Prezídia ZČSF
v Prahe. V roku 1992 bol zvolený za člena
Predsedníctva ZSF v Bratislave. Úspešne
vykonával funkciu gestora Družobnej výstavy Trenčín – Brno – Halle – Györ – Zielona Gora v roku 1990.
Zberateľsky sa orientoval na známky
Československa, Slovenska 1939 – 1945
a 1993 doposiaľ, Maďarska a OSN. Vytvoril exponát „Trenčín moje mesto“,
ktorý vystavoval na propagačných výstavách v Trenčíne.
Jeho aktívna činnosť vo zväzových
orgánoch od klubu filatelistov až po
ZSF resp. ZČSF bola ocenená udelením
medaile Za rozvoj filatelie v roku 1987,
medailou 20. výročie ZSF v roku 1989,

zlatým Čestným odznakom ZSF a udelením titulu Zaslúžilý pracovník vo filatelii ZČSF v roku 1992.
Milý Lacko, bol si mi dobrým priateľom a spolupracovníkom pri organizovaní mnohých podujatí. Ďakujem Ti za
Tvoju prácu pre klub filatelistov i pre ZSF.
Budeš nám chýbať pri realizácii našich
podujatí. Nech Ti je zem Slovenská ľahká.
Česť Tvojej práci, česť Tvojej pamiatke.
Na cintoríne v Trenčíne sa s ním rozlúčili genmjr. v.v. Ing. Rudolf Tvaroška
– čestný predseda Klubu vojenských
veteránov Zväzu vojakov SR Trenčín.
Kyticu kvetov k rakve zosnulého položili plk. gšt. v. v. Ing. Dominik Slezák,
predseda klubu filatelistov, genmjr. v. v.
Ing. Jiří Egg, člen výboru klubu filatelistov a npráp. v. v. Jozef Korený, čestný
predseda klubu filatelistov.
- Ký -

INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom,
budovaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike „Hľadáme a ponúkame“ uverejňujeme inzerciu členov ZSF bezplatne, v jednom čísle jeden
inzerát na člena. Obchodné subjekty majú prvý inzerát bezplatne, pri ďalších podľa dohody. Inzercia môže byť v textovej i v grafickej forme zaslaná elektronicky
alebo na elektronickom nosiči na sekretariát ZSF. Redakcia si vyhradzuje právo

rozhodnúť o mieste uverejnenia inzerátu alebo reklamy v časopise.

Hľadáme a ponúkame
Ponuka ZSF. Prítlače ZSF na CDV
č. 118 a na kupóne zn. č. 272
Pre propagačné účelu ZSF boli pre Svetovú filatelistickú výstavu Washington
2006 zhotovené poštové lístky s prítlačou (obr. 1) v počte 200 kusov. Lístky
s textom na zadnej strane (100 ks) boli
rozdané na výstave komisárom, členom
poroty a členom organizačného výboru.
2006 / 3

Lístky bez textu sú k dispozícii členom
ZSF. Taktiež bola zhotovená prítlač na
kupóny tlačových listov známky Pozdravné blahoželanie 6 SK (č.272) (obr.
2) a tieto boli použité pre zaslanie pošty
vybraným členom organizačného výboru a niektorým národným komisárom.
Záujemcovia o celinu a známky respektíve TL s prítlačou na kupóne si
môžu objednať v Stredisku novinkovej
služby ZSF za nadobúdaciu cenu (celi-
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na 18 SK, známka 16 Sk, TL(12) 190 SK)
plus poštovné. Celiny a známky s prítlačou budú zaslané záujemcom podľa
poradia v akom budú prichádzať do vyčerpania zásoby. Posledný termín prijatia objednávky je 27. 11. 2006.
(ljf)
Stredisko novinkovej služby ZSF
ponúka členom ZSF nepredané zásoby
známok (čisté i pečiatkované) a výrobkov SP a.s. POFIS (FDC, ZZ, CM, nálepné listy) za nominálne ceny. Zoznam
zašleme na požiadanie.

Filatelia Novosad ponúka
Poriadame písomné Aukcie filatelistického materiálu zamerané na: poštovú históriu, celiny, celistvosti, známky,
cenzúru, pohľadnice, Zeppelínovú poštu, listy z Napoleónskej a Pruskej vojny,
vojenskú poštu, polárnu poštu, vlakovú
a lodnú poštu, misie OSN, Olympijské
hry a šport a v menšej miere aj materiály ostatných zberateľských odborov.
Katalóg firmy máme vystavený na
internete na : www.filatelia-novosad.sk
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Všetky materiály v katalógu sú uverejnené v popisnej aj obrazovej podobe.
Aktuálny katalóg na CD si môžete objednať za 30 SK alebo 30 CZK známku
na adrese: Ing. Robert Novosad,
Sereďská 1541, 925 52 Šoporňa, SR
alebo elektronicky:
novosad.ob.sop@stonline.sk
resp. novosad@filatelia-novosad.sk
alebo telefonicky:
+421 31 7874 379, +421 904 108 436,
+421 905 965 027
Spravodajca ZSF
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