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PRVÁ VEĽKÁ ZLATÁ FIP MEDAILA NA SLOVENSKU 

MUDr. Juraj Pálka – významná osobnosť slovenskej filatelie 

Zväzový časopis Spravodajca ZSF 2014/1/ uverejnil rozhovor predsedu redakčnej rady 
s MUDr. J. Pálkom s prísľubom, že plná verzia s obrázkami najvzácnejších položiek exponátu 
bude uverejnená tu, na webovej stránke zväzu. Po prvý raz sa na internete objavujú obrázky 
týchto mimoriadne vzácnych, raritných pečiatok a listov. 

 

Diplom Dr. Pálku na Veľkú zlatú medailu 

 

Palmares Svetovej výstavy poštových známok BRASILIANA 2013 pod patronátom FIP (ďalej 
FIP výstava) informuje, že výstavná porota udelila slovenskému vystavovateľovi MUDr. Jurajovi 
Pálkovi za poštovo – historický exponát „HUNGARY – PRE STAMP PERIOD“ ( Uhorsko – 
predznámkové obdobie) 95 bodov, čo vo filatelistickej terminológii znamená VEĽKÚ ZLATÚ 
MEDAILU (VZ). Toto stručné oznámenie znie ako „veta holá“ a vzhľadom na jeho závažnosť 
cítim potrebu používať v nasledujúcom texte aj niekoľko ďalších vetných členov, doplnkov 
a prívlastkov, ktoré vytvoria „vetu rozvitú“ a tým dodajú informácii tú správnu dimenziu. 
Na Svetovej výstave BRASILIANA 2013 bolo v 11 súťažných kategóriách udelených 40 
veľkých zlatých (VZ) medailí. Najvyššie ohodnotený exponát mal 97 bodov. V triede poštovej 
histórie bolo udelených 14 VZ medailí, z toho z Európy 10. Ak by sme pre porovnanie hľadali 
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hodnotový ekvivalent v iných súťažných disciplínach ľudskej činnosti, pokojne môžeme 
povedať, že držiteľ veľkej zlatej filatelistickej medaily je majstrom sveta vo svojej disciplíne. 

Radujme sa, najvyššie svetové ocenenie získal po prvý raz v histórii člen Zväzu slovenských 
filatelistov. Redakcia Spravodajcu ZSF by rada priblížila svojim čitateľom túto významnú 
osobnosť slovenskej filatelie a zoznámila ich s jeho cestou k tomuto jedinečnému oceneniu. 
Obrátili sme sa na autora exponátu MUDr. Juraja Pálku s nasledujúcim otázkami. 

 

 Pán doktor, mnoho našich čitateľov vás pozná ako významného vystavovateľa, publicistu 
a organizátora filatelistického života v Košiciach. Som si istý, že správa o vašom úspechu 
na Svetovej výstave Brasiliana 2013 veľmi potešila vašich priateľov a kolegov filatelistov. 
Dovoľte mi, aby som vám v mene našich čitateľov, i vo svojom mene, blahoželal k tomuto 
vynikajúcemu úspechu. Môžete sa s nami podeliť o prvé dojmy, ktoré ste zažívali, keď ste sa 
dozvedeli o získaní veľkej zlatej medaily? 

 

Keď mi z Rio de Janeiro Dr. Osuský poslal krátku SMS „Gratulujem k veľkej zlatej! P.O.“ 
pocítil som veľkú radosť. Mal som pocit zadosťučinenia, že moja veľká dlhoročná snaha 
nevyznela naprázdno a že sa moja túžba naplnila týmto vynikajúcim výsledkom. Večer sme si 
s manželkou aj štrngli pri slávnostnom prípitku. Oznámil som to svojim deťom a spoločne sme sa 
tešili z môjho veľkého úspechu.  

 

K veľkej zlatej medaile viedla nepochybne dlhá cesta. Za jej ziskom je ukryté mnoho 
úsilia, času, filatelistického dozrievania i finančných prostriedkov. Môžete nám priblížiť 
akou cestou ste prešli k tomuto oceneniu? Aké boli vaše filatelistické začiatky a kto vás 
priviedol k filatelii? Čo Vás iniciovalo, že sa venujete práve poštovo - historickej tematike? 

 

Mladé roky som prežil v banskom meste Dobšiná. Ako 8 ročný, na základnej škole, som začal 
zbierať známky celého sveta, podobne ako aj iní spolužiaci. Tieto malé umelecké obrázky ma 
pravdepodobne fascinovali viac ako ostatných, a preto som v tomto zberateľstve neprestal. Ako 10 
ročný som vystavoval 4 listy na miestnej výstave. Postupne sa môj záujem sa začal profilovať 
na Československo, Slovenský štát, Protektorát Čechy a Morava a neskôr aj Uhorsko a Maďarsko. 
Po ukončení štúdia na vysokej škole som si založil rodinu a počas postgraduálneho štúdia (2 
atestácie z vnútorného lekárstva a z kardiológie) mal som viacročnú pauzu. Môj záujem o filateliu 
reaktivoval p. Eugen Jakubovitš z Rimavskej Soboty, ktorý ma oduševnil aj pre zbieranie poštovej 
histórie Gemera. Pre organizovanú filateliu a vystavovateľskú činnosť ma získal priateľ Ing. Paľko 
Leukanič. Začiatkom 80-tych rokov ma zoznámil s významným odborníkom, bádateľom, publicistom 
a vystavovateľom poštovej histórie Uhorska Dr. Andorom Bérom z Budapešti. Naša filatelistická 
známosť prerástla do veľkého úprimného priateľstva. Keďže históriu som vždy obľuboval, k poštovej 
histórii Uhorska bol len krôčik. Stal sa mojím učiteľom a radcom. Prostredníctvom neho som sa 
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zoznámil a spriatelil s mnohými ďalším význačnými filatelistami Maďarska. Z košických filatelistov 
ma na poštovú históriu nasmerovali dvaja významní filatelisti – Dušan Evinic a Dr. Vladimír 
Chmelár. 

 

Ako kandidát na veľkú zlatú medailu ste museli prezentovať na 128 listoch A4 formátu 
umiestnených na ôsmich výstavných plochách pútavý príbeh o poštovej histórii 
predznámkového obdobia Uhorska. Hodnotiace kritéria pre FIP exponáty obsahujú viaceré 
položky, ako je aktuálnosť témy, spôsob a hĺbka jej spracovania, filatelistické znalosti 
a vlastný výskum v predmetnej oblasti, vzácnosť jednotlivých položiek i spôsob ich 
prezentácie. Dosiahli ste 95 zo 100 možných bodov. Predstavte, prosím, našim čitateľom 
ideový projekt vášho exponátu. 

 

V exponáte dokladujem celé novodobé predznámkové obdobie od 16. storočia až do vydania 
prvej známky v Rakúskom cisárstve 1. júna 1850. Prvou skupinou sú listy predpečiatkového 
obdobia – podskupinou sú súrne listy s poznámkami odosielateľa – „cito listy“ zo 16. a 17. 
storočia a listy zo začiatku 18. storočia poslané „Rákócziho poštou“. Druhou podskupinou sú 
listy s poštmajstrovskými poznámkami - vyplatené (franko) listy a doporučené listy z polovice 18. 
storočia. 

 

Druhou skupinou sú pečiatky 18. storočia – poštmajstrovské pečiatky bez dátumu, zhotovované 
na základe iniciatívy poštmajstrov a odbornej zdatnosti majstrov, ktorým bola úloha zverená. 
Vyskytujú sa tu pečiatky jednoriadkové, alebo s rámčekom, len ojedinele sú iného tvaru. Sem je 
začlenená skupina veľmi zriedkavo sa vyskytujúcich pečiatok po roku 1790, (hlavne po roku 
1798), kedy pošty prestali používať pečiatky až do veľkej poštovej reformy 1. júna 1817.  

 

Treťou skupinou sú pečiatky 19. storočia. Do roku 1839 sú to poštmajstrovské pečiatky bez 
dátumu, -zoradené podľa tvarov. Sem sú začlenené aj kombinované pečiatky – miestne 
a doporučené pečiatky, miestne a franko pečiatky, poštmajstrovské pečiatky s dátumom 
a pečiatky ručne namaľované poštmajstrom.  

 

Štvrtou skupinou sú centrálne vyrábané pečiatky s dátumom: dvojriadkové – v prvom riadku 
s názvom pošty a v druhom s dátumom a dvojkruhové s ozdobou – vetvičkou alebo hviezdičkou. 
Dokladujem aj ojedinelé jednokruhové a osemuholníkové pečiatky. 

 

Piatou skupinou sú pomocné pečiatky – rekomandačné pečiatky na označenie doporučeného 
listu a franko pečiatky na označenie odosielateľom vyplateného listu. 

Šiestou skupinou sú dezinfekčné pečiatky, ktoré v skutočnosti nie sú poštovými pečiatkami. 
Jedná sa o veľmi vzácne, tzv. „cholerové“ listy“, prichádzajúce väčšinou z krajín východu 
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(liahne infekcie), ktoré povinne museli byť dezinfikované na dezinfekčnej stanici, počas epidémie 
aj vnútroštátne listy. Ako doklad o prevedení dezinfekcie listu dala dezinfekčná stanica na list 
takúto pečiatku, a niekedy, väčšinou vnútroštátne listy poprepichovala. 

 

Jeden významný slovenský filatelista je známy výrokom, že zlatú medailu si musí 
vystavovateľ „vychodiť“. Pretlmočenie pojmu „vychodiť“ do bežnej reči znamená, že 
vystavovateľ musí vytrvalo vystavovať nové a novšie verzie exponátu, aby presvedčil 
porotu, že on je ten pravý adept, komu ocenenie právom patrí. Mal som česť i potešenie ako 
národný komisár ZSF sprevádzať váš exponát na Svetových výstavách vo Washingtone 
(2006), v Bukurešti (2008) i na Majstrovstvách Európy vo filatelii počas európskej FEPA 
výstavy IBRA 2009 v Essene. Sledoval som ako postupne stúpa na rebríčku ocenení 
od veľkej striebornej po zlatú medailu. Magických 90 bodov potrebných pre „zlato“ 
prekonával veľmi ťažko pre skepsu niektorých porotcov, že niektoré raritné položky 
exponátu nemôžu byť pravé, lebo sú príliš pekné. Priblížte prosím vývojové etapy vášho 
exponátu. 

 

Exponát som začal vystavovať na Krajskej filatelistickej výstave GALAFILA 2000 v Galante, 

kde bol ohodnotený na VPZ. Potom som vystavoval na domácich výstavách 1.stupňa: ŽILINFILA 
2001 - Žilina (1.st., Z – 90 b.), SLOVENSKO 2002 - Bratislava (Medzinárodná výstava, Z – 90 
b.), NITRAFILA 2003 - Nitra (1.st., Z – 90 b.). Do roku 2004 som vystavoval listy len z územia 
Slovenska, neskoršie z celého Uhorska. Od roku 2005 som sa zúčastnil aj výstav v zahraničí: 
BRNO 2005, (FEPA, PZ 82b.), WASHINGTON 2006 (FIP, VS – 78b.), ST. PETERBURG 2007 
(FEPA, VPZ – 88 b.), HUNFILA 2007 - Budapešť (FEPA – Z - 90 b.), EFIRO 2008 – Bukurešť 
(FIP, Z - 93 b.), IBRA 2009 – Essen (FEPA, Z - 93 b.), BULGARIA 2009 – Sofia (FEPA, Z - 93 
b.), NITRAFILA 2009 - Nitra (1.st., VZ – 96 b.), LONDON 2010 (FIP, Z - 93 b.), PORTUGAL 
2010 - Lisabon (FIP, Z - 93 b.), SALON DU TIMBRE 2012 - Paríž (FEPA, Z - 90 b.), 
NITRAFILA 2013 - Nitra (1.st., Slovensko – Česká, VZ - 95 b.) + veľká cena výstavy za najlepší 
exponát, BRASILIANA 2013 - Rio de Janeiro (FIP – VZ - 95 b.). 

 

Môžete nám priblížiť najzaujímavejšie položky exponátu? 
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Obr.1. LUCSIVNA (Lučivná) - kompletný list s jednoriadkovou čiernou, doteraz neznámou pečiatkou z roku 
1786. Je to mimoriadne vzácny objav, ktorý posunul používanie pečiatok na tejto pošte o 38 rokov skôr. Katalógy 
uvádzajú používanie oválnych pečiatok s ozdobou od r. 1824. Je to absolútny unikát. Na základe mojej publikácie ju 
uvádza Monografia česko-slovenských známok, vydaná ZSF (Obert J., a kol.: Monografia Česko-slovenských 
poštových známok, XV diel., Bratislava, 1994) a hodnotí ju na 600 b. Katalóg T. Gudlina (Gudlin, T.: Classic 
Postmarks of Hungary – Main Postmarks of Permanent Post Offices, Braunschweig, Germany, 2004) ju hodnotí ako 
raritu (R =1000 b.). 

 

Obr.2. BARTFELDT (Bardejov) - okrúhla čierna pečiatka s korunkou a poštovou trubkou z roku 1775 je 
mimoriadne veľkou raritou. Podľa mojich informácii existujú ešte dve v rovnako dobrej kvalite. Monografia ZSF ju 
hodnotí na 2400 b (najvyššie hodnotenie v tomto katalógu), maďarská „Príručka“ na 1500 b. (Bér A., Makkai L., 
Makkai L, Surányi L. Dröge H.: A Magyar posta bélyegelőtti bérmentesítéseinek és bélyegzőinek kézikönyve, Budapest 
1990) a T. Gudlin ako RR (viac ako 1000 b). 
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Obr.3. V. DEBRECZIN (Debrecen) - jednoriadková čierna pečiatka z 27.11.1752. Je to najstarší list s pečiatkou 
v mojom exponáte a jedna z troch prvých pečiatok v Uhorsku. Hodnotenie: Príručka 1000 b, T. Gudlin: RR, (viac 
ako 1000 b.).  

 

Obr.4. Von Ofen - jednoriadková, čierna pečiatka so švabachovým písmom + dátum De 16. Nov, zo 16. novembra 
1787, s dátumom používaná len 1 rok. Okrem pošty Ofen (Buda) v 18. storočí používali pečiatku s pripojeným 
dátumom len veľmi krátku dobu iba Košice, Trnava, a Güns (Köszeg). Hodnotenie: Príručka 1500 b., T. Gudlin: RR, 
(viac ako 1000 b.). 
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Obr.5. V Caschau (Košice) - neznáma jednoriadková čierna pečiatka z 19.05.1792, v čase keď sa už prestávali 
používať pečiatky. Monografia ZSF a Müllerova príručka (Mueller E.: Handbook of the pre-stamp postmarks of 
Austria, New York, 1960) ju neuvádzajú. Hodnotenie: T. Gudlin: R (1000b.).  

 

 

Obr.6. V EPERIES (Prešov) - neznáma, jednoriadková, čierna pečiatka, písmo kurzíva, z r. 1822 s veľkým 
písmenom V na začiatku, v katalógoch neuvádzaná. List mi je o to bližší, že bol poslaný do Dobšinej a adresa je 
napísaná v starej slovenčine, čo bolo v tom čase veľkou zvláštnosťou. 
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Obr.7. KÉMEND (Kamenín) - jednoriadková čierna pečiatka z 29.4.1848. Pečiatka tohto tvaru a rozmerov z tejto 
malej obce je neznáma, nie je katalogizovaná.  

OBR.8. BARTFARUL (z Bardejova) - neznáma jednoriadková čierna pečiatka z 31.10.1817, doteraz nie je 
katalogizovaná.  
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Obr.9. TYRNAU (Trnava) - oválna žltá pečiatka s veľkými písmenami. Je neznáma a nie je katalogizovaná. 
Katalogizovaná je iba žltá pečiatka s malými písmenami.  
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Obr.10, 11. Okolicsna / Franco (Okoličné) – oválna čierna a červená pečiatka, typ písma – písané písmo.  
Čierna (12.2.1846), červená (16.03.1837) sú uvádzané v katalógu T. Gudlina na základe informácie prevzatej 

z môjho exponátu.  
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OBR:12. Pomocná negatívna pečiatka Recoman použitá na pošte Marosvásárhely (Tirgu Mures – Rumunsko) 18. 
07. 1845, neznáma, nie je katalogizovaná.  

 
 

Tri veľmi vzácne listy s dezinfekčnými pečiatkami:  

 

Obr.13,14. List z Bucurešti do Temešváru - (adresná a pečatná strana) z 19.07.1818 bol dezinfikovaný 
na dezinfekčnej stanici Rotherturm (Vöröstorony), na liste je okrúhla dezinfekčná pečiatka SIGILLUM 
SANITATIS.  
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Obr.15,16. List z Turecka cez Uhorsko do Bedáreius vo Francúzsku. Bol poslaný 10.05.1832 a prešiel 
dezinfekčnou stanicou v Semline. Na liste je dvojriadková dezinfekčná pečiatka s textom: „Geräuchert vom 
Contumaz Amte zu SEMLIN am 22 MAI 1832“ (vydymený dezinfekčným úradom v Semline 22. mája 1832). 

 



  13

Obr.17. List z Gross Szigeth (Szigetvár) do Bratislavy (Pozsony) počas cholerovej epidémie 1.9.1831 dezinfikovaný 
dezinfekčnou stanicou vo Wampensdorfe – oválna dvojjazyčná dezinfekčná pečiatka „“K.K. SANITAETS 
ANSTALT ZU WAMPENSDORF ďalší text v talianskom jazyku NETTO DI FUORI E DI DENTRO (Čisté zvonka 
aj zvnútra).  

 

V exponáte je ešte ďalších 14 listov, ktorých pečiatky sú neznáme a nie sú katalogizované, 
pečiatky 3 listov z exponátu sú zobrazené v Príručke, sú to unikáty, 3 listy s pečiatkami, ktoré nie 
sú katalogizované v určitej farbe, 6 pečiatok, ktoré posúvajú hranicu ich používania, listy s veľmi 
ojedinele sa vyskytujúcimi pečiatkami, niekoľko listov do zahraničia. Pre veľký rozsah ich nie je 
možné podrobnejšie popísať.  
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Ste známy svojim hlbokými poznatkami z poštovej histórie uverejnené v rôznych domácich 
a zahraničných časopisoch a publikáciách. Môžete nám predstaviť tie publikácie a články, 
ktoré sú z vášho pohľadu najzaujímavejšie? Ktoré z nich boli dôležité pri prezentovaní hĺbky 
vášho filatelistického poznania vo vzťahu k exponátu? 

 

Najdôležitejšou publikáciou v spojitosti s exponátom je knižka: „Doteraz neznáme predznámkové 
pečiatky Uhorska“, ktorá vyšla farebne v roku 2012 (94 strán) ako 8.zväzok edície „Filatelistické 
štúdie Slovenskej filatelistickej akadémie. Je to výsledok mojej bádateľskej činnosti. V nej som 
popísal a ukázal všetky mnou objavené, doteraz nekatalogizované pečiatky z exponátu (ale aj tie, 
ktoré v exponáte nie sú zaradené), pečiatky, ktoré sa vyskytujú vo viacerých variantoch, pečiatky, 
ktoré nie sú katalogizované v určitej farbe, tie, ktoré posunuli hranicu používania pečiatok, tiež 
pečiatky, ktoré sú už katalogizované, ale sú známe na základe mojej publikácie a pečiatky hnedej 
farby. Táto štúdia vyšla aj v maďarskej verzii s názvom: „Eddig ismeretlen postai bélyegzések 
a belyegelőtti udőszakból“. Bola publikovaná na pokračovanie, v 15 častiach, od septembra 2011 
do januára 2013 v časopise „Bélyegvilág“ v Budapesti. Zo starších publikácií je významný článok 
„Pečiatka Lucsivnej z 18. storočia“ v časopise Filatelie 1994/3/, kde som opísal neznámu 
jednoriadkovú, čiernu pečiatku Lucsivna z r. 1786. Vo filatelistickej ročenke „Košice vo filatelii“ 
z r. 2010, v článku nazvanom „Niekoľko zaujímavých listov pred známkového obdobia Uhorska“ 
sú predstavené niektoré vzácne listy z môjho exponátu. 

 

Predpokladám, že tvorca exponátu najvyššej bonity vníma filateliu nielen z pohľadu 
poštovej histórie, ale i v širšom kontexte. Ako vidíte perspektívu vývoja filatelie 
na Slovensku? 

 

Myslím si, že filatelia ako zberateľský odbor nikdy nezanikne, aj keď funkcia pošty následkom 
častejšej výmeny správ e-mailom bude čím ďalej viac okliešťovaná. Zbieranie poštových známok 
nezanikne ani v tom prípade, keď už možno známky nebudú používané. Ostanú vždy, ako dokument 
určitého obdobia histórie poštových služieb. Známky vydávané Slovenskou poštovou správou sú 
pekné a na vysokej výtvarnej úrovni, ktoré filatelistov lákajú. Dnes však, ako nikdy predtým, 
dominuje komercionalizmus. Emisný plán je predimenzovaný nadmerným množstvom vydaných 
známok s množstvom rôznych podružných tlačí, čo odradzuje aj aktívneho filatelistu. Väčšina 
filatelistov je v staršom veku, ale nielen dôchodca na to pomaly nemá. Náprava tohto faktoru je 
ťažký oriešok a je mimo dosahu bežných filatelistov. Došlo k poklesu platiacich členov ZSF niekde 
na jednu desatinu, niekde aj viac. Nevidím však situáciu až tak katastrofálnu. Je potrebné 
pokračovať v organizovaní zaujímavých podujatí na vysokej odbornej úrovni a intenzívne sa 
venovať mládeži. Mládež venuje prevažnú časť svojho voľného času surfovaniu na internete. 
Prináša jej to veľa nových poznatkov, ale na úkor akejkoľvek inej ušľachtilej činnosti, napr. čítania, 
hudby, športu, ale aj filatelie. Napriek tomu si myslím, že nie je všetko stratené. Je potrebné 
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získavať ich prostredníctvom motivujúcich projektov pre krásu filatelie. Dôležité je nepoľaviť 
v takomto úsilí. 

 

Filatelia sa nedá robiť bez peňazí. Riešenie finančných problémov - klubových, mládežníckych, 
vystavovateľských a pri organizovaní odborných podujatí - vidím jedine v získavaní solventných 
osobností pre filateliu. Títo ľudia by potom ako oduševnení a zanietení filatelisti mohli sponzorovať 
naše podujatia. Myslím si, že dôležitá je aj spolupráca národných filatelistických zväzov, spolupráca 
s FEPA a FIP a odtiaľ preberať dobré skúsenosti.  

 

Tí, ktorí vás poznajú, vnímajú vás ako lekára, filatelistu i všestrannú osobnosť. Môžete nám 
prezradiť, ktoré oblasti ľudského poznania okrem filatelie sú vám blízke a či máte nejaké 
životné motto? 

 

Som lekár s odbornosťou internista – kardiológ. Pracoval som vo viacerých nemocniciach 
v rôznych funkciách. Vyše 30 rokov pracujem ako ambulantný kardiológ. Veľa som 
študoval, pracoval a svoju prácu som celý život robil s oduševnením a láskou. Okrem filatelie 
a poštovej histórie mám záujem o všeobecnú históriu, ktorú som vždy obľuboval. Žiaľ ako 
študenti sme za socializmu spoznávali len oklieštenú históriu – históriu más, kedy funkcia 
osobností bola v odsunutá do úzadia, a mám pocit, že by som to mal poznanie histórie aspoň 
čiastočne dobehnúť. 

 

Som senzitívny človek a mám záujem aj o umenie. Navštevujem rôzne výstavy výtvarného 
umenia a ich vernisáže. Veľmi ma zaujíma aj hudba, najmä dejiny hudby. Navštevujem koncerty 
vážnej hudby a opery. 

Životné motto nemám. Ale mám pozitívny pohľad na život a presvedčenie, že každý človek musí 
pre seba permanentne niečo robiť z hľadiska telesného aj duševného, aby si udržal v staršom 
veku svoje telesné, ale aj duševné zdravie na primeranej úrovni.  

 

 

Podľa Výstavného poriadku Svetovej filatelistickej organizácie (FIP) vystavovateľ, ktorý 
dosiahne na výstavách FIP trikrát veľkú zlatú medailu nemôže ďalej vystavovať v súťažných 
triedach, ale môže vystavovať v Čestnej triede a súťažiť o Veľkú cenu výstavy. Víťazov v tejto 
kategórii prijímajú do „Klubu Monte Carlo 100“, na filatelistický Olymp, združujúceho sto 
najvýznamnejších filatelistov sveta. 

Pán doktor, želáme vám mnoho úspechov na ceste k tejto méte. 

 

Z podkladov Ľ. Flocha pre www.slovenskafilatelia.sk spracoval M. Polovka 


