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     Po rokoch 2009, 2010, 2011, 2015 sa v dňoch 8. - 10.4.2016 uskutočnila v poradí už piata 
medzinárodná filatelistická výstava v poľskom meste Glogow za účasti susedných štátov. 
Slovensko sa zúčastnilo na všetkých ročníkoch. V tomto roku sa slovenská účasť "omladila". 
Na výstave sa exponátmi prezentovali piati mládežníci. Ale čerešničkou na torte bola účasť 
dvoch mladých vystavovateľov priamo na výstave spolu s vedúcim krúžku mladých 
filatelistov a predsedom Komisie mládeže Zväzu slovenských filatelistov (ZSF), a to zásluhou 
grantu MDVaRR SR pre rozvoj mládežníckej filatelie. 

 

 



     Výstava sa oficiálne konala pri príležitosti 35.výročia vzniku Asociace poľskej armády, 
ktorá je v Glogowe veľmi aktívna a populárna. Ale mala všeobecný charakter. Exponáty boli 
rozmiestené v dvoch sieňach v Zámku Kniežat. V mládežníckej triede  bolo 39 exponátov na 
148 plochách z Ukrajiny, Českej republiky, Litvy, Bieloruska, Poľska a Slovenska. 
     Cenu za najlepší mládežnícky exponát získal Konrad Andraczek z Poľska za exponát 
Úspechy poľskej motorizácie veľkú pozlátenú medailu a 88 bodov. Exponát mal vedľa nášho 
Lukáša Oška a dlho sme oba exponáty porovnávali. Obaja vystavovatelia boli na výstave 
osobne prítomní. 
 

 
 

        Z našich mal najlepšie hodnotený exponát už spomínaný Lukáš Oško z Liptovského 
Mikuláša. Jeho exponát Železničná doprava získal 69 bodov a veľkú striebornú medailu. 
Veľkú striebornú medailu (67 bodov) získal aj Martin Horný z Bratislavy za Polárne oblasti. 
Striebornú medailu a 64 bodov dostal Dominik Mrva z Galanty za exponát Rozpad ZSSR -
vznik novodobej Ukrajiny. Postriebrenú medailu a 57 bodov Nikolka Kováčiková z 
Bratislavy za exponát Kone. Exponát Samuela Kováča z Piešťan Walt Disney-poštové 
známky bol zaslaný ako nesúťažný, ale organizačný výbor výstavy ho zaradil medzi súťažné a 
získal bronzovú medailu. 
     Vo všeobecnosti naše exponáty boli hodnotené slabšie ako na predchádzajúcich výstavách 
doma aj v zahraničí. U všetkých bol nedostatočný popis vystavených známok a celistvostí. 
Nestačil jeden alebo dva popisy na liste, ale bol požadovaný takmer u každej známky. Na 
listoch boli prázdne miesta, nedobre rozmiestnený materiál. Obligátne bolo - málo kvalitný 
(cenný) materiál. Nežiaduce boli rámčeky okolo známok a obálok. Boli odporučené biele 
havidky, aby neboli vidieť nerovnomerne strihané čierne okraje. Vyžadovala sa precíznosť pri 
lepení obálok a lepší ich stav (pokrčené, rohy, ohyby). Bolo sa treba vyvarovať lepeniu 
popisov na listy. 
     Obaja naši mladí filatelisti boli samozrejme pri hodnotení svojich exponátov porotou 
priamo pri zdroji informácií a porovnali sa s ostatnými exponátmi. 
Pri tomto hodnotení netreba sa nechať znechutiť, ale pri rozširovaní exponátov o ďalšie listy 
sa ich v rámci možností vyvarovať. 
 



 
 

      Pre oboch bola návšteva výstavy veľká škola, priamo videli organizáciu výstavy od 
prijímania exponátov, evidencie, inštalácie, práce poroty a OV, palmáre, odovzdávania 
exponátov. Boli váženými návštevníkmi výstavy, obdivovaní že vážili takú dlhú cestu. Pri 
otváraní výstavy sa im ušiel veľký potlesk. Urobili výbornú propagáciu Zväzu slovenských 
filatelistov, slovenským mladým filatelistom a Slovenskej pošte, keďže na mieste propagovali 
slovenské známky. Najväčší záujem bol o známky so sakrálnou tematikou a aj o "Ochranu 
prírody". Od poľskej pošty dostali "filatelistické" záložky a rozvrhy vyučovania a veľké 
pamätné listy s FDC formátu A-4. 
     Okrem výstavy sa zúčastnili v kasárňach slávnostného nástupu vojska pri príležitosti Dňa 
poľských ženistov a 35.výročia vzniku Asociácie poľskej armády. Nezabudnuteľná bola 
prehliadka historickej časti mesta so starými hradbami a katakombami, kostolmi, vežami, 
ružovým Mostom tolerancie  cez Wislu, Kolegiatou, zámkom a pomníkmi. 
     Návšteva výstavy a krásneho mesta boli veľkým zážitkom a  je treba poďakovať sa za 
podporu MDVRR SR, vďaka ktorému sa mohla uskutočniť tato veľmi pekná akcia.      
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