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Okres Levice
Okres Levice je najväčší okres na Slovensku, nachádza sa
v Nitrianskom kraji.
Má rozlohu 1 551,14 km², žije tu 113 913 obyvateľov a priemerná
hustota zaľudnenia je 73 obyvateľov na km²

(údaje k 31. decembru 2013).
Správne sídlo okresu je mesto Levice.
Tvoria ho ďalšie 3 mestá (Šahy, Tlmače, Želiezovce) a 85 obcí.
V priereze od preznámkového obdobia po súčasnosť sa tu
nachádzalo

71 poštových úradov
29 poštovní
56 vlakových pôšt
2 obdobia poľných pôšt
a navyše sa používali pečiatky peňažnej a telegrafnej služby

Historický vývoj

V minulosti obce
súčasného okresu Levice
patrili do troch bývalých
žúp:
 Tekovskej

 Hontianskej
 Ostrihomskej

Vývoj poštovníctva
1528 – 1530

prvé poštové linky z Viedne do Budína a Bratislavy

1535

prvý poštový poriadok

1551 - 1552

cez územie okresu Levice prechádzala vojenská poštová linka : Viedeň - Bratislava - Nitra - Hronský
Beňadik - Bátovce - Lučenec – Eger

po roku 1552

linka obchádzala náš okres severnou trasou cez Slovensko, bola jedinou stálou poštovou linkou v 17.
storočí prerušená stavovskými povstaniami Gabriela Bethlena v rokoch 1618 - 1621, Imricha
Thökölyho v rokoch 1678 - 1682 a vojnami s Turkami

1705

základný predpis pre poštové zriadenie vydal František Rákoczi II. v Leviciach
Rákocziho poštové zriadenie pozostávalo zo štyroch hlavných liniek poprepájaných kratšími vedľajšími
linkami.
Stredná hlavná linka prechádzala aj cez súčasný levický okres. Vychádzala z Trnavy cez Sereď
- Močenok - Veľký Kýr - Vráble - Levice - Šahy - Hatvan (MR) - Eger

1748

za panovania cisárovnej Márie Terézie došlo k viacerým zmenám v organizácii poštovníctva; bol
vydaný nový „Poštmajstrovský poriadok

Poštové linky v 18. storočí

Pukanec – Buganz
26.4.1769 – 26.7.1792

Levice – Léva
V r. 1780

Bátovce – Báth
26.7.1792

Starý Tekov –
Óbars
1769 - 1780

Želiezovce – Zeliz
v r.1777

Santovka – Szantó
v r.1820

Šahy – Ipolyság
v r.1793

Poštové stanice na začiatku 19. storočia
STARÝ TEKOV

Pečiatka nie je známa

Óbars

Poštová stanica preložená do Levíc

otvorená v r. 1769 - 1780

Poštové stanice na začiatku 19. storočia
PUKANEC
Buganz
otvorená od 26.4.1769 - 26.7.1792

Najstarší list v zbierke levických
zberateľov

1 ½ lótový úradný list z Pukanca
(Baccabánya) do Novej Bane (Új Banya)
z roku 1789

Pečiatka nie je známa
Poštová stanica preložená do Bátoviec

Poštové stanice na začiatku 19. storočia
ŽELIEZOVCE
Zeliz

otvorená v roku 1777

Poštmajstrovská pečiatka sa používala
v rokoch 1835 – 1844

Poštové stanice na začiatku 19. storočia
LEVICE
Léva

otvorená v roku 1780

Do roku 1833 sú celistvosti z Levíc
označené miestom podania ručne.
Poštmajstrovská pečiatka sa používala
používala sa v rokoch 1828 – 1842

Poštové stanice na začiatku 19. storočia
BÁTOVCE
Báth

otvorená 26.7.1792

Poštmajstrovská pečiatka sa používala
v rokoch 1824 – 1828
Poštmajstrovská pečiatka sa používala
používala sa v rokoch 1828 – 1842

Poštové stanice na začiatku 19. storočia
Poštmajstrovská pečiatka sa používala
v rokoch 1830 – 1841

ŠAHY
Ipolyság

otvorená v roku 1793

Používala sa v rokoch 1830 – 1833
Používala sa v rokoch 1833 – 1840
Používala sa v rokoch 1836 – 1838
Používala sa v roku 1840

Používala sa v roku 1840 – 1842
Používala sa v rokoch 1836 – 1838

Poštové stanice na začiatku 19. storočia
SANTOVKA
Szantó otvorená v roku 1820

Poštmajstrovská pečiatka sa používala
v rokoch 1820 – 1843

Rakúska poštová správa v období 1.6.1850 - 30.4.1867

Od roku 1847 sa v poštovej
prevádzke zaviedli dvojkruhové
pečiatky s dátumovou vložkou.
Významnou udalosťou bolo
od 1. júna 1850
zavedenie poštových známok.
V našom okrese sa používalo
5 pečiatok.

Rakúska poštová správa v období 1.6.1850 - 30.4.1867
Pribudli dva poštové úrady :
Bugganz (Pukanec) - otvorený dňa 1. februára 1863
Nagy - Kálna (Veľká Kálnica) otvorený 15. februára1865

V roku 1850 rakúska poštová správa zaviedla
nové jednokruhové pečiatky
Rakúsko-uhorské vyrovnanie
Rozdelenie poštovej a telegrafnej správy
schválil panovník František Jozef I.
21. apríla 1867

Uhorská poštová správa v období 1.5.1867 - 29.10.1918
 Do konca roka 1918 k existujúcim 7
poštovým úradom pribudlo v okrese
ďalších 48 (12 ich bolo otvorených len
krátku dobu)
 Zavádzali sa už iba jednokruhové
pečiatky, ktoré obsahovali dátumovú
vložku doplnenú o údaj roka príp. názov
župy, s typom písma antikva
 V roku 1879 sa začalo vymieňať
zloženie dátumovej vložky v poradí rok,
mesiac a deň
 Od roku 1880 sa používal v
jednokruhových pečiatkach typ písma
grotesk

Na Slovensku bola jediná
jednokruhová pečiatka
elipsovitého tvaru
používaná v Leviciach

Uhorská poštová správa v období 1.5.1867 - 29.10.1918
 Rozsiahle premenovanie poštových úradov
vykonala uhorská poštová správa v rokoch
1905 - 1906.
 Úpravy vyplývali zo zmeny pravopisu, napr.
ALSÓ –VÁRAD
ALSÓ VÁRAD.
 Jednokruhové pečiatky typu E.441, E. 452,
E.454 boli upravené vylomením pomlčky.

Rozoznávame tri základné typy dvojkruhových pečiatok

 Prvé dvojkruhové pečiatky sa objavili v roku
1890. Poštová správa v nich umiestnila
štylizovanú kresbu uhorskej koruny, symbol
kráľovstva. Priemer odtlačku poštovej pečiatky
sa pohyboval v rozpätí od 26,5 do 32 mm
Priestorová koruna

Koruna v rovine

Bez koruny

Uhorská poštová správa v období 1.5.1867 - 29.10.1918
 Uhorská poštová správa oznámila zriadenie poštovní
výnosom č. 40 292/901 z 30. júla 1901 vo Vestníku pre pošty
a telegrafy.
 Na základe žiadosti obce o zriadenie poštovne poštový úrad
zriadil poštovňu, ak finančné náklady na jej zriadenie
a prevádzku boli nižšie ako náklady na cezpoľného
doručovateľa.
 zabezpečovala základné poštové služby, t.j. príjem
obyčajných a doporučených listových zásielok, vrátane
dobierky, poštové poukážky, šeky a cenné listy do 1000 K.
Poštovňa vydávala obyčajné a doporučené listy, noviny,
poštové poukážky, šeky, balíky a cenné listy do 1000 K.
 Uhorská poštová správa od roku 1902 v okrese Levice
zriadila poštovne v 15 obciach

Jur nad Hronom
prvá poštovňa
otv. 17.7.1902

Vlakové pošty Uhorskej poštovej správy
Vlakové pošty v okrese Levice boli zriadené
dňa 10. 8 1888 na železničných tratiach
ESZTERGOM-NÁNA - LÉVA VP č. 86 a
CSATTA - IPOLYSÁG VP č. 88.

VP č. 85
VP č. 86
VP č. 87
VP č. 88
VP č. 282
VP č. 392

Staničné poštové schránky
slúžili na sústredenie
listových zásielok od
obyvateľstva a cestujúcich
v priestore železničnej
stanice. Boli umiestnené na
významných železničných
staniciach - Čata, Levice,
Šahy. Do staničnej poštovej
schránky bolo možné vložiť
obyčajné alebo doporučené
zásielky. Listové zásielky
vybrané zo staničnej poštovej
schránky prevzala vlaková
pošta.

VÁCZ - IPOLYSÁG - KORPONA 392 SZ.

Československá poštová správa v období
30.10.1918 - 14.3.1939
28.10.1918 - vznik Československej republiky
18.12.1918 - vydanie prvých československých známok
15.1.1919 - vojenský oddiel čs. vojska obsadil železničnú
stanicu v Leviciach
21.1.1919 - vojenský oddiel podkrkonošskej sokolskej župy
obsadil mesto a poštu v Leviciach
28.2.1919 - koniec platnosti známok Rakúsko-Uhorska

V roku 1919 neaktivované poštové úrady v okrese Levice:
Hontbagonya, Dalmad, Garamsalló

Maďarská republika rád od 21.3.1919 do 1. 9. 1919
1.6.1919
12.6.1919

30.6.1919

- vojaci Maďarskej republiky rád obsadili Levice
- najvyššia rada Parížskej mierovej konferencie
definitívne rozhodla o hranici medzi
Slovenskom a Maďarskom - zmena hranice
v Šahách a Preseľanoch
- poslední vojaci maďarskej červenej armády
odišli z Levíc

Z nášho okresu sú známe nasledovné pečiatky maďarskej
poľnej pošty :
• Tábori postahivatal 62 (Levice)
• Tábori postahivatal 422 (Levice)
• Tábori postahivatal 427 b (Tekovské Lužany)

V Leviciach sa používala pečiatka maďarskej poľnej pošty č.
62 (Tábori postahivatal 62).
Táto pečiatka používaná 1. brigádou maďarskej revolučnej
armády, ktorá v dňoch 15. - 16. júna 1919 prechodne obsadila
Levice.
Poštový úrad bol počas bojov zdemolovaný, v neporušených
poštových schránkach sa však našlo asi 350 listových zásielok,
väčšinou adresovaných do Levíc a najbližšieho okolia.
Zásielky ofrankované hradčanskými známkami boli na pokyn
veliteľa 1. brigády odovzdané poľnej pošte a opečiatkované jej
poľnou pečiatkou

Boje o Levice v roku 1919
Z obdobia máj - september 1919 sú z okolia
Levíc známe nasledovné útvarové pečiatky čs.
vojenských jednotiek:
 Československý peší pluk č. 35 - 3. polní
setnina,
 Čs. peší pluk čís. 35. - 4. polní setnina,
 34. PLUK ČESKOSLOV. III. PRAPOR.
9.ROTA,
 2. čs. prapor domobrany 2. rota,
 Českoslov. pluk č. 94 I. prapor - oddilení
strojních ....

Riaditeľstvo čs. poľných pôšt v Prahe
otvorilo 25. januára 1919 nový poľný
poštový úrad č. 50 v Nitre, ktorý
používal dve denné pečiatky.
ČESKOSLOVENSKÁ POLNÍ POŠTA
/ + 50 + /
POLNÍ POŠTA 50 / Č.S.P. /.
Z oblasti Pukanca sú známe celistvosti
odoslané poľnou poštou č. 38 s legendou
ČESKOSLOVENSKÁ POLNÍ POŠTA
/ + 38 + /.

Na železničnej stanici v Leviciach (min. do február 1920)
a železničnej stanici Šahy pôsobilo Čs. nádražní velitelství.

Československá poštová správa v období
30.10.1918 - 14.3.1939

Potvrdenka o podaní telegramu zo dňa
14.2.1921 (Mi TA 9). Pečiatka
československej poštovej správy I. typu M.41
IPOĽSKÉ ŠIAHY (ŠAHY) sa používala
krátko, len jeden rok. Následne došlo
k premenovaniu mesta na súčasný názov.

Poštový úrad Ipolyság Ujváros
otvorený maďarskou poštovou správou
po 9. januári 1919 po obsadení mesta
československým vojskom na
maďarskom území Ipeľských Šiah na
základe 1. demarkačnej čiary, keď
hranica prechádzala stredom rieky Ipeľ
a časť mesta - Homok sa nachádzala od
16. novembra 1918 v Maďarskej
republike. Po 14. júni 1919 bola
zmenená štátna hranica a aj táto časť
mesta pripadla ČSR. Poštový úrad
v ČSR fungoval ešte v decembri 1919 IPOLYSÁG UJVÁROS / D
(doložené odtlačkom pečiatky
zo dňa 9. 12 1919
Pečiatka je vyhotovená maďarskou poštovou správou
v roku 1919, lebo nemá kráľovskú korunu.

Československá poštová správa v období
30.10.1918 - 14.3.1939
V celistvostiach do roku 1920 sa v našom okrese stretávame
s nasledovnými úpravami uhorských pečiatok:

Hontianska Vrbica, Zalaba –
začierňovanie niektorých častí pečiatky
M.41 (pečiatka I. typu)
Dolný Pial –
vynechaný rok
Od roku 1920 československá
poštová správa zavádza na celom
území výmenu poštových
pečiatok a nahrádza ich novým
typom.

Dvojjazyčné pečiatky I. typu sa
na našom území nenachádzajú.

M.40 (pečiatka I. typu)
Poštová poukážka podaná 16.4.1919
z Plášťoviec (Palást) do Bojnej (Nyitrabajna)
ofrankovaná 1. československými známkami Hradčanami.

Československá poštová správa v období
30.10.1918 - 14.3.1939
M.45 (pečiatka II. typu)
V druhej polovici roka 1923 sa skončila výroba poštových
pečiatok I. typu.
Od tohto dátumu sa začala výroba pečiatok II. typu bez iniciál
Č.S.P., ktorých miesto nahradili tri ozdoby.
Pri dlhých názvoch obcí bola len jedna.
M.47 (pečiatka II. typu)
V našom okrese sa na počudovanie používala len jedna
dvojjazyčná poštová pečiatka, a to v meste Želiezovce. Ide
o poštovú pečiatku s rozlišovacím písmenom c. Používala sa
krátko v rokoch 1929 - 1931. V roku 1932 ju nahradila pečiatka
jednojazyčná M.45 - II. typu. Monografia československých
známok 17/II ju neeviduje.

Obálka s 30 x 5 hal
frankatúrou novinových
známok so súkromným
zúbkovaním s príchodzou
pečiatkou LEKÝR
(Hronovce).

Československá poštová správa v období
30.10.1918 - 14.3.1939
V roku 1920 sa pre poštovne vykonala
výmena uhorských pečiatok za gumové
pečiatky s typickým označením
Poštovňa a miestny názov poštovne.
V
legende
chýbal
dátumový
mechanizmus. Odtlačok pečiatky slúžil
iba na znehodnotenie poštových cenín.
Farba pečiatky bývala obyčajne fialová.
Tieto pečiatky nemali jednotnú
grafickú úpravu. Používali sa v období
rokov 1920 - 1925.
Na celistvostiach z poštovne často
chýbal odtlačok dennej pečiatky jej
kontrolného úradu, pretože poštovne sa
opierali o služobný predpis z roku
1911.

Prvé unifikované pečiatky poštovní sa objavili okolo roku
1924. Mali novú grafickú úpravu a obsahovali aj názov
vyúčtovacieho poštového úradu.
Novým predpisom z roku 1924 sa zrušilo oprávnenie
poštovne na znehodnotenie poštových cenín na obyčajnej
alebo doporučenej zásielke.

Vlakové pošty československej poštovej
správy v rokoch 1919 - 1938
Z dôvodu obtiažnej politickej
a vojenskej situácie na Slovensku sa
mohlo pristúpiť k obnove železničnej
siete až koncom roka 1919. Z dôvodu
vojnových udalostí po vzniku ČSR
v období 1918 - 1920 v okrese Levice
nepôsobila žiadna pôvodná uhorská
vlaková pošta.

Od júla 1919 začal platiť nový
železničný grafikon, ktorý sa stal
základom číslovania vlakových pôšt.
V tomto roku došlo ku zriadeniu novej
vlakovej pošty č. 882 na železničnej
trati Levice - Šurany.

VP 814: Bratislava - Levice - Zvolen - Plešivec
VP 882: Levice - Šurany
VP 882: Nové Zámky - Levice - Zvolen
VP 882: Nové Zámky - Levice - Kozárovce - Topolčianky
VP 890: Levice - Čata
VP 890: Levice - Čata - Parkan
VP 891: Parkan - Hronská Breznica
VP 891: Parkan - Zvolen
VP 891: Levice - Čata - Parkan
VP 891: Levice - Čata
VP 896: Parkan Nána - Čata - Šahy - Krupina
VP 896: Parkan - Čata - Šahy - Krupina

Poštový lístok podaný dňa
1.januára 1921 vo vlakovej
pošte č. 902, Monografia č.
17/II ju na trati Krupina - Čata
neuvádza.

VP 896: Parkan - Čata - Šahy - Krupina - Zvolen
VP 896: Nové Zámky - Parkan - Čata - Šahy - Krupina - Zvolen
VP 901: Čata - Krupina
VP 902: Čata - Šahy
VP 902: Čata - Krupina

Poľná pošta československej armády 1938
Pripojenie Rakúska k Nemecku, stupňovanie požiadaviek
Hraničná oblasť 40 (HO 40)
sudetských Nemcov, sústreďovanie nemeckých vojsk na hraniciach krycí názov "Medard„
viedlo vládu k vyhláseniu všeobecnej mobilizácie
- Poľná pošta č. 10
Činnosť poľnej pošty začala 1.10 1938 a skončila 6. 12.1938 Banská Bystrica,
Modrý Kameň, Plášťovce
V okolí Levíc boli dislokované tieto armádne zoskupenia
a boli pri nich zriadené nasledovné poľné pošty:

3. armáda (3.A) krycí názov "Štefánik"
- Poľná pošta č. 57, 58, 59
Kremnica,
Žarnovica,
Žemberovce

Krupina,
Litava,
Čebovce,
Hontianske Nemce

záloha III. armády 3. rýchla divízia
- Poľná pošta č. 51 Levice
záloha III. armády 10. pešia divízia - Poľná pošta č. 22

Slovenská poštová správa 1939 – 1944 / 1945
Slovenský štát vznikol na území dnešného Slovenska (bez
oblastí, ktoré patrili po prvej Viedenskej arbitráži Maďarsku
a spočiatku aj bez drobných území pripojených k Poľsku) dňa
14. marca 1939
Bátovce
Dolní Almáš

Dolnie Žemberovce
Domadice
Kozárovce
Pukanec
Rybník pri Leviciach
Tekovská Nová Ves

Pečiatky I. typu (M.41) - upravené

od r.1940 zmenený názov obce na Dolný Almáš
od 1.1.1944 Jabloňovce po zlúčení Dolného a Horného
Almášu
od roku 1940 zmenený názov obce na Dolné Žemberovce
Pečiatky II. typu (M.45)
otvorený 15.6.1941
otvorený 1.9.1939
od r.1940 zmenený názov obce na Rybník nad Hronom

Slovenská poštová správa 1939 – 1944 / 1945

Slovenská poštová správa 1939 – 1944 / 1945
Poštový úrad Kozárovce bol otvorený 1.9.1939

Pečiatky III. typu (M.48)

Slovenská poštová správa pokračovala
v zavádzaní pečiatok III. typu

Letecký list podaný dňa 15.2.1943 na poštovom úrade
Kozárovce do Prahy. Bol odoslaný do Protektárátu a prešiel
nemeckou cenzúrou. List je opečiatkovaný
atypickou dennou pečiatkou III. typu o priemere 28 mm.

Slovenská poštová správa 1939 – 1944 / 1945
Slovenská poštová správa prevzala všetky pečiatky poštovní
a používala ich s minimálnymi úpravami.
Poštovňa v obci Starý Tekov si vynútila úpravu z toho
dôvodu, že pôvodný kontrolný poštový úrad Levice získalo
Maďarsko v roku 1938.
Poštovni sa zmenil zúčtovací poštový úrad z Levíc na Rybník
nad Hronom. Do roku 1940 sa používala pečiatka v nezmenenej
podobe *STARÝ TEKOV* (LEVICE). Následne bol
z pečiatky vylomený názov (LEVICE).
Slovenská poštová správa prevzala poštovne: Hontianske
Trsťany, Kozárovce, Starý Tekov a Veľké Kozmálovce.
Poštovňa Kozárovce bola zatvorená dňa 31. augusta 1939,
keď bola zmenená na poštový úrad.
V tejto časti okresu Levice bola otvorená poštovňa Dolné
Brhlovce dňa 1. februára 1944.

Poštová správa zaviedla nový druh pečiatok,
ktoré boli bez rámika.

Vlakové pošty slovenskej poštovej správy
v rokoch 1939 - 1945
Strata južného a juhovýchodného územia Slovenska v prospech
Maďarska si vynútila v novembri 1938 podstatný zásah do siete
vlakových pôšt. Vlakové pošty č. 882, 890, 891, 901 a 902 zanikli.
Československu na území dnešného okresu Levice zostali len trate
v okolí Kozároviec smerom na Novú Baňu, Zlaté Moravce a Hronské
Kľačany.
Na Slovensku dostala novú pečiatku VLP 896 Zvolen - Hontianske
Tesáry, ktorá predtým mala stanice v Šahách, Čate a Parkáni.
U VLP 814 Bratislava - Plešivec, ktorá prechádzala cez Levice, bola
zmená trasa, prechádzala cez Zlaté Moravce a Kozárovce a navyše mala
konečnú stanicu v Lovinobani.
Do zavedenia pečiatok s novým číslovaním sa používali pečiatky
československej vlakovej pošty, označujeme ich ako predbežné.

Firemný lístok zo dňa 28. septembra 1939 do
Bratislavy, predbežná pečiatka VLP 814
PLEŠIVEC - BRATISLAVA

Vlakové pošty slovenskej poštovej správy
v rokoch 1939 - 1945
Slovenská poštová správa zaviedla v máji 1939 nové číslovanie vlakových
pôšt v aritmetickom poradí.
Z technických dôvodov sa nové pečiatky objavili až v apríli 1940. Ich použitie
po vypuknutí SNP predpokladáme len na skrátenej trati. V decembri 1944 sa
začalo oslobodzovanie nášho okresu a z toho dôvodu bolo pôsobenie
Trať č. 25: Kozárovce - Tekovské Kľačany - Léva
vlakových pôšt vylúčené.

VP č. 3: Bratislava - Zlaté Moravce - Zvolen - Lovinobaňa
VP č. 9: Bratislava - Zlaté Moravce - Kozárovce - Zvolen

VP č. 35: Zvolen - Krupina - Hontianske Tesáre

Maďarská poštová správa v období
2.11.1938 – 1944 / 1945
 9. októbra 1938 sa v Komárne začali
rokovania o vytýčení novej hranice s
Maďarskom
 Česko – slovenská delegácia na znak svojej
ochoty rokovať odstúpila Maďarsku Šahy a
Slovenské Nové Mesto.
 Maďarské vojská dňa 11. októbra 1938 o 12.
hod. prekročili v Šahách štátnu hranicu.
 Pošta predišla vojsko. Poštový úrad na
začiatok dostal pamätnú gumenú pečiatku
AZ ELSŐ VISSZATÉRT MAGYAR VÁROS —
IPOLYSÁG — 1938. Okt. 11.
Návrat prvého maďarského mesta — Šahy
11. okt. 1938

V Leviciach bola
vyhotovená pečiatka
LÉVA * VISSZATÉRT *
elipsovitého tvaru.

Z územia nášho okresu sú známe aj
dve súkromné oslavné pečiatky na
návrat
slovenských
obcí
do
maďarského kráľovstva:
DEMÉND A MIÉNK 1938. XI. 9.
Demandice sú naše 9.11.1938
TÜRELEM „MAGYARÁD“ „BORI“
„SZÁNTÓ“ VISSZATÉRTEK
Maďarovce, Bory, Santovka sa
vrátili

Maďarská poštová správa v období
2.11.1938 – 1944 / 1945
Maďarská pošta bola na prevzatie územia dobre pripravená
prevádzkovo
i propagačne.

 V Leviciach a v Šahách dala ihneď do prevádzky
definitívne denné kovové pečiatky.
 Kovové pečiatky mali všetky náležitosti (meno miesta
poštového úradu, dátum a rozlišovacie písmeno).
 Pre menej významné miesta mala pripravené provizórne
gumové pečiatky jednotného vzoru.
 Na rozdiel od kovových mali gumené pečiatky jednotný
text „Magyar kir. posta“ (Maďarská kráľovská pošta),
uprostred znak kráľovstva a pod znakom sa nachádzalo
číslo úradu. Dátum podania sa dopisoval ručne.

26
27
101
101
115
124
126
127
136

Ipolyság
Ipolyság
Ipolyság
Ipolypásztó
Fakóvezekény
Farnad
Ipolyvisk
Érsekkéty
Ipolybél

Šahy
Šahy
Šahy
Pastovce
Plavé Vozokany
Farná
Vyškovce
Keť
Bielovce

13.10. - 18.11.1938
13.10. - 03.12.1938
13.10. - 13.11.1938
14.11. - 19.12.1938
18.11. - 03.12.1938
11.11. - 12.11.1938
12.11. - 14.11.1938
12.11. - 14.11.1938
18.11. - 06.12.1938

36 dní
51 dní
32 dní
36 dní
16 dní
2 dni
3 dni
3 dni
19 dní

kovová
kovová
gumová
gumová
gumová
gumová
gumová
gumová
gumová

Maďarská poštová správa v období
2.11.1938 – 1944 / 1945
Maďarská poštová správa vydala v roku 1938 novú
smernicu, ktorá upravila činnosť poštovní. Poštovne, ktoré boli
v roku 1938 zabrané, boli postupne otvorené v roku 1939.

V okrese Levice obnovila
činnosť iba v nasledovných 6
poštovniach:
Hontianska
Vrbica
(Hontfüzesgyarmat),
Horné Turovce (Felsőtur),
Hrkovce (Gyerk), Jur nad
Hronom (Garamszentgyörgy),
Ondrejovce
(Barsendréd),
Tupá (Kistompa).

Od roku 1940 pristúpila k otvoreniu ďaľších 12 poštovní
Bielovce (Ipolybél), Čaka (Cseke), Dolná Seč (Alsószecse),
Dolný Ďúr (Alsógyöröd), Horné Zbrojníky
(Felsőfegyvernek), Kalinčiakovo (Hontvarsány), Lontov
(Lontó), Malé Ludince (Kisölved), Mýtne Ludany
(Vámosladány), Sazdice (Sázd), Stredné Turovce (Középtúr),
Tekovské Lužianky (Kissalló).

Maďarská poštová správa v období
2.11.1938 – 1944 / 1945
Po prepadnutí Poľska hitlerovským Nemeckom 1. septembra
1939 a po sovietskom útoku 17. septembra 1939 bol vyhlásený
mimoriadny stav.
Po porážke značný počet poľských vojenských jednotiek prešiel
do susedných krajín. Najviac z nich, vyše 45 000 vojakov prešlo
do Maďarska.
Na jeseň v roku 1939 bol zriadený v starých levických
kasárňach poľský utečenecký tábor. Prví poľskí vojaci utečenci prišli do Levíc vlakom 24. septembra 1939.
Tábor bol zriadený (od sept./okt. 1939 do nov.1940). Celkom do
Levíc prišlo okolo 3000 mužov.
Takéto tábory boli zriadené skoro v 40 obciach. V levickom
okrese to bolo ešte aj v Bielovciach (od sept./okt. 1939 do
20.4.1940), Pastovciach (od sept./okt. 1939 do 20.4.1940),
Šahách (od sept./okt. 1939 do feb.1940) a Želiezovciach.

Cenzúrovaný poštový lístok zaslaný dňa 14.
decembra 1942 z poľského utečeneckého tábora
v Pastovciach.

Vlakové pošty maďarskej poštovej správy
v rokoch 1938 - 1944
Maďarská poštová správa otvorila na obsadenom území sieť
poštových spojov už v novembri 1938. Vlaková pošta
(mozgóposta) dostala gumovú pečiatku s legendou
M.KIR.MOZGÓPOSTA s označením spoja rímskymi
číslami v spod-nej časti medzikružia.

PÁRKÁNY-NÁNA - IPOLYSÁG 46 Mp.

Poštový lístok zaslaný dňa 4. júna 1939 opečiatkovaný
staničnou poštovou schránkou
M.KIR.MOZGÓPOSTA / * IV. * (1938 - 19.2.1939) – VLP 63
M.KIR.MOZGÓPOSTA / * VII. * (1938 - 26.2.1939) – VLP 88
M.KIR.MOZGÓPOSTA / * XIX * (1938 - 21.5.1939) – VLP 46

LÉVA - ÉRSEKUJVÁR 63 Mp

PÁRKÁNY-NÁNA - LÉVA 88 Mp.

Vlakové pošty maďarskej poštovej správy
v rokoch 1938 - 1944
V rokoch 1943/1944 vlakové pošty maďarskej poštovej správy
dostali pečiatky s neutrálnou legendou
M.KIR.MOZGÓPOSTA.
Číslo vlakovej pošty bolo umiestnené pod dátumovým
mostíkom. Jazda z východiskovej stanice do cieľovej bola
označená v dátumovom mechanizme písmenom M
(menetirány), v opačnom smere písmenom T (tértiút).

Na trati lokálneho významu maďarská poštová správa
zriadila úhrnný poštový spoj (jegyzékelömenet), ktorý
dostal gumovú obdĺžnikovú pečiatku
M.KIR.POSTA / JEGYZÉKELÖMENET 13

IPOLYSÁG - DRÉGELYPALÁNK

Úhrnnú prepravu železničnú (úpž) predstavovali poštové kurzy,
kde sa prijímali závery (zaplombované vrecia), spracovávali
nákladné predmety a vypravovali závery. Zároveň sa prijímali
listové zásielky, staničné listy a vyplatené telegramy, ktoré do
vlaku prinášali odosielatelia. Na rozdiel od vlakovej pošty
neprijímali doporučené zásielky.

M.KIR.MOZGÓPOSTA / 108
na trati PÁRKÁNY-NÁNA - LÉVA 88 Mp.

IPOLYSÁG - EGEG-SZALATNYA / jm (od. 1.12.1939)
IPOLYSÁG - DRÉGELYPALÁNK / jm (od. 1.11.1939)

Maďarská poštová správa v období
2.11.1938 – 1944 / 1945
Dňa 5. decembra 1944 sa začal útok severného úderného zoskupenia 2. ukrajinského
frontu v smere Hatvan - Šahy - Levice. Už 14. decembra 1944 jednotky 6. gardovej
tankovej armády genplk. A. G. Kravčenka dobyli Šahy. O šesť dní neskôr padli aj
Levice a tým sovietske vojská dosiahli dolný tok Hrona. Dňa 21. decembra boli
oslobodené obce Tlmače, Čajkov a Rybník nad Hronom.
Jarná ofenzíva 2. ukrajinského frontu začala
25. marca 1945. V stredu ráno 28. marca
1945 pred Veľkou nocou vojská oslobodili
List podaný dňa 22. novembra 1944 na
Kozárovce. Oblasť bola postupne
poštovom úrade LÉVA - Levice do
oslobodená do konca marca.
Komárna, opečiatkovaný červenou dennou
pečiatkou
Postupným oslobodzovaním Slovenska
KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE
pošty prechádzali pod československú
(vyplatené v hotovosti). Maďarská poštová
poštovú správu
správa pristúpila k platbám v hotovosti
Cenzúrovaný doporučený list zaslaný dňa 9. júna 1945 z Levíc
z dôvodu chýbajúcich poštových známok na
do Bratislavy bez pečiatky.
poštových úradoch

Československá poštová správa v období
9.5.1945 - 31.12.1992

Pečiatky provizórneho charakteru
boli používané najmä na poštách,
kde došlo k poškodeniu alebo
strate pečiatok v dôsledku vojnových udalost

Československá poštová správa v období
9.5.1945 - 31.12.1992
Výroba nových pečiatok vo väčšine prípadov nebola potrebná,
v používaní zostali pečiatky Slovenskej poštovej správy a
z obdobia prvej Československej poštovej správy bez
akýchkoľvek úprav.
Pečiatky tzv. prvého typu s priemerom cca 32 mm s iniciálami
Č.S.P sa v neupravenej podobe vyskytovali iba pri navrátených
poštách na území maďarského záboru.
Pečiatky boli po odstúpení
územia Maďarsku dňa
4. novembra 1938 odvedené do Poštovej hospodárskej ústredne
v Bratislave.
Obyčajne z nich demontovali dátumový mechanizmus. Preto sa
v prvej fáze ich nasadenia na poštové úrady na celistvostiach
dátum dopisoval ručne, prípadne natlačil dátumovkou (viď
pošta Nový Tekov, Plášťovce).

Upravené pečiatky tzv. prvého typu s priemerom cca
32 mm s iniciálami Č.S.P boli dvakrát upravované.
Prvá úprava bola v roku 1939 odstránením písmena Č .
, druhýkrát po oslobodení v roku 1946 odstránením
zbytku S. P.

Československá poštová správa v období
9.5.1945 - 31.12.1992
Pečiatky tzv. druhého typu (M 45) s priemerom cca 32 mm bez
iniciál a s ozdobami v spodnej časti medzikružia boli pri
jazykovej vhodnosti používané naďalej.
Zo slovenskej poštovej správy boli zachované pečiatky pôšt
Domadice, Veľké Krškany a Rybník nad Hronom.
Ostatné pečiatky tzv. druhého typu boli poštám navrátené z Pečiatky tzv. tretieho typu s priemerom 24 alebo 28 mm, ktoré
Poštovej hospodárskej ústredne v Bratislave.
zavádzala postupne Slovenská poštová správa, zostali
v používaní a pri výmene pečiatok boli dodávané už len v tomto
Po pečiatkach III. typu boli do pôšt neúspešne
prevedení. Slovenská správa zaviedla pečiatky na poštách
zavádzané pečiatky IV. typu s číselnou
Jabloňovce, Kozárovce, Rybník nad Hronom, Tekovská
rozlišovacou značkou v spodnej výseči (M 51).
Nová Ves, Dolné Žemberovce.
Tento typ sa neosvedčil.
Ako posledný typ možno označiť V. typ pečiatok s poštovým
smerovacím číslom pred názvom pošty. Dvojkruhové pečiatky M.52
nemali v spodnom medzikruží ozdoby.
Pečiatky M.53 mali v spodnom medzikruží jednu alebo tri ozdoby.

Československá poštová správa v období
9.5.1945 - 31.12.1992
Poštová sieť na území Slovenska prešla v máji 1945 do
pôsobnosti Povereníctva SNR pre pošty a telegrafy. Mnohé
poštovne, ktoré zriadila maďarská poštová správa zanikli bez
náhrady. Zo 17 poštovní, ktoré prevádzkovala maďarská
poštová správa, sa obnovila činnosť len v obciach Čaka a
Mýtne Ludany. Zo slovenskej poštovej správy pokračovali
v činnosti poštovne Dolné Brhlovce, Hontianske Trsťany
(Nadošany, Tekovské Trsťany) a Starý Tekov.
Povojnové poštovne dostali jednoriadkové pečiatky
s názvom poštovne a v zátvorke bol názov kontrolného
poštového úradu.

Pohľadnica podaná dňa 29.marca 1947
v Čake vyúčtovacím poštovým úradom boli
Plavé Vozokany.

Vlakové pošty československej poštovej správy
v rokoch 1945 - 1992
• Činnosť vlakovej pošty na Slovensku nebola obnovená ani
po piatich rokoch od skončenia II. svetovej vojny.
• Spojenie Bratislavy so Zvolenom bolo počas trvania
Slovenského štátu po trase cez Leopoldov, Zbehy a
Kozárovce.
• Hneď po vojne však muselo byť spojenie medzi
spomínanými dvoma mestami modifikované najmä kvôli
zničeným mostom (pri Hlohovci, Kozárovciach, Kalnej,
Dolnom Várade /Tekovskom Hrádku/), cez ktoré doprava
nebola možná.
• Začalo sa preto jazdiť jedinou možnou trasou: Bratislava Galanta - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce - Kozárovce Zvolen. Svojich „päť minút slávy“ si tak užila aj lokálka cez
Vráble, ktorá neradostnú situáciu zachraňovala.

VLP 814: Bratislava – Zvolen
VLP 881: Topoľčianky - Nové Zámky
VLP 884: Nové Zámky – Šahy
VLP 885: Nové Zámky – Zvolen
VLP 890: Levice - Parkan
VLP 895: Levice – Zvolen
VLP 896: Šahy – Zvolen
VLP 964: Košice - Zvolen – Bratislava
VLP1082: Levice - Bratislava

Slovenská poštová správa po 1.1.1993
PSČ
934 01
934 03
934 05
935 02
935 03
935 04
935 05
935 06
935 21
935 22
935 23
935 24
935 25
935 26
935 27
935 28
935 29
935 31
935 32
935 33
935 34
935 35
935 36
935 37
935 38
935 39
935 41

Dodávateľská pošta
Levice 1
Levice 3
Levice 5
Žemberovce
Bátovce
Devičany
Pukanec
Jabloňovce
Tlmače 1
Kozárovce
Rybník nad Hronom
Čajkov
Nová Dedina pri Leviciach
Starý Tekov
Hronské Kosihy
Tlmače 3
Hronské Kľačany
Dolná Seč
Kalná nad Hronom
Nový Tekov
Veľký Ďur
Tehla
Beša
Dolný Pial
Lok
Mochovce
Tekovské Lužany

PSČ
935 51
935 52
935 55
935 56
935 57
935 61
935 62
935 63
935 64
935 65
935 66
935 67
935 68
935 69
935 71
935 74
935 75
935 77
935 81
935 82
935 84
935 85
935 86
935 87
936 01
937 01

Dodávateľská pošta
Tekovský Hrádok
Šarovce
Hontianska Vrbica
Mýtne Ludany
Jur nad Hronom
Hronovce
Pohronský Ruskov
Čata
Keť
Veľké Ludince
Farná pri Hrone
Málaš
Čaka
Plavé Vozokany
Šalov
Pastovce
Ipeľský Sokolec
Vyškovce nad Ipľom
Horné Turovce
Plášťovce
Horné Semerovce
Demandice
Hontianske Trsťany
Santovka
Šahy
Želiezovce

Evidencia denných pečiatok pošty LEVICE 1 ku dňu
1.7.1999 pri kontrole prechodu na rok 2000

Pošta Partner je
forma
poskytovania
poštových služieb
verejnosti, ktorú
Slovenská pošta, a.
s. prevádzkuje
v spolupráci so
zmluvnými
partnermi.

Ďakujem za pozornosť

