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Známková tvorba Slovenskej republiky 2013 - III. štvrťrok

2013, 2. 8. * 150. výročie založenia Matice
slovenskej * príležitostná známka * N: I.
Benca, R: R. Cigánik * OTp+OF PTC * PL:
8 ZP + 1 K, TF: 1 PL * papier FL * RZ 11 ¾
FDC N: I. Benca, R: R. Cigánik, OTp TAB
* náklad: 200 tis. (25 tis. PL).

2013, 20. 9. * Tatranské motívy (Krásy našej vlasti) * príležitostné známky * N+R:
M. Činovský * OTr+HT PTC * PL: 50 ZP,
TF: 2 PL * papier FLA * RZ 11 ¼: 11 ¾ *
FDC N: M. Činovský, R: R. Cigánik, OTp
TAB * náklad: po 1 mil.

544) Symbolická kresba

544
544 PL
544 FDC
544 PaL

0,80 € viacfarebná ....................... 0,80
(120 x 175 mm) ..................................6,40
.............................................................. 1,70
.............................................................. 1,61
546) Malá studená dolina

2013, 2. 9. * Bienále ilustrácií Bratislava
2013 * príležitostná známka * N: T. Klepoch * OF PTC * PL: 50 ZP, TF: 4 PL *
papier FLA * HZ 11 ¼: 11 ¾ * FDC N: T.
Klepoch, OF Kasico * náklad: 300 tis.

547) Chata pri Zelenom plese

546
1,25 € viacfarebná........................ 1,25
547
1,45 € viacfarebná......................... 1,45
546-547 Séria (2) .....................................................2,70
546 FDC .............................................................. 2,15
547 FDC ..............................................................2,35
545) Ilustrácia Tomáša Klepocha z knihy „Ako som sa
546 NL
.............................................................. 0,91
stal mudrcom“
547 NL
.............................................................. 0,91
545
T2 50g (0,45 €) viacfarebná ........ 0,45
545 FDC .............................................................. 1,35
545 CM
..............................................................0,96
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ÚVODNÍK

V

Naše aktivity v jeseni

ážení členovia, jesenné počasie nám prinieslo niekoľko
filatelistických aktivít našich klubov filatelistov. Teším sa z každej aktivity našich členov, ale aj
ma trošku trápi ich prezentácia
na našej webovej stránke a zväzovom Spravodajcovi. Sme predovšetkým členovia Zväzu slovenských filatelistov a mali by sme
využiť možnosti, ktoré nám poskytuje náš zväz. Poviete si, že naša webová
stránka je málo navštevovaná. Musím vám
odpovedať, že nie je to tak. Presvedčil som sa
o tom niekoľko krát pri rôznych stretnutiach,
keď ma oslovili aj nečlenovia a pochválili sa
že navštevujú našu webovú stránku. Poprosil
by som vás všetkých členov a najmä výbory
klubov filatelistov, aby využili možnosť propagácie na našej webovej stránke a Spravodajcovi. Kontakt na správcu našej webovej
stránky je martin.polovka@gmail.com a veľmi rád váš oznam resp. príspevok v oblasti
filatelie uverejní obratom.

ciu nášho zväzu na pozvánkach, plagátoch, bulletinoch
a najmä na samotnej akcii.
Vážim si každej aktivity
klubov a jej členov, preukážme aj našu stavovskú
organizáciu za ktorú sa
nemusíme strachovať a byť
v ústraní.
Propagujeme slovenskú
známkovú tvorbu a vydavateľskú činnosť
Slovenskej pošty, aj keď máme niektoré
výhrady najmä k poslednému vydaniu
nezúbkovaného hárčeka ako prílohy
knižnej publikácie. Chceme aj naďalej
v spolupráci so Slovenskou poštou podporovať organizovanú filateliu na Slovensku s dodržovaním filatelistického kódexu Svetovej poštovej únie.
Ďakujem všetkým členom za filatelistické aktivity a teším sa na stretnutia.

Rada ZSF ale aj ZKF ZSF podporujú
filatelistické aktivity finančnou podporou, ale niekedy sa zabúda na propagá-

V

Viete, že...

ysoké Tatry patria medzi najčastejšie
spracovávané krajinárske motívy v Slovenskej známkovej tvorbe. S vyobrazením
Štrbského plesa sa stretávame už v začiatkoch
Československej známkovej tvorby (známky
POF. CS: 227, 228, 231, 232). Prvé emisie s tatranskými motívmi, po vzniku samostatnej
Slovenskej republiky, vyšli v roku 1996 a boli
venované tatranským plesám. Na známkach
sa objavili Popradské, Skalnaté a Štrbské pleso. V roku 1999 vyšiel v rámci emisie Europa
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Miroslav Ňaršík

na dvoch známkach panoramatický pohľad
na Vysoké Tatry. V tom istom roku vyšla aj
známka venovaná Svetovej zimnej univerziáde, ktorá sa konala vo Vysokých Tatrách.
O dva roky neskôr sa na poštovej známke
objavili Vodopády Studeného potoka. V roku
2004 vydala Slovenská pošta známku Tatranský omnibus. Pred pár dňami filatelisti
uvítali ďalšie dve krásne známky, Chatu pri
Zelenom plese a Malú Studenú dolinu.
ZB
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 21. 9. 2013 v Bratislave
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Plnenie rozpočtu ZSF do 31.8.2013.
2) Správu organizačného výboru 1. slovensko – českej filatelistickej výstavy NITRAFILA 2013.
3) Návrh Zmluvy o spolupráci so SP, a. s.
na rok 2014.
4) Diskusný príspevok predsedu ZSF
na zasadnutí Realizačnej komisie známkovej tvorby SP, a. s.
5) Usporiadanie filatelistickej výstavy
2. a 3. stupňa KF v Galante roku 2014.
6) Stav členskej základne ZSF podľa zaplatenia členských príspevkov za rok 2013.
7) Uskutočnenie XXX. DFS v Bytči tohto
roku.
8) Návrh na uskutočnenie XXXI. DFS
v Poprade roku 2014.
B) SCHVAĽUJE
1) Národného komisára na filatelistickú
výstavu v Paríži roku 2014 Doc. Ľubomíra Flocha a ako náhradníka Ing. Martina Jurkoviča za podmienky nezaťaženia rozpočtu ZSF.
2) Udelenie ČO ZSF:
Zlatý ČO ZSF
Ing. Vladimír Butko, primátor Mesta Trnava.
Strieborný ČO ZSF
Mgr. Viera Hrdinová, pracovníčka MsÚ
Trnava.
3) Zastupovanie ZSF na Kongrese FEPA
v Madride delegátom SČF Ing. Vítom
Vaníčkom.
4) Menovanie za ašpiranta na zväzového
znalca poštovej histórie ZSF pána Františka Divoka.
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5) Pozvanie predsedov Komisií ZSF na decembrové zasadnutie Rady ZSF.
6) Zápis inventarizačnej komisie prostriedkov ZSF.
7) Likvidáciu prostriedkov ZSF podľa
predloženého zoznamu.
C) UKLADÁ
1) Pripraviť na decembrové zasadnutie
Rady ZSF správy o činnosti komisií ZSF
a zaslať v elektronickej podobe na mail
predsedu ZSF (m.narsik@satronet)
a člena Rady ZSF zodpovedného za komisie ZSF (jozef.vangel@fstav.uniza.sk).
Zodpovední: predsedovia komisií ZSF
Termín: 15.11.2013
2) Predložiť Projekt na filatelistickú výstavu v Galante.
Zodpovedný: Ing. Vladimír Mrva
Termín: 15.11.2013
3) Predložiť Projekt na uskutočnenie
XXXI. DFS v Poprade.
Zodpovedný: Výbor KF Poprad
Termín: 15.11.2013
4) Napísať list PP a GR SP, a. s. s pripomienkami k vydavateľskej politike SP, a. s.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 15.10.2013
5) Prerokovať návrh Zmluvy o spolupráci
so SP, a. s. na rok 2014.
Zodpovední: predseda a podpredseda ZSF
Termín: 31.10.2013
6) Vyzvať KF, ktoré nezaplatili členské príspevky za rok 2013.
Zodpovední: predsedovia ZKF
Termín: 30.9.2013
D) ŽIADA
1) Uskutočniť revíziu Účtovného denníka
filatelistickej výstavy NITRAFILA 2013.
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Zaujímavosti na slovenských
poštových známkach
Miroslav Gerec
Dosková chyba a dosková
odchýlka

Výrazné posuny
zúbkovania

nes predkladáme dve výraznejšie odchýlky obrazu na najnovších slovenských známkach. Pán Peter Karaba našiel
viacero doskových chýb na známke č. 537
„Veterný mlyn v Holíči”. Najvýraznejšia
DCH je na ZP 1/33 - čierna škvrna vľavo dole
od okna.
Na známke č. 544 „150. výročie založenia Matice slovenskej” bola na ZP 4 nájdená
dosková odchýlka dvojitá moletáž písmen
„skej“ slova „slovenskej“. Na tejto známke
sa pomerne často vyskytujú menšie posuny
ofsetových farieb voči čiernej oceľotlači.
Reprodukujeme sken posunu farieb, ktorý
predložil pán Vladimír Chovanec.

Ukazuje sa, že slabinou ofsetových známok je zúbkovanie. Existuje mnoho prípadov silne decentrovaných známok a ako
dokumentujeme na nasledujúcich ukážkach
aj veľa prípadov zúbkovania posunutého až
do obrazu známky (známky č. 411, 484,502).

D

Na známke č. 463 „Vianoce 2009“ dokonca chýba názov štátu, na známke č. 480 „Hrad
Topoľčany“ chýba časť nominálnej hodnoty
a skratky meny. Na známke č. 441 „Pominovce“, tlačenej na rotačke Wifag pri posune zúbkovania vznikol na dolnom okraji biely pruh
(ide o známku z dolného radu). Za ukážky
ďakujeme pánovi Petrovi Behilovi.
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Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

S

Uvedenie známky Gorazd Zvonický

lovenská pošta, a. s. pri príležitosti 100. výročia narodenia
Gorazda Zvonického vydala dňa
28. 6. 2013 príležitostnú známku
č. 543. V Michalovciach si rodáka
uctili v rámci Roka Gorazda Zvonického početnými spomienkovými
akciami. Jednou z nich bolo vydanie
publikácie o Gorazdovi Zvonickom.
Dňa 6.7.2013 v Močaranoch (miestna časť Michaloviec – rodisko G.Z.)
otvárali pamätnú izbu svojmu rodákovi. Na akcii sa zúčastnili o. i. podpredseda Národnej rady Ján Figeľ, predseda
Matice Slovenskej Marián Tkáč, tajomník
Matice Slovenskej Peter Cabadaj – autor libreta pamätnej izby, J.Exc.Mons. Bernard Bober - Košický arcibiskup - metropolita, don
Štefan Turanský, delegát provinciála slovenských saleziánov, predstavitelia spoločnosti
Saleziánov dona Bosca, predseda Košického
samosprávneho kraja Dr. Zdenko Trebuľa,
Viliam Záhorčák -primátor mesta Michaloviec a ďalší, prítomní boli žiaci G. Zvonického, spolupracovníci i jeho rodinní príslušníci.
Klub filatelistov 54-32 z Michaloviec sa
na tejto akcii podieľal uvedením známky.
Slovenská pošta, a. s., jej zástupca z Košíc
p. Drahomíra Kočišová predstavila vydanú
známku. Klubu filatelistov sa podarilo zabez-
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pečiť aj účasť autora známky, príležitostnej
pečiatky a prítlače na FDC, významného grafika a oceňovaného ilustrátora detských kníh
p. Petra Uchnára, rodáka z neďalekých Sobraniec. MUDr. Ján Dobrovolský z KF Michalovce predstavil autora a priblížil jeho tvorbu,
o.i. aj doteraz vydaných 8 známok Slovenska.
Slovenská pošta, a. s. cestou Pošty Michalovce zabezpečila v samostatnom stánku
predaj známky, FDC a iných produktov, záujemcovia mohli pri tejto príležitosti získať aj
otlačok príležitostnej poštovej pečiatky „Uvedenie poštovej známky Gorazd Zvonický“.
Matica Slovenská pripravila tiež pohľadnicu
s portrétom G. Zvonického, ktorá umožnila
záujemcom pripraviť CM.
MUDr. Ján DOBROVOLSKÝ,
KF 52 – 34 Michalovce
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Inaugurácia poštových známok Krásy
našej vlasti: Tatranské motívy

H

oci Vysoké Tatry sú pomerne často
zobrazovanou témou v slovenskej
známkovej tvorbe, tentoraz museli milovníci našich veľhôr čakať takmer päť rokov,
kým budú môcť v rukách držať platnú slovenskú poštovú známku s tatranským motívom. Niekoľkoročné čakanie sa zmenilo
v piatok 20. septembra, kedy sa v Tatranskej Lomnici uskutočnila inaugurácia hneď
dvoch nových poštových známok s tatranskými motívmi. V emisii Krásy našej vlasti:
Tatranské motívy sa na nových poštových
známkach objavili Chata pri Zelenom plese a Malá Studená dolina. Miesta, ktoré sú
dôverne známe mnohým milovníkom Vysokých Tatier.
Slávnostná inaugurácia nových poštových známok sa uskutočnila v Penzióne
Teniscentrum v Tatranskej Lomnici, ktoré
pripravilo pre túto udalosť príjemné a pohostinné prostredie. „Tatry sú natoľko významné veľhory, že sú neprehliadnuteľné
a budú naďalej tvoriť autentickú súčasť slovenskej známkovej tvorby,“ povedal v príhovore vedúci odboru POFIS Slovenskej
pošty Martin Vančo.
Za tvorbou mnohých známok s tatranskými motívmi stojí predovšetkým zakladateľ známkovej tvorby na Slovensku Martin
Činovský, ktorý je autorom aj dvoch najnovších tatranských známok. „Často chodím do Tatier, takže tatranské motívy mi už
akosi prischli. Aj to, že v minulosti som robil
už viacero známok z oblasti Tatier a Spiša,
takže obyčajne ten lós padne na mňa,“ povedal Martin Činovský, rodák z Levoče.
Vďaka za úspešnú inauguráciu nových
poštových známok patrí aj mestu Vysoké
Tatry a primátorovi Jánovi Mokošovi, ktorý
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má aj osobne blízko k známkam. Na slávnostnú inauguráciu nových poštových
známok si do Tatranskej Lomnice našli
cestu desiatky filatelistov, ale aj miestnych
obyvateľov, ktorí si nenechali ujsť možnosť
získať nové známky, či obálky prvého dňa
vydania opečiatkované príležitostnou poštovou pečiatkou. Na slávnostnú inauguráciu prišli filatelisti nielen z blízkeho okolia, ako Poprad, Svit, Kežmarok či Spišská
Nová Ves, ale napríklad aj z Košíc či Žiliny.
Medzi hosťami nechýbal predseda Zväzu
slovenských filatelistov Miroslav Ňaršík.
Pri príležitosti inaugurácie nových známok
zriadila Slovenská pošta v Penzióne Teniscentrum príležitostnú poštovú priehradku,
kde si mohla verejnosť kúpiť nielen nové, ale
aj skôr vydané poštové známky a materiály.
Vďaka za podporu slovenskej filatelie patrí
nielen Slovenskej pošte a mestu Vysoké
Tatry, ale aj Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, predovšetkým
riaditeľke odboru pôšt Jarmile Brichtovej.
Slávnostná inaugurácia nových poštových
známok v Tatranskej Lomnici bola priestorom pre množstvo stretnutí a rozhovorov.
Rastislav Ovšonka
Spravodajca ZSF

VÝSTAVY

NITRAFILA 2013
Prvá Slovensko – česká filatelistická výstava

P

MVDr. Milan Šajgalík

riestory nitrianskeho Divadla Andreja Bagara a Ponitrianskeho múzea boli
počas Cyrilo-metodských sviatkov – od 3. 7.
do 6. 7. 2013 miestom, kde sa konala filatelistická výstava NITRAFILA 2013, semináre
aj filatelistická burza. Výstavu zorganizoval
aktívny nitriansky klub filatelistov 52-51
pri Dome Matice Slovenska (DMS) v Nitre.
Usporiadateľom výstavy bol Zväz slovenských filatelistov (ZSF), za českú stranu Svaz
českých filatelistů (SČF). Účinnú spoluprácu poskytli Nitriansky samosprávny kraj,
Mesto Nitra, Slovenská pošta, a. s., Matica
slovenská a Dom Matice slovenskej v Nitre.
Výstava sa konala pri príležitosti osláv
1150. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu, 150. výročia založenia Matice slovenskej, 20. výročia vzniku

Zahájenie výstavy. Zástupca primátora mesta Nitry PhDr. Ján Vančo pri
prejave. Zľava doprava Ing. J. Brichtová MDRRV SR, W. Müller predseda SČF,
Ing. M. Miháliková, riaditeľka Domu
Matice slovenskej v Nitre, M. Ňaršík,
predseda ZSF, Ing. I. Krivošík, CSc predseda organizačného výboru výstavy.
(Foto: M. Šajgalík)
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Slovenskej republiky a 20 rokov jej známkovej
tvorby. Slovenská pošta, a. s. vydala k výročiu
príchodu vierozvestov krásnu známku v hárčekovej úprave, ktorú podľa návrhu prof. D.
Kállaya vyryl M. Ondráček. Podľa slovenskej
predlohy vydali identické známky v hárčekovej úprave poštové správy Českej republiky,
Bulharska a Vatikánu.
NITRAFILA 2013 bola súťažnou výstavou
1. stupňa. Každý filatelista zo Slovenska alebo Českej republiky, ktorý poslal prihlášku
do 30. 4. 2013 a jeho exponát mal platnú kvalifikáciu na národnú filatelistickú výstavu, sa
jej mohol zúčastniť až s dvomi exponátmi. 58
prihlásených exponátov porota rozdelila do 7
súťažných tried dospelých účastníkov a do 3
kategórií mládežníkov (podľa veku mladého
filatelistu). Návštevníci výstavy si mohli pozrieť na 269 plochách 6 nesúťažných exponátov, 57 súťažných exponátov od 49 vystavovateľov a 11 exponátov v triede filatelistickej
literatúry. Medzi nesúťažnými exponátmi
bolo vystavené pre filatelistov raritné „Medzihárčie Nitra“ od zberateľa Ludvíka Pytlíčka
z ČR. Mladší aj starší sa zapozerali do filokartistického exponátu nitrianskeho zberateľa

Pohľad do auditória
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Výstavné exponáty
Alojza Krčmára a jeho zbierky pohľadníc vydaných pri príležitosti Pribinových slávností
v Nitre roku 1933. V rôznych súťažných triedach boli exponáty azda zo všetkých oblastí
ľudskej činnosti a pri každom sa dalo niečo
zaujímavé dozvedieť. Martin Jurkovič predstavil raritný neperforovaný „Hárček deťom“,
ktorý bol jednou z „čerešničiek na torte“, Petr
Radosta zase vzácne známky a celistvosti
„Velká Británie 1840-1870“. Ťažko je vybrať
a spomenúť ten „naj“ exponát. Ich hodnotenie a komentár ponechávam na členov poroty. Napokon, filatelistický exponát možno
posudzovať z viacerých pohľadov. Nie len
podľa súťažných kritérií filatelistických porotcov. Preto v dnešnom pretechnizovanom
a prechemizovanom svete bol určitým odľahčením, popri ťažších témach, a zaujímavým
čítaním a spoznávaním mládežnícky exponát
od Pavlíny Ondrejkovej z ČR , ktorý nazvala
„Zelená lékárna – tisíce let přírodního léčitelství“. Pozn. V správe M. Ňaršíka je iný názov.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo v stredu 3. júla 2013 o 16:00 hod.
za účasti zástupcov organizátorov, pozvaných hostí a novinárov. Záštitu nad
výstavou NITRAFILA 2013 prevzal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Doc. Ing. Milan Belica, PhD. Bola prístupná
pre verejnosť od štvrtka 4. júla 2013 do soboty 6. júla 2013, v čase od 10:00 do 18:00 hodi-
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Predseda ZSF M. Ňaršík pri prezeraní
exponátov výstavy
ny. Slovenská pošta zriadila na výstave vysunuté pracovisko s predajom filatelistického
materiálu a používala príležitostnú poštovú
pečiatku k otvoreniu výstavy a od 5. júla aj
príležitostnú poštovú pečiatku k uvedeniu
cyrilo-metodskej poštovej známky. Vyhodnotenie filatelistickej výstavy a odovzdanie
cien za najlepšie exponáty (Palmares) sa
uskutočnilo v sobotu 6. júla 2013 o 18:00
hodine vo veľkej sále Ponitrianskeho múzea.
Výstavná porota schválená Radou Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) hodnotila
v jednotlivých súťažných triedach filatelistické exponáty podľa výstavných pravidiel Svetovej a Európskej filatelistickej organizácie
(FIP, FEPA) a Výstavného poriadku ZSF. Vystavovatelia boli ocenení jednotnou výstavnou medailou a diplomom s uvedením bonity
získanej medaily podľa bodového hodnotenia. Porota udelila celkom 68 medailí z toho 1
veľkú zlatú medailu s Veľkou cenou výstavy,
9 zlatých medailí, 7 veľkých pozlátených medailí, 8 pozlátených medailí, 14 veľkých strieborných medailí, 15 strieborných medailí, 10
postriebrených medailí, 2 bronzové medaile,
1 potvrdenie o účasti a 17 vecných cien.
Grand Prix výstavy NITAFILA 2013, dar
organizačného výboru výstavy, získal exponát
MUDr. Juraja Pálku „Uhorsko – Predznámkové obdobie“(veľká zlatá medaila). Najlepší
Spravodajca ZSF

VÝSTAVY
slovenský exponát Ing. Rudolfa Rakovského „SLOVENSKO 1939 – Výplatné známky
s portrétom Andreja Hlinku“ získal krištáľovú vázu, dar ministra Dopravy, regionálneho
rozvoja a výstavby SR. Najlepší český exponát
Petra Radostu (zlatá medaila) „Veľká Británie
1840 - 1870“ získal malú vázu s logom výstavy.

Cenu za najlepší exponát v Triede mládeže - Plaketu 400. výročie Žilinskej synody,
dar predsedu predstavenstva a GR Slovenskej pošty, a. s. získala česká vystavovateľka
Pavlína Ondrejková za exponát „Národní
přírodní rezervace Čertoryje a její flóra“
(strieborná medaila)

NITRAFILA 2013
Hodnotenie exponátov na 1. Slovensko
- českej filatelistickej výstave
Ing. Miroslav Bachratý

D

lhých - predlhých 18 rokov muselo ubehnúť,
kým sa obaja dedičia Zväzu
československých filatelistov
odhodlali k historickému aktu
– k usporiadaniu spoločnej
(bilaterálnej) výstavy, teda výstavy, akých sa od rozdelenia
federácie uskutočnili hádam
desiatky na oboch brehoch
Moravy s tými najrozmanitejšími partnermi. Že by to bolo spôsobené tým, že sme sa
vlastne za cudzincov fakticky nepovažovali
a teda nepociťovali ani potrebu organizovať osobitnú výstavu? Nech už je to tak či
onak, faktom zostáva, že myšlienka na Č-S
výstavu skrsla v dvoch hlavách – Jankovičovej a Fenclovej - na akejsi akcii tuším
v Jihlave. A tým bolo aj rozhodnuté o mieste konania 1. Česko - slovenskej výstavy vo
Vysokom Mýte, agilnej bašte (teda jednej
z bášt) českej filatelie. Keď som v októbri
2011 opúšťal túto milú výstavu, inštalovanú v komorných muzeálnych priestoroch,
hlodala moje vnútro otázka, či dokážeme
udržať latku, nasadenú „Vysokomýtskymi“
hodne vysoko, tak po spoločenskej ako aj filatelisticko-odbornej stránke. Úlohy sa ujali
– akože na Slovensku inak ? – Nitrančania
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a zasadili ju časovo i miestne
do rámca celoštátnych osláv
Cyrilo-metodského výročia.
Podarilo sa im zhromaždiť
na výstave 68 exponátov,
z toho 26 od českých vystavovateľov. „Federálna“ porota pod vedením M. Bachratého a v obsadení: Bedřich
Helm CZ, Vojtech Jankovič,
Jozef Oško, David Schiller CZ, Ivan Tvrdý
a Milan Černík CZ (v úlohe pozorovateľa) začala s hodnotením exponátov už dva
týždne pred otvorením výstavy a to vďaka
správcom internetových portálov Exponet
a Filanotes (ešte raz vďaka!), ktorí umožnili
„vyvesenie“ drvivej väčšiny oskenovaných
exponátov na ich stránkach s limitovaným
prístupom výlučne pre členov výstavnej
poroty, podobne ako to bolo na výstave v r.
2011. Členovia poroty sa tak mohli dôkladne oboznámiť s pridelenými exponátmi
a zodpovednejšie posúdiť ich kvality, prípadne nedostatky.
V slušne zastúpenej triede tradičných
exponátov (12) na zlaté medaily dosiahli
štyri exponáty. Jurkovičova Zakarpatská
Ukrajina 1945 s množstvom vzácneho študijného materiálu, Veľká Británia 1840-1870
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Petra Radostu (CZ) a oba študijné a graficky príkladne spracované exponáty Slovenska (emisie A. Hlinka a pretlačové vydania
Štátny znak a Portréty) Rudolfa Rakovského. Unikátny nerozrezaný tlačový list s hárčekmi „Deťom 1944“ sme mohli zhliadnuť
v rovnomennom Jurkovičovom jednorámovom exponáte.
V početne silne zastúpenej triede poštovej histórie (13) jednoznačne dominoval
známy exponát Juraja Pálku „Uhorsko –
predznámkové obdobie“ (VZ + veľká cena
výstavy), ku ktorému ťažko niečo dodať –
ten treba vidieť! Príjemným prekvapením
bol exponát českého vystavovateľa Vladimíra Malovíka „Použití služebních známek na Slovensku“, ohodnotený na zlatú
medailu, ku ktorej porota pridala aj svoje
blahoželanie za študijné spracovanie doposiaľ nezmapovanej oblasti čs. filatelie.
Exponát prehľadne dokladá všetky aspekty
použitia služobných známok oboch vydaní
v poštovej prevádzke s dôrazom na frankatúry a tarify a je príkladom toho, ako možno
i z navonok „nudného“ materiálu vykresať
zaujímavý a hlavne poučný exponát. Zlato sa
ušlo aj Ladislavovi Feketemu za „Loďstvo JV
v období I. svetovej vojny“, Františkovi Divokovi za „Poštovníctvo na Spiši do r. 1920“
s neustále sa zlepšujúcim materiálom a Jindřichovi Vomelovi (CZ) za regionálny exponát „Brno“, v ktorom sme, žiaľ, s ohľadom
na časové vymedzenie exponátu postrádali
spracovanie pečiatkového obdobia. Celinári
boli početne zastúpení len veľmi skromne
(2), pričom lepšie si viedol Jozef Sobihard
s „Poštovými lístkami so známkou T. G.
Masaryka“ (PZ).
Početne najsilnejšou triedou výstavy boli
námetári – tematici (19, z toho však len 4
z ČR), na rozdiel od ostatných však aj triedou najviac rozkolísanou z hľadiska úrovne
a kvality exponátov (skutočne platí, že vytvoriť kvalitný tematický exponát vôbec nie
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je jednoduchou záležitosťou). Zlaté vavríny
žal Peter Osuský s treťou časťou známeho
triptychu „Ako fénix z popola (Pre slávu
športu III)“, v športovej branži mu však začína šliapať na päty „domáci“ Igor Banás, ktorý vytrvalo pracuje na svojom „Dostihovom
a jazdeckom športe“. Porota ocenila kvalitatívny nárast materiálovej zložky exponátu
i vystavovateľovu snahu o jeho neustále celkové skvalitňovanie a popri VPZ mu vyslovila blahoželanie za tematické spracovanie
a rozvoj. Najmenší hlavy bôľ z konkurencie
má zrejme Dušan Evinic, ktorý je v triede
fiškálnej filatelie stále osamelým bežcom.
V Nitre sa prezentoval „Celistvosťami a celinami s kolkami z rokov 1939-50“(VS).
Osem mládežníkov (traja z ČR) ukázalo
10 exponátov, spomedzi ktorých vynikali
najmä oba exponáty Pavlíny Ondrejkovej
„Národní přírodní rezervace Čertoryje“
(VPZ) a „Zelená lékárna – tisíc let přírodního léčitelství“ (PZ). Sympaticky je
nasmerovaný aj exponát Daniela Jindru
„Vedci, ktorí pomohli svetu“ , ktorý skrýva
veľký potenciál ďalšieho rozvoja v zúžení
a prehĺbení témy.
Za svetlý bod programu práce výstavnej
poroty považujem besedu s vystavovateľmi,
na ktorej sa zúčastnili všetci členovia poroty a prekvapivo vysoký počet záujemcov
z radov českých i domácich vystavovateľov
a to aj napriek tomu, že termín jej konania
bol oznámený takpovediac o päť dvanásť.
Z diskusií, ktoré som mal s niekoľkými vystavovateľmi, som nadobudol veľmi dobrý
pocit, keďže boli vysoko konštruktívne a so
zrejmým spoločným cieľom – skvalitnenie
exponátov.
Vystavovateľom i usporiadateľom výstavy patrí poďakovanie za zrealizovanie zaujímavého filatelistického podujatia, ktoré
prispelo k upevneniu tradične dobrých vzťahov medzi slovenskými a českými filatelistami a ich národnými organizáciami.
Spravodajca ZSF
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Medzinárodná
filatelistická výstava
„Salon Planete Timbre
2014”

R

ada ZSF schválila na svojom zasadnutí 19.9.2013 doc. Ing. Ľubomíra Flocha,
PhD. za národného komisára Zväzu slovenských filatelistov na Medzinárodnú filatelistickú výstavu „Salon Planète Timbre 2014”,
ktorá sa uskutoční 14.6. – 22.6.2014 v Paríži. Výstava sa uskutoční pod záštitou FEPA
a FIP a exponáty budú hodnotené podľa
príslušných kritérií GREX-u a GREV-u FIP
v triedach: Poštová história, Aerofilatelia, Tematická filatelia (na témy Príroda, Kultúra,
Technika) a Otvorená trieda. Podmienkou
na vystavovanie je kvalifikácia z národnej
výstavy 1. stupňa (pozlátená medaila) alebo
kvalifikovanie sa z predchádzajúcej FEPA
alebo FIP výstavy. Veľká pozlátená medaila

V

z kvalifikačnej FIP a FEPA výstavy umožňuje
vystaviť 8 rámový exponát, ostatní kvalifikovaní vystavovatelia 5 rámový exponát (1 rám,
4x4 t.j. 16 A4 listov). Rámové poplatky sú 45 €
za rám, sú splatné do 15.2.2014.
Kontaktná adresa:
Ľubomír Floch, K. Adlera 12, 841 02 Bratislava 42, E-mail: lubo.floch@gmail.com,
telefón: 02 39999201, 0907 675644.
Prihlášky s úvodným listom exponátu
je potrebné odoslať do 1. novembra 2013
na adresu národného komisára. Formulár
prihlášky bude kvalifikovaným záujemcom
zaslaný obratom.
Ľubomír Floch, národný komisár

Jubilejné - dôstojné Dni filatelie
Slovenska

dňoch 14. a 15. septembra 2013 sa
v Sobášnom paláci a v Dome kultúry
v Bytči uskutočnili jubilejné XXX. Dni filatelie Slovenska (ďalej Dni alebo DFS). Napriek nepriazni počasia sa zišlo viac ako 80
návštevníkov prakticky z celého Slovenska.
Po otvorení Dní predsedom organizačného
výboru Stanislavom Helmešom, primátor
mesta Bytča Miroslav Minárčik pozdravil
účastníkov a predseda ZSF Miroslav Ňaršík v príhovore poďakoval organizátorom
a spoluorganizátorom podujatia i mestu
Bytča za pripravené podujatie a návštevníkom poprial pohodu pri pozeraní exponátov
a na prednáškach.
2013 / 3

Po prehliadke výstavy poštových známok a súbežných výstav numizmatickej,
faleristickej, militárií a výtvarných diel
umelcov začala prednášková časť prvého
dňa. V jej úvode predseda ZSF Miroslav
Ňaršík a zakladateľ Dní filatelie Slovenska
Otto Gáťa odovzdali Ďakovné listy s Jubilejným pohárom DFS tým, ktorí sa v priebehu tridsiatich ročníkov najviac pričinili
o životaschopnosť tohto každoročného filatelistického a kultúrno-spoločenského podujatia. Zakladateľ Dní Otto Gáťa v krátkom
vstupe pred predstavením prednášateľov
a tém prednášok spomenul aj tých, ktorí sa
jubilea nedožili. Prítomní im vzdali úctu
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minútou ticha. V prednáškovej časti vystúpili prednášatelia: PhDr. Jana Kurucárová
(Bytča), PaedDr. Jozef Gál (Nitra), Ing. Jarmila Brichtová (Bratislava), Mgr. Igor Sokolík (Martin), Ing. Jozef Vangel CSc. (Žilina),
PaedDr. Jozef Oško (Liptovský Mikuláš), Jozef Korený (Trenčín), Dr. Otto Gáťa (Žilina).
Organizačný výbor pripravil 60 stránkový katalóg s informatívnou časťou i časťou
článkov od autorov Ing. Jarmily Brichtovej,
riaditeľky poštových služieb Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR, PhDr. Jany Kurucárovej, riaditeľky Štátneho archívu v Bytči, Stanislava Helmeša,
Jozefa Luláka, predsedu Klubu zberateľov
v Bytči - Hliníku, Dr. Otta Gáťu a redakcie
bulletinu (mesačníka) Bytčianska filatelia.
Vydal sa Pamätný list s farebnou reprodukciou zámku v Bytči a organizačný výbor
v ďalšej filatelistickej produkcii vydal sedem
prítlačí na obálkach a na neúradných poštových lístkoch s motívmi loga XXX. Dní filatelie Slovenska, tohoročnými jubileami 20.
výročia Slovenskej republiky, 1150. výročia
príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda,
150. výročia založenia Matice slovenskej,
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635. výročia prvej písomnej zmienky o Bytči ako o meste, 70. výročia založenia Zväzu
slovenských filatelistických spolkov v roku
1943 a ilustrovanej pečiatky klubu filatelistov v Bytči. Stred príležitostnej poštovej
pečiatky ilustrovala tretia pečať mesta Bytča
z konca 17. storočia. K dispozícii boli dva kašety. Na priehradkovom liste s peronalizovanými kupónmi boli ilustrácie k uvedeným
výročiam.
Na nesúťažnej výstave poštových známok
vystavovali filatelisti z Bytče, Žiliny, Martina a Považskej Bystrice. Z nových exponátov
upútali exponáty teritoriálnej výstavnej triedy Nepál a Kráľovstvo Württemberg 1806 1918, tematické exponáty Turzovci, vetva
bytčiansko-oravská a Človek získava vesmír
a exponát otvorenej triedy Inaugurácia 400.
výročia konania prvej žilinskej synody.
V súbežnom podujatí k DFS vystavovali
diela výtvarní umelci: Katarína Kasagrande
(ikony), Beáta Niedecker zo Švajčiarska (heraldika na ikonách), Peter Fodor z Českého
Brodu (kresby a maľby), Zdenka Hrtánková
(portréty), Bohuslav Behrík (grafické návrhy
vydané k filatelistickým výstavám od roku
Spravodajca ZSF
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1977). Vo vitrínach vystavovali zberatelia
Klubu zberateľov z Bytče - Hliníka (J. Putirka, P. Drábik, Ľ. Kočner, Dr. Gácik, J. Lulák)
zbierky numizmatiky, faleristiky, militárií,
a bibliofílie z histórie filatelie. Filatelisticko-poštové múzeum (súkromné) vystavilo
nerealizované návrhy na poštové známky
k otvoreniu Slovenského národného múzea
v roku 1938 v Martine a originály dokumentov zo zakladania Zväzu slovenských filatelistických spolkov v roku 1943 v Bratislave.
Pre návštevníkov bolo vo foyer Sobášneho paláca k dispozícii občerstvenie a pre
každého návštevníka bol zabezpečený obed,
ktorý už tradičné hradil primátor mesta, tak
ako na troch DFS, ktoré boli usporiadané
v jednotlivých rokoch predtým. V odpoludňajšom programe záujemcovia navštívili
zámok a v ňom študovňu Štátneho archívu v Bytči. V sprievodnom slove riaditeľky
PhDr. J. Kurucárovej plánovanom na 30
minút sa vzhľadom na zaujímavé ukážky
a mnohé dopyty návštevníkov pobyt predĺžil na hodinu a pol. Následne zopár záujemcov navštívilo Filatelisticko-poštové múzeum (súkromné).
V závere prednáškovej časti prvého dňa
sa zakladateľ Dní filatelie Slovenska Otto
Gáťa vzhľadom na vek rozlúčil s organizátorskou činnosťou pre slovenskú filateliu,
ktorej sa venoval od prvej, ním organizovanej výstavy mládeže v roku 1971 v Martine.

Výtvarníčka Katarína Kasagrandová darovala Ottovi Gáťovi ikonu sv. Gabriela ako
vďaku za doterajšiu činnosť a na ochranu
pred nepriazňou.
Druhý deň sa konala burza v Dome kultúry v Bytči. Kolízia termínov s burzou v Žiline a údajne aj v Poprade zapríčinili nižšiu
účasť, avšak tiež už tradične, každý účastník
si mohol pochutiť na „škvarkáčoch“, buchtách, káve či minerálke, ktoré organizátori pripravili pre účastníkov burzy grátis.
O 13.00 predseda organizačného výboru
Stanislav Helmeš ukončil jubilejné Dni aj
slovami, že štafetu otvorenia štvrtej desiatky
Dní filatelie Slovenska pravdepodobne prevezme klub filatelistov v Poprade.
Organizátori ďakujú všetkým účastníkom jubilejných Dní filatelie Slovenska
v Bytči za účasť a priateľskú atmosféru.
Organizačný výbor DFS v Bytči

Balónová megafiesta

Trnavský samosprávny kraj
(aj) pre filatelistov

T

Mgr. Ján Mička

ohto roku, už po piaty raz sa uskutočnil
v Piešťanoch letecký deň, tentoraz ako
Balónová megafiesta v dňoch 6. – 7. septembra 2013 s mottom 5. Dni národnej hrdosti.
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) potešil
2013 / 3

nielen občanov svojho regiónu, ale aj občanov filatelistov. Pre návštevníkov podujatia
bol samosprávnym krajom vydaný farebný
reprezentatívny bulletin s pozvánkou predsedu TTSK Tibora Mikuša, s príhovorom
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gen. riaditeľa SP, a.s. Tomáša Druckera a ďalších. Generálny riaditeľ SP vo svojom príhovore o. i. pripomenul aj filatelistický rozmer
megafiesty – balónovú poštu a príležitostné
poštové pečiatky pre návštevníkov – prvá
bola venovaná 2. roč. memoriálu kpt. Tomáša
Munka a druhá s historizujúcim označením
„1. letúnsky deň“ na Slovensku 1914 bola venovaná letcovi - konštruktérovi A. Kvaszovi.
5 strán bulletinu sa zaoberá históriou
doterajších leteckých Dní národnej hrdosti
s bohatou obrazovou dokumentáciou. Najstaršiu históriu letectva v Piešťanoch priblížil
príspevok „Od balónov k lietadlám“, na ktorý nadväzovali články o Štefanovi Baničovi,
Jozefovi Murgašovi a Andrejovi Kvaszovi.
Ďalšie články bližšie popisujú históriu lietania balónov na Slovensku, vrátane viacerých,
pre mnohých objavných zistení a pripomenutí napr. pristátia balónov a lety vzducholodí
na Slovensku, pozorovania M. R. Štefánika,
projekt vzducholodí Zeppelinov Trnavčanmi bratmi Petrovičovcami (!) a i). Zaujímavý článok je o kpt. T. Munkovi, slovenskom
letcovi, ktorý zahynul pri humanitárnej akcii
v Indonézii v r. 2011. Niektoré články bulletinu sú priam výzvou pre kluby filatelistov
(Piešťany, Trnava, Brezová p. Bradlom), aby
nezabudli v budúcom roku iniciovať vydanie
príležitostných poštových pečiatok – Odlet
piešťanských letcov na pomoc SNP (40. výr.
SNP), M. R. Štefánik a jeho meteorologické
pozorovania, 100 rokov patentu USA na padák Štefana Baniča (25.8.2014) a iné.

K

Akad. mal. Ivan Schurmann
vystavuje v Trnave

F ZSF Tirnavia v spolupráci s Galériou
J. Koniarka inicioval už tretiu výstavu v Divadle Jána Palárika. Po akad. mal.
Martinovi Činovskom a grafikovi – rytcovi
Františkovi Horniakovi sa tu od 26. 9. 2013
koná tentoraz výstava „Výber z tvorby po-
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K podujatiu bola vydaná poštová obálka
s logom podujatia (autor R. Kucmen), a propagačný štočok výplatného stroja TTSK
(obr.). Autormi výtvarných návrhov pečiatok sú Ivan Krajčovič a Alexander Urminský. Pre zberateľov známok, resp. tlačových
listov s personalizovaným kupónom bola
vyhotovená prítlač na kupón známky Slovenska T2 50 g č. 253. Okraj tlačového listu
bol vhodne doplnený portrétmi kozmonautov Eugene Andrewa Cernana, Vladimíra
Remeka a Ivana Bellu. Všetky vydané poštové a filatelistické materiály k Balónovej
megafieste s predtým tematicky vhodnými
produktmi, vydanými poštou, dávajú možnosti na zhotovenie exponátu mládeže, príp.
propagačného 1 rámového exponátu k dejinám slovenského letectva.
Zásluhou Trnavského samosprávneho
kraja tak získali nielen aerofilatelisti hodnotný filatelistický materiál, ktorý je v mnohom
jedinečný. A poďakovanie patrí aj spolupracujúcej Slovenskej pošte, a.s., a piešťanským
filatelistom.

predného tvorcu československých aj slovenských známok akad. mal. Ivana Schurmanna“. Výstavu otvoril Mgr. R. Popelár
z GJK Trnava, ktorý po hudobnej vložke
pedagógov ZUŠ Trnava medzi účastníkmi
vernisáže privítal predsedu ZSF Miroslava
Spravodajca ZSF
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Otvorenie výstavy (zľava doprava) , J. Popelár, J. Mička, I. Schurmann, J. Leikert
Ňaršíka, členov KF Tirnavia a ostatných
záujemcov o výtvarné umenie a poštovú
známku. Filatelisti, prítomní na vernisáži, využili prítomnosť autora na podpísanie FDC a pamätných listov so známkami
I. Schurmanna.
O autorovi zanietene prehovoril dekan
Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej
školy prof. PhDr. J. Leikert, PhD., Litt.D.
(obr.). Zvýraznil autorovú známkovú tvorbu
s výstižným a bravúrnym zachytením športu a olympionizmu aj spracovaním portrétov
osobností, v čom tkvie jeho majstrovstvo.
Ivan Schurmann je aj skvelým ilustrátorom
kníh (vyše 70!), pričom v každej z nich dýcha človečina, láska a neskonalá ľudskosť.
Na záver vernisáže vystúpil akad. mal. Ivan
Schurmann, ktorý poďakoval za usporiadanie výstavy výberu z tvorby a pozval návštevníkov na malé občerstvenie, v ktorom
dominoval skalický „trdelník“ a „cesnakový
trstínsky posúch“. (Bolo aj čím zapiť.)
2013 / 3

Na výstave sú dve desiatky Schurmannových malieb charakteristických svojou
malebnosťou aj kombináciou reality poé zie
s hudobnými nástrojmi, kvetmi a či letom
motýľov. Jeho pasom a občianskym preukazom je život samotný a potom tvorba.
Návštevníkov divadla (výstava je inštalovaná v predsieni Zrkadlovej sály Divadla J.
Palárika) zaujmú aj výtvarné návrhy československých známok, slovenských známok
a kresbových častí k nim prislúchajúcich
obálok prvého dňa, poväčšine z národných
dejín Slovenska. Jeho obrazy sú akoby snové motívy, neupozorňuje nimi na biedu či
úbohosť dnešného sveta – morálnu či spoločenskú, ale upozorňuje na krásu, lásku
a všetko to pekné, čo často nevidíme.
Za usporiadanie výstavy ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju, Galérii
J. Koniarka a mestu Trnava.
S využitím myšlienok z kurátorského príhovoru prof. J. Leikerta spracoval J. Mička
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Lepšie by to nešlo?

lovenská pošta má 20 rokov. A niektorí
mienkotvorní slovenskí filatelisti sa pýtajú, prečo sa na výstavách poštových známok neobjavil súťažný exponát z kvalitného moderného poštového materiálu týchto
rokov? Veď sa s ním vykonali inaugurácie
a uvedenia a aj sa o ňom popísalo dosť, napr.

výplatných strojov na niektorých poštách,
ktorých kvalita je veru rôzna. A klinec
do rakvy zasadil OVS bratislavskej pošty
s propagačným štočkom ePodacieho hárku
siahajúcim do časti známky a dennej pečiatky, navyše otočeného „dolu hlavou“.
Pošta zrejme dala pre svoje pracoviská vyhotoviť aj okrúhle, bežné namáčacie pečiatky (kašety?)
s propagačným textom, ktorými
priehradkoví pracovníci pečiatkujú bežné zásielky, odovzdávané
na prepravu. Aj ich kvalita a čitateľnosť kolíše. Domnievam sa, že
takéto, okrúhle jubileum pošty
stojí za to, aby sa aspoň na poštách
Bratislava 1 a v Banskej Bystrici,
kde je ústredie pošty, používala
riadna príležitostná poštová pečiatka*. Filatelisti a zberatelia poštových pečiatok by to ocenili.
Mgr. J. M.
Pozn. redakcie: * zhotovená na náklady S.P., a.s.

perom Ing. Gereca o rôznych zaujímavostiach tlače, príp. aj o možnostiach zbierania farebných frankatúr
(autor prísp.) alebo o zaujímavostiach prechodu z federálnej meny
na národnú, konca platnosti korunových známok a zavedenia eura
a pod. Je dosť filatelistov, ktorí zbierajú „chyby“ na známkach a čudujú
sa, že nový katalóg Slovenska ich
eviduje okolo 20 a oni ich majú aspoň 80, ako mi tvrdil jeden zberateľ
na výmennej schôdzke.
Ja sa však chcem zmieniť o propagačnej stránke 20-ročného jubilea Slovenskej pošty. Tá ho pripomína verejnosti jednak odtlačkami
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NAŠA MLÁDEŽ

NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF

Ročník: V.

Číslo: 3/2013

Krúžok mladých filatelistov Trnava –
Ako sme začínali v knižnici...

M

ladí filatelisti sa začali oficiálne schádzať v oddelení pre
deti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave od roku 2010.
Už v predchádzajúcich rokoch
sme uskutočnili viacero besied s dlhoročnými filatelistami Mgr. Jánom
Mičkom a Mgr. Milanom Šnircom.
Práve na podnet pána Mičku
sme začali oslovovať deti, ktoré prejavili záujem o zbieranie poštových
známok.
Začínali sme dvomi dievčatami a postup
postupne sa pridali ďalší. V tomto čase má Krúžok
mladých filatelistov, pracujúci v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 8 členov.
Počas uplynulých troch rokov sa naši
mladí filatelisti zúčastnili viacerých prezentácií poštových známok /Ján Sambucus,
Anton Bernolák/, úspešne reprezentovali

2013 / 3

svoj krúžok vo filatelistických olympiádach v Belušských Slatinách a v Bratislave.
Okrem toho sme sa zúčastnili prezentácie
knihy Ako zbierať známky..., počas ktorej
sa deti stretli aj s dlhoročnými filatelistami.
Obľúbené medzi deťmi sú výmenné burzy
a filatelistické pexeso, ktorého finále sa koná
počas Dňa detí.
Nezabudnuteľné zážitky majú deti aj
z absolvovania Noci s Andersenom, kedy sa
v knižnici nocuje, číta, súťaží, pátra, spieva
a všeličo iné vymýšľa…
Dúfame, že naši mladí filatelisti sa budú
aktívne stretávať i v tomto školskom roku
a veríme, že medzi nás zavítajú aj noví členovia.
Za našich mladých filatelistov a čitateľov
spísala Veronika Chorvatovičová
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Niekoľko poznámok k vydaniu
katalógu SLOVENSKO 1993-2008

F

ilatelisti konečne dostali nový špecializovaný katalóg poštových známok, celín
a filatelistických materiálov Slovenska. Autori a firma ZBERATEĽ jeho vydaniu venovali
nemálo pozornosti a jeho kvality filatelisti
oceňujú. Kto pozná situáciu s vydávaním
odborných publikácií, nečuduje sa tomu, že
katalóg bol pripravovaný v roku 2009 a vychádza až v roku 2013. Je nepochybné, že
po niekoľkých rokoch sa dočkáme ďalšieho
vydania katalógu s využitím jeho pôvodných
štočkov vo výrobe novej publikácie, pričom
by sa nemali opakovať niektoré tlačové chyby. Autori samozrejme budú prihliadať najmä
na zmeny trhu podľa zákona ponuky a dopytu a upravia hlavne cenové položky známok,
celín, FDC a ďalších materiálov.
Pred časom som napísal do Spravodajcu
ZSF príspevok s podnetmi na opravy niekoľkých chýb, vyskytujúcich sa v našich katalógoch známok. Na niektoré autori tohto nového katalógu prihliadli, niektoré sú však opäť
uvedené. V tomto príspevku nemienim kritizovať, ale upozorniť na niektoré nedostatky,
ktorých opravy katalóg v ďalšom vydaní iba
vylepšia. Poznamenávam, že som nerobil dôkladnú korekciu textovej časti, ale iba som si
písal poznámky, ktoré som si zaznamenával
pri priebežnej prehliadke a čítaní. Budem sa
snažiť o nich písať v takom poradí, ako som
ich čítal podľa jednotlivých strán:
s. 16 (aj 89), v zelenom rámiku text končí
dvoma bodkami, na koniec vety v slovenčine stačí jedna,
s. 55 pri DCH ZP 2/4 je chybné slovo
...sveleomodrom (má byť svetlomodrom),
s. 80, známka 397 100 rokov skautingu
má veľké „S“, keďže ide o všeobecné pomenovanie mládežníckej organizácie, môže byť
skauting s malým začiatočným písmenom,

20

s. 119 a inde je český rytec FDC 184 uvedený ako P. Kovářík, na s. 88 pri FDC 13 ako
Kovařík, je potreba zjednotenia, ide o tú istú
osobu,
s. 127 FDC 276 je autorka návrhu akad.
maliarka Kamila Štanclová uvedená ako
„Šanclová“,
s. 181 pri CDV 19 je uvedený autor výtvarného návrhu P. Augustovič. Je to pôvodne výkres z výtvarnej súťaže Centra voľného
času Kalokagatia Trnava, ktorý som pri inaugurácii známky Š. Moysesa vo Veselom odovzdal vtedy riaditeľke POFIS J. Horváthovej.
Autora víťazného výkresu si už nepamätám,
na chrbtovej strane je iste uvedený a v archíve
SP alebo POFIS by sa mohol nájsť. Autorka
loga Kalokagatie nad obrázkom s protidrogovou tematikou je Lujza Schlosserová,
s. 189, pri CDV 75 je ako autor fotografie uvedený J. Soukup, predpokladám ale, že
nejde o známeho zberateľa poštových pečiatok Jozefa Soukupa, ale o športového fotografa J. Sukupa,
s. 212, pri COB 50 je ako autor výtvarného návrhu uvedený J. Mička, čo nie je
pravda. Správny údaj je F. Martinka,
s. 214 pri COB 72 je známy rakúsky hudobný skladateľ uvedený menom J. Štrauss,
čo je zrejmá chyba, má byť „J. Strauss, ml.“,
s. 226 pri príležitostných tlačiach počínajúc PT 9 až do konca kap.XIII sa uvádza
slovo „odlačok“ bez písmena „t“.
Pri dôkladnejšej korekcii textu sa možno
nájdu aj ďalšie chyby, ktorých odstránenie
prispeje ku skvalitneniu tohto diela.
Mgr. Ján Mička

Poznámka redakcie

Potešilo nás, že uverejnená recenzia katalógu v predošlom čísle časopisu iniciovaSpravodajca ZSF
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la pozorného čitateľa, aby sa podelil s nami
o svoje poznatky. Dôležitá informácia vyplývajúca z príspevku je, že sa nehlási ako autor
výtvarného návrhu COB 50. Môžem potvrdiť na základe osobnej komunikácie s F.

Martinkom v čase výstavy Slovensko 2002,
že F. M. je skutočným autorom. Chybný údaj
sa do katalógu dostal pravdepodobne prepisom informácie z webovej stránky POFIS-u .
(ljf)

Július Molnár - Wiliam Schmidt

SLOVENSKO, krajina histórie, kultúry
a prírodných krás v maximafilii

K

Mgr. Ján Mička

eď v roku 2009 spracoval MVDr. J.
Molnár (spolu s Mgr. M. Šnircom) ojedinelú publikáciu „História Trnavy na filatelistických dokumentoch“, optimisti verili,
že prvý z autorov neostane iba pri
histófilatelistickom spracovaní histórie a krás prvého slobodného
kráľovského mesta z územia
Slovenska, ale že zamieri
o stupienok vyššie. A stalo
sa. Pomocou W. Schmidta
slovenský popredný maximafilista spracoval na CD
elektronickú verziu publikácie
o Slovensku uvedenej v názve.
Pretože po CD siahnu nepochybne
aj zberatelia - nefilatelisti, vo všeobecnom
úvode je najskôr význam pojmu maximafília, analogická pohľadnica - carte maximum
– ďalej v skratke CM, čo je vlastne bežná
pohľadnica s nalepenou poštovou známkou v obrazovej časti s vhodnou poštovou
pečiatkou – dennou alebo príležitostnou.
Za potrebné, pre záujemcov najmä z cudziny, považujú autori aj informácie geografického, politického, ekonomického či
spoločenského charakteru s nutným anglickým prekladom. Za nimi nasleduje vyobrazenie slovenských a československých CM,
predstavujúcich a približujúcich Slovensko
od najstarších filatelistických materiálov,
resp. dokumentujúcich dané historické po2013 / 3

zadie, napr. soška Moravianskej Venuše
z mamutieho kla s pred 22 800 rokov, historický rímsky nápis z trenčianskeho tábora Laugaricio z r. 179 n. l., archeologické
nálezy z obdobia Veľkej Moravy,
Bojnej atď. Pretože s históriou
Slovenska sú spájané aj sakrál
sakrálne stavby, najmä tie najstaršie
z románskeho obdobia, sú tu
aj pamiatky, ako kostol sv.
Michala Drážovce či nález
Au
z Boldogu v okrese Senec. Autor svoj trnavský pôvod netají,
je tu aj niekoľko „tirnavík“, ako
je napr. iniciála Bolestného Krista
nachádzajúca sa v zbierkach SSV Trnava.
Turistickými zaujímavosťami často zobrazovanými na poštových známkach aj vydávanými na pohľadniciach sú slovenské
zámky, hrady a kaštiele, tie nemôžu na CD
chýbať. A sú dokonca vo viacerých variantoch vydaných známok aj pohľadníc ako
napr. Trenčín, Zvolen, Nitra, Bojnice, Betliar, Topoľčianky, podobne ako mestá Levoča, Kremnica, Kežmarok, Poprad a ďalšie.
Nechýba hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava s dominantou hradu a Dunajom,
sú tu tiež sídla samosprávnych krajov Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov,
Košice a z okolia nášho regiónu Pezinok,
Modra, Piešťany. Z rodného mesta autora
je tu prvá úplná uhorská univerzita s jej za-
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kladateľom kardinálom Petrom Pázmáňom
(kedy sa ho dočkáme na slovenskej známke? Pozn. JM) a historická veduta Trnavy.
Folklórne motívy predstavujú betlehemy,
ľudový Jánošík, detviansky kroj a madunický čepiec. Aktuálnosť výročia kresťanskej
a kultúrnej misie sv. Cyrila a Metoda potvrdzujú aj „historické“ CM oboch svätcov.
Z ďalších významných osobností sú na CD
analogické pohľadnice J. Sambucus, kardinál J. Haulik, kardinál A. Rudnay, Š. Moyses,
Karol Kuzmány, Ján Pavol II., M. R. Štefánik,
z vedeckých osobností: J. Hronec, A. Jedlík.
Medzi umeleckými osobnosťami nechýbajú
básnici P. O. Hviezdoslav, Ján Hollý, kňaz
a jazykovedec A. Bernolák, hudobný skladateľ L. van Beethoven (ocenená ako najkrajšia
CM sveta zo súťaže Medzinárodnej organizácie FIP v Singapúre), M. Schneider - Trnavský a Koniarkovo dielo Sv. Ján Krstiteľ.
Možno z hudobnej tematiky bude záujemcom (aj zberateľom tirnavík) o túto oblasť
chýbať CM Gitara Dobro, pretože organizovanie festivalov Dobrofestu Trnave, v Dolnej Krupej a v Šaštíne-Strážoch výrazne
prekročilo hranice Trnavského samosprávneho kraja aj Slovenska a získalo účasťou
svetových dobristov na koncertoch rozmery
viac ako len európske. Nehovoriac o tom,
že zavedenie slovenského pojmu “dobro“
do celosvetového muzikálneho slovníka je
z etymologického hľadiska ojedinelým počinom jeho vynálezcu J. Dopyeru.
Na pohľad sú mimoriadne pútavé CM
s dielami našich popredných maliarov – Kolomana Sokola, Z. Palugyaya, G. Mallého, D.
Skuteckého, M. Galandu, M. Benku a iných.
Zo slovenskej prírody zaujmú analogické
pohľadnice tatranskej prírody, Slovenského
raja, Pienin a okolia Banskej Štiavnice. Dielo
predstavuje celkom 169 maxikariet, ktoré sú
jednak oficiálne z produkcie Slovenskej pošty
a z väčšej časti, po ich vyhľadaní a získaní ako
vhodných komerčných pohľadníc, zhotovené
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autorom. Že ide o sizyfovskú prácu, sa prehliadkou CD presvedčí každý čitateľ. Niektoré
sú skutočným filatelisticko-poštovým unikátom či historickou raritou, aj keď nemusia byť
na prvý pohľad pútavé v porovnaní s možnosťami spôsobu kvalitnejšej farebnej tlače súčasných známok a pohľadníc. Ako príklad takejto vzácnosti uvádzam CD Oravského zámku
so známkou obdobia I. ČSR, ktorá bola vôbec
prvou československou známkou vydanou
podľa fotografie so slovenským motívom (!).
Na CD je takmer 200 strán textu s obrázkami
v podobe, ktorú si záujemca o printovú verziu
diela môže vytlačiť.
Spracovanie Slovenska v maximafilii je
jedinečným dielom, obohacujúcim slovenskú
filatelistickú literatúru v elektronickej verzii,
ale nakoniec sa autorom podarilo dielo vydať
i v printovej verzii, čo znamená, že publikácia
môže byť vystavovaná i v tejto podobe.
Poznámka redakcie:
publikáciu si môžete zakúpiť v predajniach
POFIS Slovenská pošta, a.s. v Bratislave. (ljf)
Spravodajca ZSF
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KLENOTY POŠTOVNÍHO MUZEA
PhDr. Štefan Kollár, PhD.

V

roku 2011 vydala Česká pošta š.p. (tlač
UNIPRESS, spol.s.r.o. Turnov) zaujímavú publikáciu Poštovního muzea Praha, autorov Jána Kramařa, Tomáša Kavku,
Martina Jahodu a Martina Říhu s názvom
„Klenoty poštovního múzea“ (76 strán, 145
farebných fotografií) popisujúcu „33 příběhů
sbírkových předmětů“. Jej autori sa podujali
na neľahkú úlohu – podať z hľadiska systematizácie, na pomerne malom priestore typológie a terminológie, stručný, ale pritom
vyčerpávajúci pohľad na tridsaťtri rôznych
zbierkových predmetov múzea. Už v úvode
PhDr. Jan Galuška, riaditeľ múzea naznačil,
že kniha dokumentuje muzeálnu akvizičnú
činnosť. Zároveň poznamenal, že i keď múzeá svojimi zbierkami majú dokumentovať
vierohodné príbehy ľudskej činnosti, nezriedka sa stáva, že samotné predmety tvoria svoje príbehy. Týmto vystihol a potvrdil
zámer autorov propagovať nielen muzeálne
zbierky, ale aj spôsoby ich získania a tým
vytvoriť synergický efekt medzi primárnymi, sekundárnymi a potencionálnymi kontextovými vzťahmi dvoj-, trojrozmerného
predmetu uloženého v depozitoch múzea.
Tento zámer podtrhuje i stoštyridsaťpäť fotografií, ktoré okrem predmetov, dokladajú
text portrétmi, archívnymi listinami, objektmi, kresbami a rytinami. Aj keď publikácia
predstavuje zbierky múzea nemá charakter
katalógu, ako je v múzeách zvykom, ktoré
slúžia skôr odborníkom, internej potrebe,
prípadne laickým záujemcom, ako širokej
verejnosti. Prezentované artefakty predstavujú predmety najvyššej kvality, ktoré z hľadiska muzeológie zaraďujeme medzi výstavné predmety. Ich sprístupnenie verejnosti
touto formou okrem expozičnej a výstavnej
činnosti rozširuje muzeálne sprostredkovanie poštovej histórie širokej verejnosti.
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Po obsahovej stránke prácu môžeme rozdeliť na niekoľko častí. Výstižným úvodom zameraným na dejiny Poštového múzea získavame prehľad o jeho vývoji a akvizičnej činnosti.
Baroková kartuš okrem pripomenutia tretieho
riaditeľa múzea Aloisa Lustiga rozoberá tento
pozoruhodný predmet pochádzajúci z jeho
rodinnej zbierky. Pomerne ucelenú časť predstavujú zbierky dedičných poštmajstrov i ich
privilégií, nariadenia Maximilána II. a Rudolfa II.. ďalej novoročné knižky, telegramy, ako
aj poštové dopravné prostriedky (koče, sane,
vlaková pošta). Okrem poštových schránok
autori venujú pozornosť, vývoju uniforiem,
poľnej pošte. Súčasťou publikácie je oblasť
známkovej tvorby zameranej na poľnú poštu v Rusku, skautské známky v ČSR, návrhu
prvej československej známky, Holíčskym
známkam a leteckej známke z roku 1955.
Je chvályhodné, že táto netradičná muzeálna práca založená na vedomostiach
a na získaní pokladov mladými zamestnancami múzea priniesla brilantný výsledok
i vďaka tlačiarni. Výnimočnosť prezentovaných predmetov podtrhuje i kazeta v ktorej
je publikácia uložená.
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Krásne jubileum Jána Matulu

ňa 16. júla 2013 sa dožil krásnych
a neuveriteľných 90 rokov života pán
JANKO MATULA, člen Klubu filatelistov
Senica a určite jeden z najstarších filatelistov
Slovenska, zanietený celoživotný filatelista,
priamy, úprimný, veselý človek a náš priateľ.
Janko Matula žije v Senici - Kunov, nevynechá snáď jediné stretnutie nášho klubu

D

a my všetci si ani nevieme predstaviť výmenné schôdzky bez neho, ako so svojimi
priateľmi si dáva pohár vínka a spokojne si
odnesie ďaľšie známky do svojho domova.
K Tvojmu jubileu želáme hlavne veľa zdravia, šťastia a životného optimizmu a ešte veľa
rokov stretnutí v Klube filatelistov.
Peter Mach, predseda KF 52-44

Životné jubileum Jána Fabuša

ňa 8. 7. 2013 slávil svoje
životné jubileum 60. narodeniny Ján Fabuš, tajomník
KF 52-10 pri Kultúrnom stredisku Trenčín. Členom ZSF
je od 27. 9. 1975 v čase keď bol
predsedom KF významný trenčiansky filatelista JUDr. Vojtech Čelko. Aktívne sa zapojil
do klubovej činnosti. Vo výbore KF zastával a vykonáva
tieto funkcie: členom výboru je
od roku 1986, tajomníkom KF od 24.1.1989
doposiaľ. Funkciu vykonál v období keď bol
predsedom KF Pavol Mažár a v súčasnosti Ing. Igor Gunár. Od roku 2000 vykonáva
funkciu novinkára klubu. Od roku 1988
po súčasnosť vystavoval a vystavuje svoje exponáty Erby a znaky, Heraldika, Erby a štátne znaky, J. Verne a jeho podivuhodné cesty
a Tanky na propagačný a súťažnych filatelis-

tických výstavach Laugaricio
v Trenčíne a na Republikovej
filatelistickej výstave Košice-97.
Vytvoril a vystavil v klubových
priestoroch svoj filokartistický
exponát Škótsko. Pri organizovaní filatelistických výstav
pracoval v organizačných výboroch ako člen, vedúci výstavného a ekonomického odboru. Pre
niekoľko výstav v Trenčíne vyhotovil návrhy príležitostných
pečiatok. Aktívne pracuje pri organizovaní
celoslovenských filatelistických výmenných
burz v Trenčíne. Za jeho aktívnu činnosť mu
bol v roku 1989 udelený bronzový ČO ZSF.
Milý Janko, do ďalších rokov života Ti v mene
trenčianskych filatelistov želám hlavne dobré
zdravie, rodinnú pohodu a veľa potešenia zo
spoločnej lásky filatelie.
Jozef Korený

Rozlúčka
s Ing. Andrejom Tekeľom
Dňa 19. augusta 2013 sa rodina a filatelisti rozlúčili v bratislavskom krematóriu s našim členom, znalcom, publicistom a členom výstavnej poroty ZSF Ing. Andrejom Tekeľom. Za Zväz slovenských filatelistov sa s ním rozlúčil Ing. Miroslav Bachratý, podpredseda Rady ZSF. Text jeho impresívneho prejavu uvádzame s plnom znení.
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Vážená trúchliaca rodina,
vážené smútočné zhromaždenie.
Sú chvíle, ako je táto, keď
akékoľvek slová útechy len veľmi skromne, ak vôbec, dokážu
zmierniť hlboký smútok nad
stratou príbuzného, priateľa,
či známeho. Napriek tomu mi,
prosím, dovoľte, aby som sa
pokúsil ťažobu tohto okamihu
aspoň na chvíľu rozptýliť spomienkou na to, čo nášho spoločného priateľa a známeho - Ing. Andreja
Tekeľa – sprevádzalo po celý život, čomu sa
venoval s nesmiernym záujmom a nasadením a čo mu prinášalo bezpočetné okamihy
radosti i šťastia, pocit sebarealizácie i spolupatričnosti. Spolu s ním sme zdieľali lásku
k našej spoločnej záľube – filatelii, ktorú mal
Andrej priam osudovo zapísanú vo svojich
génoch.
Už jeho vstup do sveta poštových známok
bol imponujúci – na rozdiel od nás, jeho vrstovníkov, očarených atraktívnymi zúbkovanými obrázkami, on, spolu so svojím bratom
Jozefom, nastúpil priamo do 1. triedy, ak tak
môžem označiť náročnú zberateľskú oblasť
známok medzivojnového Československa,
v Andrejovom prípade najmä známok leteckých. Od samotného počiatku svojej zberateľskej činnosti niekedy začiatkom 70-tych
rokov, pristupoval k filatelii nielen ako k záľube na voľný čas, ale aj ako k žriedlu poznania, predmetu vlastného štúdia a prostriedku
komunikácie s okolitým svetom. Čoskoro
sa zapojil do aktivít Komisie mládeže Zväzu slovenských filatelistov, v radoch ktorého
pôsobil až do sklonku svojho života. Už ako
mládežník zostavil svoj prvý exponát leteckých známok, ovenčený mnohými vysokými
hodnoteniami na domácich i zahraničných
výstavách. S nesmiernym zanietením, húževnatosťou a vytrvalosťou študoval predmet
svojho záujmu, sledoval a obdivuhodne dokumentoval všetko, čo s ním súviselo a získané
poznatky publikoval vo filatelistických peri-
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odikách. Desiatky jeho článkov
a štúdií, v mnohých prípadoch
neprekonaných a neprekonateľných, mu priniesli obdiv, uznanie a rešpekt v radoch nielen
slovenských, ale aj u českých,
a vôbec všetkých zberateľov, zaoberajúcich sa československou
známkou. Svojou študijnou prácou sa významnou mierou podieľal na odhaľovaní falzifikátov
poštových známok. Ako dlhoročný člen Komisie znalcov Zväzu slovenských filatelistov bol neúprosným a nekompromisným bojovníkom proti ich pôvodcom.
V bratislavskej filatelistickej komunite nechýbal takmer pri žiadnej z početných filatelistických výstav organizovaných v našom meste,
či už ako člen organizačného výboru alebo
prispievateľ do výstavných katalógov. Svoje
excelentné odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti využíval aj pri svojom pôsobení v Komisii porotcov Zväzu slovenských filatelistov.
Ako prísny, ale na druhej strane chápajúci
a vždy k pomoci pripravený výstavný porotca
pôsobil na mnohých slovenských domácich
i medzinárodných výstavách. Ani seba väčšie
úspechy a uznania však nedokázali narušiť
jeho nesmiernu skromnosť a pokoru, ktorou
nás tak fascinoval.
Zvykne sa vravieť, že nikto nie je nenahraditeľný. Mám však pocit, že v Andrejovom
prípade toto úslovie čiastočne stráca platnosť.
Aspoň jeho dielo v oblasti filatelistického
štúdia a výskumu je neopakovateľné a nepochybne bude ešte po mnohé roky žriedlom
vedomostí pre vážnych záujemcov o zbieranie
československých poštových známok.
Dovoľte mi, prosím, aby som v mene Rady
Zväzu slovenských filatelistov a všetkých jeho
členov vyjadril úprimné poďakovanie zosnulému Andrejovi Tekeľovi za jeho celoživotnú
prácu v našej organizácii a súčasne sa s ním
rozlúčil na jeho poslednej ceste.
Česť jeho svetlej pamiatke.
Miroslav Bachratý
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Ing. Ján Gróf zomrel

echce sa mi veriť ani napísať, že zomrel. Radšej
by som napísal, že odišiel a že
sa s ním po nejakom čase stretneme. Ale že zomrel po ťažkej
chorobe, s ktorou statočne bojoval, je už faktom, ktorý sa nedá
zvrátiť. On, ktorý sa ako poľnohospodár po celý život venoval produktom potrebným pre
život, ktorý sa venoval kvetom
a svojim milovaným včelám
a opeľovačom (aj filatelisticky), ktorý vedel priložiť ruku k dielu pri organizovaní filatelistickej výstavy TIRNAVIA 88, ktorý neváhal pred
ani pri usporiadaní žiadnej klubovej filatelistickej akcie, jednoducho od nás odišiel. Osireli
jeho zásobníky so známkami, už viac neotvorí
obal so svojimi analogickými pohľadnicami,

D

ktoré získal výmenou alebo sám
vytvoril. Patril medzi zakladajúcich členov odbornej skupiny
maximafílie na Slovensku, takže
v dejinách našej filatelie mu zostane významné miesto. Navždy
mi ostanú v pamäti jeho vtipné
a pravdivé repliky, ktorými reagoval na niektoré nepredvídané
udalosti – napr.: „No a čo, tak
nasleduje variant č. 2.“ Alebo pri
kontrole zaplateného príspevku
a nalepených členských známok ZSF v preukaze poznamenal: „Prísna kontrola je najvyšším prejavom dôvery.“ A dalo by sa pokračovať. KF Tirnavia patrí medzi menšie kluby.
Okrem mladých filatelistov nás nie je ani 15.
Tým viac nám budeš veľmi chýbať, Janko...
J. Mička

OPUSTIL NÁS JÁN SEDLÁK

ňa 27.8.2013 nás nečakane
opustil vo veku nedožitých
84 rokov náš dlhoročný člen
a aktívny funkcionár ZSF pán
Ján Sedlák z Bratislavy. Po celé
roky vykonával funkciu predsedu Klubu filatelistov 51-00
v Bratislave, však záver svojho
života prežil v Novom Meste
nad Váhom. Tam niekoľko rokov aktívne pokračoval v činnosti Klubu filatelistov 52-27.

Vo Zväze slovenských filatelistov
pôsobil v najvyšších zväzových
orgánoch, najmä ako predseda
Revíznej komisie ZSF. Vďaka
mu patrí aj za zapájanie sa a aktívnu pomoc pri organizovaní
výstav a výmenných schôdzí
v Bratislave. Za svoju obetavú
prácu v prospech zväzu mu bol
udelený zlatý Čestný odznak
ZSF. Nech jeho pamiatka navždy
ostane v našich srdciach!

INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom, budovaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike uverejňujeme inzerciu členov ZSF bezplatne. Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste uverejnenia inzerátu alebo reklamy v časopise.
•

Stále hľadám nasledujúce celiny (použité aj čisté): Brazília 1933-4, Danzig 1927, HolandskoNizozemsko 1937-46, Lichenštajnsko 1930-8,
Maďarsko 1933-7, Rakúsko 1936+1952, ZSSR
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1926-38. Ďakujem za Vaše ponuky, ktoré adresujte: Vladislav Hasala, pošt. pr. 111, SK –
909 01 Skalica, tel.: 0944/634 349, mail: vlada.
hasala@zoznam.sk
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S p o lo čn é v y da n i e s Č e s ko u r e pu b l i ko u , Vat i k á n o m
a Bu l h a r s ko m ( 1 2 .6. 20 1 3)

Česká republika
MiNo.767, Bl.50, (115 x 155 mm)

Bulharsko
MiNo.5104, Bl.374 (96 x 123 mm)

Vatikán
MiNo. 1779, Bl. 42 (115 x 156 mm)

K tejto téme nezávisle vydali známky aj Rusko, MiNo.1932, (Bl.184, 95 x 95 mm, 24.5.2013), Bielorusko MiNo.
954, (Bl.102, 106 x 82, 24.5.2013) a Ukraina, MiNo.1322, (PL 12 zn., 145 x 214 mm, 22.5.2013).

Numizmatická obálka: 1150. výročie príchodu
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Špeciálna obálka: 1150. výročie príchodu
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Titulná strana obálky
OCHRANA PRÍRODY – SLOVENSKÉ MINERÁLY
Žezlový kremeň zo Šobova a Drahý opál z Dubníka.
Na medzihárčí je varieta kremeňa – achát z lokality Kuzmice v južnej časti Slanských vrchov
na východnom Slovensku. Drahý opál je najznámejším drahokamom zo Slovenska.
Dátum vydania: 11.10.2013.

