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Milí priatelia filatelie,

Vážení návštevníci filatelistickej výstavy!

určite v každom z nás zostávajú spomienky
na detstvo. Neodmysliteľne k nemu patrila aj
zberateľská vášeň. Mnohí z nás podľahli čaru
známok, o ktorých sme dlho medzi sebou
diskutovali a samozrejme si ich aj vymieňali. Práve
filatelia nám bola bránou do veľkého sveta, poznali
sme štáty, ktorých známky sme už mali alebo
o ktorých sme snívali.
Som veľmi rád, že sa v Galante podarilo úspešne zrealizovať podujatie,
ktoré je najvýznamnejším počinom v oblasti filatelie na Slovensku
v roku 2014.
Laická i odborná verejnosť sa s filatelistickou výstavou v našom meste
stretáva znovu symbolicky po siedmych rokoch. Zhoda okolností asi
chcela, že po organizovaní dvoch podujatí takéhoto charakteru v rokoch
2000 a 2007 ďalšia výstava sa uskutočnila opäť so sedemročným
odstupom.
GALAFILA 2014 je načasovaná ako jedno z nosných podujatí jubilejného
XXX. ročníka Galantských trhov. Počas troch augustových dní príde do
nášho mesta množstvo návštevníkov. Pevne verím, že mnohí z nich si
nenechajú ujsť príležitosť a zavítajú do priestorov Mestského kultúrneho
strediska, kde si prezrú túto hodnotnú výstavu.
Na záver mi dovoľte, aby som vyjadril poďakovanie členom Klubu
filatelistov v Galante za ich vytrvalú a zodpovednú organizačnú prácu pri
príprave tohto podujatia a zároveň návštevníkom zaželal príjemné zážitky
z prehliadky výstavy.
Verím, že naše mesto je a bude dobrým hostiteľom a aj v budúcnosti
ponúkne záujemcom filatelie hodnotné podujatia.

Filatelistická výstava GALAFILA 2014, ktorá sa
uskutočňuje počas príležitosti konania XXX.
výročia Galantských jarmočných trhov, Vás
oboznámi filatelistickými exponátmi začínajúcich
a pokročilých filatelistov organizovaných v Zväzu
slovenských filatelistov. Prítomné zahraničné
filatelistické exponáty sú vystavené na základe
pozvania organizačného výboru výstavy. Dôraz
je kladený na doposiaľ nevystavené exponáty v SR, nové exponáty
začínajúcich vystavovateľov a na exponáty ktoré stratili kvalifikáciu na
vyšší stupeň výstavy.
Počas výstavy návštevníci môžu navštíviť Galantské jarmočné trhy
s rôznymi druhmi výstav v centre mesta, výstava ovocia, zeleniny a kvetov
v Neogotickom kaštieli v mestskom parku, výstava umelcov MADE IN
MIKULOV v Renesančnom kaštieli, výstavu historických motorových
vozidiel a výstavu drobnochovateľov.
Pre dobrú náladu Vám bude hrať cimbalová muzika pri peknom
vínku so stretnutím vinárov a dobrým jedlom na každom kroku
v centre jarmočného trhu. Pre deti sú pripravené atrakcie a divadelné
predstavenie.
Chcem sa poďakovať organizačnému výboru výstavy za ich snahu
v malom klube filatelistov zorganizovať filatelistickú výstavu. Ďakujem
Mestu Galanta za finančnú a morálnu podporu, ktorú poskytli pri príprave
a organizovaní filatelistickej výstavy. Poďakovanie patrí aj Slovenskej
pošte za podporu a propagáciu slovenskej známkovej tvorbe.

Mgr. Ladislav Maťašovský
Primátor mesta

Miroslav Ňaršík
predseda ZSF

4

Vážení návštevníci vítajte v Meste Galanta a odneste si pekné zážitky.

Vážení priaznivci poštových známok
a filatelie,
Slovenská pošta, a.s., spravidla každý rok uzatvára
so Zväzom slovenských filatelistov Zmluvu
o spolupráci, ktorá je v gescii úseku obchodu
a marketingu. V zmluve sú vždy taxatívne uvedené
formy podpory aktivít Zväzu aj v oblasti podpory
filatelistických výstav nadregionálneho významu.
Na rok 2014 preto bola do Zmluvy zaradená
osobitne podpora výstavy Galafila 2014, v ktorej sa Slovenská pošta, a.s.,
zaviazala spolupracovať nielen pri usporiadaní tejto výstavy, ale aj formou
materiálnej podpory sponzorským zhotovením príležitostnej poštovej
pečiatky a vydaním poštového lístka s prítlačou venovanou tejto výstave.
Pre našu spoločnosť je podpora činnosti Zväzu Slovenských filatelistov
jednou z prioritných úloh v oblasti podpory a rozvoja filatelie. Propagačné
aktivity na poli filatelie, ktorá je najlepším propagátorom poštových
známok, sú pre nás dôležité najmä z dôvodu zachovania klasickej formy
komunikácie vo forme listových zásielok. V súčasnej dobe elektronizácie,
ktorá je jednou z hlavných príčin poklesu podávania klasických poštových
zásielok, je budúcnosť poštových známok prinajmenšom neistá. Ak
nebudú existovať listy, pre ktoré sú poštové známky určené, potom
nebudeme mať ani potrebu vydávať poštové známky na výplatné účely.
A ak už nebudú ani ľudia, ktorí ich kupujú za účelom zberateľstva, potom
už naozaj budeme môcť hovoriť o konci vydávania poštových známok.
Osobne dúfam, že sa táto vízia budúcnosti nikdy nenaplní a ak áno, tak
potom bude úlohou štátu, aby si tento druh vizuálne veľmi atraktívnej
ceniny udržal aspoň na reprezentačné účely krajiny.
Som rád, že som mohol aj ja osobne prispieť k zorganizovaniu tejto výstavy,
pretože môj vzťah k zberateľstvu poštových známok a k samotným
poštovým známkam je veľmi pozitívny. Patrím do generácie, ktorá
vyrastala na balíčkovaných známok z produkcie POFIS-u a do dnes mám

odložené albumy známok, ktoré som zozbieral ešte ako dieťa. Preto je
pre mňa mimoriadne atraktívne vidieť filateliu nielen zo strany pasívneho
konzumenta, ale aj z pohľadu aktívneho organizátora. Prajem preto
všetkým zúčastneným filatelistom veľa úspechov v ďalšej vystavovateľskej
činnosti a návštevníkom výstavy príjemné chvíle strávené medzi
vystavenými exponátmi.
Mgr. Martin Vančo, PhD.
vedúci odboru POFIS, Slovenská pošta, a.s.
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ORGANIZOVANÁ FILATELIA V GALANTE
Organizovaná filatelia v Galante sa spomína v roku 1946, kedy sa
združili miestni zberatelia a vytvorili Klub Slovenských filatelistov
v Galante. Bolo to na zriaďujúcom valnom zhromaždení 3. mája 1946,
v miestnosti obecného domu v Galante na č. dv. 6, o 10,00 hod. Iniciátormi
a zakladateľmi boli: Bartoš Štefan, Dufek Gejza, Heger Jozef, Janega
Albert, Lehocký Štefan, Michalík Jozef, Mrva František, Piovarčí Rastislav,
Steskal Alexander, Steskal Rudolf a Tóth František. Zároveň prijali Stanovy
Klubu Slovenských filatelistov v Galante a stanovili si svoje úlohy a ciele
klubovej činnosti. Za predsedu si zvolili Štefana Bartoša, za tajomníka
Jozefa Hegera, Založenie tohoto klubu oznámili už 6. mája 1946 Úradu
okresného Národného Výboru v Galante. Názov klubu sa postupne menil
podľa toho, ako sa menil zastrešovateľ filatelistických spolkov. V roku
1952 niesol meno Filatelistický krúžok pri ZV-ROH MoNV v Galante. Za
predsedu bol zvolený Ján Gallo, námestník predsedu Ing. Štefan Didov
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a za tajomníka Štefan Bartoš, Pokladníkom
bol Viliam Barus. Neskôr sa názov zmenil na
Sväz slovenských filatelistických spolkov
v Bratislave, Filatelistický krúžok Galanta.
V Roku 1965 bola iniciovaná zmena názvu
na Základný krúžok Sväzu československých
filatelistov v Galante. Ustanovujúca schôdza
základného krúžku v Galante bola 11. apríla.
Počet členov sa miestami menil,
ale neprekračoval počet do 20
členov. Činnosť bola zameraná
na
zbieranie
a
klubovú
výmenu poštových známok
Československa a tiež aj
Maďarska. Prijal nový názov Klub
filatelistov v Galante a po novej
registrácii dostal registračné
číslo „08-61“. Za predsedu bol zvolený
Štefan Bartoš.
Po zvolení Ondreja Salayho za predsedu
klubu filatelistov v roku 1973 a za tajomníka KF Vladimíra Mrvu, začala nová
epocha filatelie v Galante. Začali sa organizovať propagačné a neskôr súťažné
výstavy. Dňa 1.9.1978 bola podpísaná Zriaďovacia listina medzi Klubom
filatelistov 08-61 Galanta a Domom kultúry a umenia v Galante o vzájomnej spolupráci pri propagácii a organizovaní filatelie v meste Galanta. Táto
spolupráca trvá až do dnešných dní.
V rámci mesta boli zorganizované súťažné i nesúťažné filatelistické výstavy.
Prvou z nich bola Propagačná výstava poštových známok GALANTA ‘78
konaná 4. až 17. decembra 1978. Prvú súťažnú výstavu uskutočnil KF už 29.
novembra až 7. decembra 1980, pod menom GALANTA ´80, na ktorej bolo
vystavených 27 exponátov. Oblastnú filatelistickú výstavu GALANTA 1984,

najmä v Galante. Novodobá Krajská filatelistická výstava GALAFILA 2000
bola v Kultúrnom dome v Galante aj 8. až 13. 8. 2000 ako sprievodná akcia
Galantských trhov. Dom kultúry bol hostiteľom filatelistickej výstavy aj
23. 6. až 1. 7. 2007 na Krajskej filatelistickej výstave GALAFILA 2007.
Členovia KF 52-25 v Galante sú aj aktívni vystavovatelia a svoj klub filatelistov, mesto Galantu a aj Slovensko reprezentujú na mnohých výstavách
doma i v zahraničí. Dosiahli viacero medailí a ocenení od postriebrených,
strieborných až po pozlátené a zlaté vo všetkých výstavných kategóriách,
od III. až po I. triedu. Exponáty z Galanty videli tiež filatelisti v Maďarsku,
Česku, Poľsku, Srbsku, Rakúsku, Nemecku. Je veľmi potešujúce, že práve
v Galante, na Krajskej filatelistickej výstave GALAFILA 2000 bol prvý krát
vystavený súčasne najúspešnejší slovenský exponát Uhorsko – pred známkové obdobie, ktorý predstavuje špičku filatelie aj na svetových výstavách
pod patronátom FIP a FEPA.

KF usporiadal 14. až 23. septembra 1984. Námetovú filateliu propagoval
výstavkami Požiarna ochrana, v dňoch 7. až 18. 9. 1987 ku 750. výročiu
mesta Galanta. V dňoch 2. 10. až 16. 10. 1987 propagačnú autorskú výstavu
fotografií a filatelie G. Javorku. Krásy našej vlasti ako klubovú výstavu klub
filatelistov uskutočnil v máji až júni 1988 na Základnej škole SNP v Galante
s dôrazom propagácie filatelie medzi mládežou. Bola vydaná propagačná
poštová pečiatka k 760. výročiu prvej písomnej zmienke o Galante 6. mája
1997. Propagačnú výstavu Mlyny na poštových známkach klub filatelistov
uskutočnil v Jelke v dňoch 5. až 9. 8. 1997. Bolo to pri inaugurácii
príležitostnej poštovej známky Vodný kolový mlyn v Jelke. Klub filatelistov
spolupracoval aj pri iných podujatiach ako bolo Odomknutie dolného Váhu
v lodenici v Šali - Veča, pri príležitostných propagačných letoch a preprave
pošty lietadlom v Jelke a Šoporni. Tiež bol nápomocný pri pomoci iným
klubom filatelistov pri výstavách, pri inaugurácii známok ako napríklad
v Čiernom Brode, Reci, pri tvorbe nových príležitostných pečiatkach,

Ukážky z filatelistických výstav konaných v Galante.
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GALAFILA 2014
FILATELISTICKÁ VÝSTAVA II. A III. STUPŇA
Filatelistická výstava GALAFILA 2014 sa uskutoční počas príležitosti konania XXX.
výročia Galantských jarmočných predajných trhov 7. až 9. augusta 2014. Výstava
bude zameraná na filatelistickú činnosť členov ZSF a ostatných družobných
zahraničných zväzov filatelistov z Maďarska, Českej republiky, Poľska Ukrajiny
a Srbska.
Dôraz bude kladený na doposiaľ nevystavené exponáty v SR, nové exponáty
začínajúcich vystavovateľov, exponáty, ktoré stratili kvalifikáciu pre vyššie stupne
výstav. Bude zameraná na propagáciu slovenskej poštovej známky, prácu našich
tvorcov poštových známok a propagáciu filatelie ako kultúrnej záľuby s dôrazom
na zberateľstvo pre školskú mládež.
Usporiadateľom výstavy je Zväz slovenských filatelistov, Slovenská pošta a Mesto
Galanta. Výstava sa bude konať od 7. do 9. augusta 2014, v priestoroch Domu
kultúry Galanta. Súťažiť sa bude v dvoch stupňoch (III. a II.) kvalifikácie pre vyššie
súťaže. V Nesúťažnej triede privítame exponáty vydavateľov poštových známok
Slovenskej pošty a.s. a exponáty tvorcov slovenských poštových známok.
V súťažných triedach uvidíme exponáty tradičnej filatelie, poštovej histórie,
poštových celín, aerofilatelie, triedy tematickej filatelie, fiškálnej filatelie a triedy
maximafílie. Mládež bude reprezentovaná v troch vekových kategóriách, A, B,
C, v triede mládeže. Bude vytvorená aj trieda filatelistickej literatúry a Otvorená
trieda. Počas výstavy a aj pred jej konaním prebehne na školách súťaž na návrh
Galantskú známku, jej výtvarný návrh „Galanta moje mesto“. Najlepšie návrhy
budú počas výstavy vystavené vo výstavných priestoroch. Organizačný výbor
výstavy pripravuje grafický list výstavy ako cenu výstavy a príležitostnú poštovú
pečiatku výstavy na jej otvorenie.
Zostáva už len zaželať veľa návštevníkov a pozdvihnúť záujem o tento zberateľský
obor, ktorý prináša oddych, množstvo informácií zo sveta zvierat, rastlín, techniky
a umeleckých diel zobrazených na drobných dielkach, na poštových známkach.
Ing. Vladimír Mrva
predseda KF 52-25 GALANTA
8

Z ukážky filatelistických materiálov pri rôznych príležitostiach z Pošty Galanta.

GALANTA – MOJE MESTO
Galantské osvetové stredisko a KF 52-25 Galanta vyhlásili v mesiaci apríl
výtvarnú súťaž o najlepší návrh poštovej známky pod názvom Galanta
– moje mesto. Zámerom súťaže bolo propagovať historické i súčasné
dominanty a pamätihodnosti mesta Galanta a taktiež podporiť u žiakov
našich škôl rozvoj kreativity a podnietiť ich k výtvarnej tvorbe.
Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže sa konalo dňa 30. júna 2014
v priestoroch Mestského úradu v Galante za prítomnosti viceprimátora
mesta Galanta Ing. Ladislava Feketeho, riaditeľky Galantského osvetového
strediska Mgr. Margity Knapovej, predsedu klubu filatelistov 52-25
v Galante Ing. Vladimíra Mrvu a vedúcej oddelenia školstva Mgr. Kataríny
Barcziovej.
V kategórii mladších žiakov bolo 1. miesto udelené Sebestiánovi
Ternóczkemu zo ZŠ Gejzu Dusíka v Galante, 2. miesto získal Tadeáš Hanko
a 3. miesto Simeon Takáč, obaja zo ZŠ Sídlisko SNP v Galante.
V kategórii starších žiakov bolo poradie nasledovné: 1. miesto získala
Lenka Ingeliová, 2. miesto bolo udelené Miroslavovi Kerďovi a na 3. mieste
sa umiestnili Lea Mahútová a Martin Mikovič, všetci zo ZŠ Sídlisko SNP
v Galante.
Oceneným žiakom boli odovzdané pekné diplomy, ktoré vyhotovilo
Galantské osvetové stredisko a upomienkové predmety, ktoré venoval
Klub filatelistov 52-25 z Galanty.
Mgr. Margita Knappová
riaditeľka Galantského osvetového strediska

Diplom pre víťazov s najlepším návrhom na poštovú známku Galanta – moje mesto
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PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY POŠTY GALANTA
Počas filatelistických výstav a sprievodných príležitostných podujatí Slovenská pošta a.s. v spolupráci s KF 52-25 v Galante používala príležitostné poštové
pečiatky nasledovne:

Propagačná Výstava poštových známok GALANTA 1978

Okresná výstava Poštových známok GALANTA '80
29.nov. - 7.dec.1980

Oblastná filatelistická výstava GALANTA 14.-23.9.1984

Krajská filatelistická výstava GALAFILA 2000 8.-13.08.2000

Krajská filatelistická výstava GALANTA 1 - výplatný stroj
8.-13.87.2000

200. Výročie konsekrácie farského kostola sv. Štefana Kráľa
29.9.2005
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750 rokov mesta Galanta 1237-1987 *Galanta 1*
9.9.1987-18.9.1987

10 rokov Slovenskej pošty 1.1.2003 Galanta 1

750 rokov mesta 7.9.1987 Galanta Československé spoje

Prepravené lietadlom AN-2 Šoporňa – Galanta
5.8.2001

Galanta 760 1237 – 1997 výplatný stroj 924 01 Galanta 1

Krajská filatelistická výstava *GALAFILA 2007* 23.6.2007
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PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY S NÁMETOM ŠTEFÁNIKA
Milan Rastislav Štefánik najskôr hľadel ku hviezdam a potom lietal nad frontami. Organizoval légie, ako základ boja za oslobodenie. Francúzsky generál,
ale pritom stále Slovák a minister vojny ČSR. Pri príchode do slobodnej vlasti pristál mŕtvy na rodnej hrudi. Ako vďaku za jeho prácu a pre spomienky
na neho, sú tiež príležitostné poštové pečiatky. Väčšina z nich si pripomína výročie jeho tragickej smrti a len niektoré z nich zobrazujú jeho pamätníky.

1. 12. V. 35 – 12
BANSKÁ ŠTIAVNICA
NÁRODNÉ PLACHTÁRSKE ZÁVODY
GEN. ŠTEFÁNIKA
2. 13. VI. 35 – 16
BRATISLAVA 1
ŠTEFÁNIKOV MEMORIÁL

3. 13. IX. 1936 – 12
BRATISLAVA 1
ŠTEFÁNIKOV MEMORIÁL

5. 7. V. 39 – 12
BREZOVÁ POD BRADLOM
AUTOPOŠTA

4. 14. VIII. 8 – 11
KOMÁRNO
P. PL. 12 G. M. R. ŠTEFÁNIKA
- ŽENIJNÝ PLUK 3
20. VÝROČIE ZALOŽENIA

7. 21. MÁJA 1939
BREZOVÁ POD BRADLOM
SVAZ EVANJELICKEJ MLÁDEŽE
ŠTEFÁNIKOVE
OSLAVY NA BRADLE
Tri vrchy a dvojkríž
8. – 5. V. 40 – 14
BREZOVÁ POD BRADLOM
AUTOPOŠTA
Poštový autobus
9. – 4. 5. 41 – 10
BREZOVÁ POD BRADLOM
AUTOPOŠTA
(k 22. výročiu tragickej smrti)

6. -4. 5. 41 – 10
BREZOVÁ POD BRADLOM
MS ŠTEFÁNIKOVE OSLAVY
MÁJ 1939
Tri vrchy a dvojkríž
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10. 4.V.41
BREZOVÁ POD BRADLOM
DEŇ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
LETECTVA

11. 4.5.44
BREZOVÁ POD BRADLOM
(k 25. výročiu tragickej smrti)
12. 26. X. 1947
KOŠICE 1
ODOVZDANIE VYSIELAČA GEN.
M. R. ŠTEFÁNIKA DO PREVÁDZKY
13. 5. 5. 1968
BREZOVÁ POD BRADLOM
49. VÝROČIE TRAGICKEJ
SMRTI GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA
Mohyla na Bradle

SMRTI GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA
Mohyla na Bradle
15. 4. 5. 1990
BREZOVÁ POD BRADLOM
71 ROKOV TRAGICKEJ
SMRTI GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA
Štefánik v leteckej čiapke
16. 21. 7. 1990
BREZOVÁ POD BRADLOM
110. VÝROČIE NARODENIA
M. R. ŠTEFÁNIKA
KOŠARISKÁ 1880
Kostol a fara
17. 21. 7. 1993
BRATISLAVA 21
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA
Letisko Bratislava, AIRPORT
R nálepka: Bratislava 21
Letisko M. R. Štefánika

14. 3. 5. 1969
BREZOVÁ POD BRADLOM
50. VÝROČIE TRAGICKEJ

20. 16. 7. 1994
BREZNO
DNI FILATELIE STREDNÉHO
SLOVENSKA
Vagón s delom z obrneného vlaku „Štefánik“,
lipová ratolesť

18. 4. 5. 1994
BREZOVÁ POD BRADLOM
75. VÝROČIE TRAGICKEJ
SMRTI M. R. ŠTEFÁNIKA
Mohyla na Bradle a šípová ruža

19. 4. 5. 1994
IVANKA PRI DUNAJI
75. VÝROČIE TRAGICKEJ
SMRTI M. R. ŠTEFÁNIKA
Mohylka v Ivanke pri Dunaji,
lietadlo Caproni Ca 32 a šípová
ruža

21. 4. 5. 1996
BREZOVÁ POD BRADLOM
UKONČENIE OBNOVY
NKP MOHYLA
Mohyla na Bradle a lipová ratolesť
22. 22. 11. 1997
BREZOVÁ POD BRADLOM
ARCH. DUŠAN JURKOVIČ
1868 – 1947 50. VÝROČIE SMRTI
Pamätník v ktorom je pochovaný
D. S. Jurkovič
23. 2. 5. 1997
TRNAVA 2
SPOMIENKA NA TRAGICKÚ
SMRŤ GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA
Socha generála M. R. Štefánika
v Trnave
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27. 4. 5. 1999
BREZOVÁ POD BRADLOM
80. VÝROČIE SMRTI GEN. M. R.
ŠTEFÁNIKA
1919 – 1999 Hlava gen. Štefánika,
Mohyla na Bradle,
Lipová ratolesť

24. 4. 5. 1998
TRNAVA 2
SPOMIENKA NA ÚMRTIE GEN. M. R.
ŠTEFÁNIKA
Lietadlo Caproni Ca 32

28. 3. 5. 2000
TRNAVA 2
ROK MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 21. 7. 1880 4. 5. 1919
Štefánik ako hvezdár pri ďalekohľade
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32. 8. 6. 2002
BRATISLAVA 21
MEDZINÁRODNÉ LETECKÉ
DNI M. R. ŠTEFÁNIKA
SIAD 2002 8. – 9. 6. 2002
Obrys lietadla MIG 29
30. 3. 6. 2000
TRNAVA 1
ROBOTNÍCKY SPEVOKOL
BRADLAN
Harfa, husľový kľúč, 70

25. 17. 10. 1998
BREZOVÁ POD BRADLOM
70. VÝROČIE PLNÉHO NÁZVU
1928 - 1998
Mohyla na Bradle,
erb Brezovej p. B.
26. 4. 5. 1999
TRNAVA 2
80. VÝROČIE ÚMRTIA GENERÁLA
DR. M. R. ŠTEFÁNIKA
Hlava gen. M. R. Štefánika

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK*
1880 – 1919 busta generála M. R.
Štefánika
A faksimile podpisu generála M. R.
Štefánika

29. 4. 5. 2000
TRENČÍN 1
VÝSTAVA *GENERÁL PhDr.

31. 3. 5. 2001
TRNAVA 2
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
VEDEC – POLITIK – VOJAK
Portrét hvezdára Štefánika

33. 3. 5. 2003
MODRA 1
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
SPOLOČNÉ SLOVENSKO –
FRANCÚZSKE VYDANIE
Mohyla na Bradle
34. 5. 5. 2003
TRNAVA 2
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
Portrét Štefánika a faksimile podpisu

40. 28. 10. 2008
TRENČÍN 1
ROK 2008 – ROK 90. VÝROČIA
VZNIKUČESKOSLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Štátny znak Československej republiky
Kašet: VÝSTAVA CESTY M. R
ŠTEFÁNIKA PO SVETE 27.10. –
1.11.2008
90. VÝROČIE VZNIKU ČSR 1918

35. 3. 5. 2004
BREZOVÁ POD BRADLOM
85. VÝROČIE TRAGICKEJ SMRTI
Gen. M. R. Štefánika, Mohyla na
Bradle, faksimile podpisu
36. 4. 5. 2004
TRNAVA 2
85. VÝROČIE TRAGICKEJ SNRTI
80. VÝROČIE PAMATNÍKA
Gen. M. R. ŠTEFÁNIK
Socha gen. Štefánika v Trnave
37. 21. 7. 2006
BREZOVÁ POD BRADLOM
125. VÝROČIE NARODENIA GEN.
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Busta gen. Štefánika a fara, jeho
rodisko
38. 28. 4. 2007
KOŠICE 1
8. MESTSKÁ FILATELISTICKO
FILOKARTISTICKÁ VÝSTAVA
60. ROKOV SLOVENSKÉHO
TECHNICKÉHO MÚZEA
1947 – 2007 Štefánikov Velocipéd
Micheaux z roku 1869

39. 12. 7. 2007
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1
ODHALENIE PAMATNÍKA GEN.
M. R. ŠTEFÁNIKA PREZIDENTOM
SR Pamätník v Spišskej Novej Vsi:
hlava Gen. Štefánika,
3 vrchy, dvojkríž, padajúce
lietadlo

41. 3. 5. 2009
BREZOVÁ POD BRADLOM
90. výročie tragickej smrti
Gen. M. R. Štefánika
Busta gen. Štefánika, lietadlo

44. 1. 5. 2010
KOŠARISKÁ
20. VÝROČIE SPOLKU
RODÁKOV M. R. ŠTEFÁNIKA
130. VÝROČIE NARODENIA
M. R. ŠTEFÁNIKA
Fara a kolíska Štefánika
45. 25. 7. 2010
KOŠARISKÁ
SPOLOČNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA
20 ROKOV
Mohyla na Bradle
Ing. J. Maniaček st.
Nitra, 7.3.2014

42. 4. 5. 2009
TRENĆIN 1
90. VÝROČIE ÚMRTIA GEN
Hlava Štefánika – letca v leteckej
Čiapke, lietadlo Caproni Ca 32
43. 4. 5. 2009
TRNAVA 2
90. výročie tragickej smrti gen.
M. R. Štefánika.
Busta gen. Štefánika a lietadlo
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TRENČIANSKY 71. PEŠÍ PLUK A VZBURA SLOVENSKÝCH VOJAKOV V KRAGUJEVACI
Mesiac po tom, ako 28. júna 1914 v Sarajeve spáchali atentát na následníka
habsburského trónu, arcikniežaťa Františka Ferdinanda a jeho manželku
kňažnú Žofiu Chotkovú, vypukla uprostred horúceho leta 1914 prvá
svetová vojna.
Rakúsko – Uhorsko predložilo Srbsku ultimátum, ktoré obsahovalo preň
neprijateľné požiadavky a podmienky. Odmietnutie ultimáta použilo
Rakúsko – Uhorsko ako dôvod na vypovedanie vojny Srbsku 28. júla 1914.To
vyvolalo reťazovú reakciu. Rusko zviazané dohodou so Srbskom vyhlásilo
30. júla všeobecnú mobilizáciu. Nemecko to považovalo za nepriateľský
akt a 31. júla vypovedalo vojnu Rusku a 3. augusta Francúzsku. V ten deň
vkročili Nemecké vojská do Belgicka. Narušenie neutrality Belgicka bolo
dôvodom na vstup Veľkej Británie 4. augusta 1914 i jej domínií do vojny.
Dňa 6. augusta 1914 vstúpila do vojny na strane dohody Čierna Hora.
23. augusta 1914 Japonsko a 17. decembra 1914 Egypt. K centrálnym
mocnostiam sa 29. októbra 1914 pridalo Turecko a 23. mája 1915 prešlo na
stranu Dohody Taliansko. 14. októbra 1915 sa k centrálnym mocnostiam
pripojilo Bulharsko. Ďalšie štáty vstúpili do vojny v neskorších rokoch.
Rumunsko 27. augusta 1916 a USA 6. apríla 1917 na strane Dohody. Do
vojnového konfliktu – prvej svetovej vojny bolo zavlečených 33 krajín
s poldruha miliardou obyvateľstva. V uniformách Rakúsko – Uhorskej
armády na bojiskách prvej svetovej vojny bojovalo aj asi 400 – 450 tisíc
Slovenských mužov, teda asi sedmina vtedajšieho obyvateľstva Slovenska.
Slovenskí vojaci tvorili 4 % Rakúsko – Uhorskej armády. Bojovali vo
všetkých zbraniach Rakúsko – Uhorskej armády – v pechote, jazdectve,
delostrelectve, ženijnom vojsku, v špeciálnych jednotkách i vo vojenskom
námorníctve. Najviac Slovákov bojovalo v najväčšom Slovenskom pluku
v Trenčianskom 71. pešom pluku. Po vyhlásení mobilizácie v r. 1914
nastúpil taký počet príslušníkov, čo oveľa prevyšovalo stavy ostatných
plukov monarchie – okrem doplňovacieho okruhu Viedne a Budapešti. Po
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vyhlásení mobilizácie 28. júla 1914 sústredil 71. peší pluk Trenčiansky pluk
až asi 8 tisíc záložníkov.
71. peší pluk bol sformovaný v r. 1860 v Benátkach z častí 8. brnenského,
12. komárňanského a 54. pešieho pluku z Olomouca. Z Benátok ho
premiestnili do Padovy, potom do Este i iných talianskych miest. V r. 1860
– 1864 mal svoju posádku v Petrovaradíne. Zúčastnil sa Prusko – Rakúskej
vojny v r. 1866 a utrpel citeľné straty pri Tovačove a Dube. Po uzavretí mieru
mal posádky v Terezíne, Brne, Klosterneburgu a vo Viedni. Pluk sa zúčastnil
v r. 1878 na okupácii Bosny a Hercegoviny. Prvým majiteľom pluku sa stal
Leopold II. vojvoda toskánsky. V r. 1870 prevzal vlastníctvo pluku barón
Rudolph Freiherr von Rossbacher. Od r. 1889 ho vlastnil pruský poľný
maršal Helmuth von Moltke. Posledným majiteľom pluku sa v r. 1891 stal
podmaršal Anton von Galgótzy. Od r. 1882 /okrem rokov 1893 – 1901/ až
do 1. svetovej vojny stálym sídlom veliteľstva pluku , jeho dvoch práporov,
náhradného práporu i doplňovacieho veliteľstva pluku bol Trenčín.
V mieri i počas vojny sa pluk doplňoval prostredníctvom doplňovacieho
veliteľstva vždy z troch žúp: Trenčianskej, Oravskej, Turčianskej. Práve

z národnostného zloženia pluku, z umiestnenia sídla veliteľstva pluku,
zo skutočnosti odkiaľ príslušníci pluku pochádzali a dokonca akým
remeslom sa živili vznikla tradícia, že o 71. pešom pluku sa hovorilo ako
o trenčianskom 71. „drotárskom“ pešom pluku. V r. 1914 predstavovali
Slováci v tomto pluku cca 85% z celkového počtu stavu mužstva. 71.
peší pluk bol do stavu najvyššej pohotovosti uvedení 6. augusta 1914.
Z 8 tis. záložníkov odišla polovica na východný front už 8. augusta. Druhá
polovica ho nasledovala onedlho. Pred ich odchodom na front bola
odslúžená omša poľným kurátom Dr. Jozefom Tisom. 71. trenčiansky peší
pluk spolu s bratislavským 72. peším plukom bol zaradení do 1. armády
generála Viktora Dankla – v radoch 27. brigády, 14. pešej divízie V. zboru.
Už 23. augusta 1914 boli nasadení v bitke smerom na Lublin – proti ruskej
armáde. Už prvý deň Rakúsko – Uhorskej ofenzívy sa dostali do ťažkých
bojov o výšinu pri Polichne a do vyčerpávajúceho trojdňového boja pri
Krasniku. S obrovskými stratami si pluk vybojoval víťazstvo pri Krasniku.

Neskôr sa pluk zúčastnil zimných bojov
v Karpatoch. Práve tu sa do ruského
zajatia dostala väčšina slovenských
vojakov, ktorí sa neskôr vrátili a boli
zaradení do náhradného pluku
v Kragujevaci. Ku konci vojny bojovali
na talianskom fronte napr. aj na
Piave. Po skončení vojny a vytvorení
Československej
republiky
pluk
obnovil svoju činnosť v Trenčíne
a stal sa súčasťou Československej
armády. Zúčastnil sa bojov proti
maďarským boľševikom na južnom
Slovensku. Nakoniec bol v roku 1920
premenovaný na Peší pluk č. 17 , ktorý
zostal naďalej dislokovaný v Trenčíne.
V roku 1918 bol náhradný prápor 71.
pešieho pluku dislokovaný v Srbskom
meste Kragujevac.
Mužstvo náhradného práporu tvorili nováčikovia, staré mužstvo
a navrátilci, ktorí zohrali rozhodujúcu úlohu v zbure v júni 1918. Súčasťou
Brestlitevského mieru, ktorí bol uzatvorení medzi Rakúsko – Uhorskom
a Ruskom bola i dohoda o výmene zajatcov. Na základe tejto dohody
sa k 71. pešiemu pluku vrátilo do konca júna 1918 asi 3000 navrátilcov
z Ruského zajatia.Navrátilci boli zo situácie, ktorá vládla v Rakúsko –
Uhorsku po ich návrate hlboko sklamaní. Najprv museli prejsť preberacími
stanicami, odkiaľ ich potom posieľali do táborov. Absolvovali tu tzv.
disciplinárne doškolovanie a tvrdý dril. Potom ich cesta viedla cez
výmenné zberné stanice k náhradnému práporu vlastnej jednotky, kde
ich podrobili tzv. ospravedlňovaciemu konaniu. Účelom tohto konania
bolo zistiť, či je vojak dostatočne dôveryhodný. Rakúsko – Uhorské orgány
sa báli šírenia revolučných myšlienok, ktoré by mohli narušiť disciplínu
armády. V náhradných práporoch svojich bývalých útvarov po krátkej
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dovolenke mali byť precvičení, sformovaní a odoslaní späť na front. Tam sa
však chcelo málokomu. Na krátkej dovolenke pri svojich rodinách poznali
biedu, ktorá panovala v zázemí. Zdroje Rakúsko – Uhorska sa po troch
rokoch vojny vyčerpali a vo viacerých oblastiach krajiny panoval hlad.
Vojaci dúfali v koniec vojny a každý deň strávený mimo front im dával nádej,
že už nebudú musieť bojovať. Mnohí z nich z tohto dôvodu dezertovali
do zázemia. Práve odpor k vojne, jej nezmyselnosť, neochota bojovať,
znechutenosť stavom armády, túžba po mieri, pokoji a rodine boli hnacou
silou rebélie vojakov. Napriek všetkému nič nedokázalo vzbudiť nervozitu
a napätie medzi navrátilcami 71. pešieho
pluku, ako hroziaci odchod na Taliansky
front. Slovenský navrátilci boli zaradení do
siedmich stotín XLI. pochodovej formácie .
Táto mala odísť na taliansky front, na Piavu,
kde sa mala uskutočniť ofenzíva Rakúsko –
Uhorskej armády a Nemeckej armády.
Dňa 2. júna 1918 asi o pol desiatej
večer sa niekoľko vojakov – navrátilcov
vracajúcich sa z nedeľnej vychádzky
dostalo do konfliktu so službu konajúcim
poddôstojníkom a dozorným dôstojníkom
útvaru, ktorý bol v potýčke ťažko ranený.
Na krik sa zobudili aj ostatní vojaci, ktorí
už spali. Začala sa vzbura ,vznikol chaos.
Postupne sa však navrátilci usporiadali
a vyčlenili sa z nich organizátori. Vzbúrení
vojaci zakrátko obsadili kasárne, kde sa
v sklade zmocnili asi 500 pušiek, ale len
malého množstva streliva. Vzbúrenci tiež
vyrabovali kantínu a vtrhli do kancelárií
stotín, kde zničili dokumenty, najmä
o evidencii mužstva, narazili pritom na
pokladnicu III. náhradnej roty, kde bolo
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asi 100 000 korún. Asi 100 vzbúrencov sa neúspešne pokúsilo obsadiť
železničnú stanicu a zabrániť tak rýchlemu prísunu posíl. Zlihala aj snaha
o obsadenie Kragujevackého arzenálu a oslobodenie srbských komitačov
uväznených na okresnom veliteľstve. Okolo polnoci z 2. na 3. júna
zorganizoval veliteľ práporu pplk. Marx útok na kasárne. Obrancom kasární
však veľmi rýchlo začali dochádzať náboje a o 1. hodine v noci ich odpor
veľmi rýchlo slabol. Pred piatou hodinou rannou sa jednotkám pplk. Marxa
podarilo obsadiť kasárne. Ešte do rána sa mestom Kragujevac ozývali
ojedinelé výstrely. Vzbura slovenských navrátilcov náhradného práporu

71. pešieho trenčianskeho pluku z 2. na 3. júna 1918 bola neúspešná a už
v zárodku potlačená. Vzbúrenci mali 5 padlých a 10 zranených, na strane
potlačujúcich síl sa uvádzajú traja ranení. Po nastolení poriadku sa začalo
vyšetrovanie . Vzbúrencov dali nastúpiť na kasárenský dvor, aby vyzradili
mená organizátorov. Ak sa nikto neprihlási, bude podľa rozkazu veliteľa
náhradného práporu za trest zastrelený každý desiaty vojak. V kasárňach
bolo 5000 mužov, čo by znamenalo 500 mŕtvych. Rozkaz bol však zakrátko
zrušený. Stanný súd začal zasadať 6. júna 1918. Obvinil 59 obžalovaných.
Pre nedostatok dôkazov 15 obvinených vylúčili pred konaním pred voj.
súdom. Hlavné pojednávanie sa konalo v budove Oblastného riaditeľstva
dňa 8. júna 1918 o 8. hodine ráno. Predvedených bolo 44 obžalovaných
slovenských vojakov. Boli odsúdení na degradáciu, odobratie vyznamenaní
a trest smrti zastrelením. Odviedli ich späť do vezenia, kde mali poslednú
možnosť napísať listy na rozlúčku. – Ján Pittner z Trenčianskych Teplíc
píše pred popravou poslednú Feldpostkartu – píše: Drahá mama, ja ich
syn Janko, sa odoberám od mojej láskou vrelou milovanej mamičky, od
zvlášť milovanej sestry a od milovaného bratríčka Otka, lebo mňa 8. júna
poobede zastrelia. Tu im posielam 39 korún. Polovicu dajte na kostol
a polovicu žobrákom. Takže sa s nimi rozlučujem, i s celou rodinou.
Zbohom...
Potom ich čakal už len smutný sprievod mestom a poprava na
Stanovljanskom poli, kde boli odsúdenci zastrelení v dvoch skupinách po
22 mužov. Poprava účastníkov Kragujevackej vzbury bola najmasovejšou
exekúciou vykonanou v Rakúsko – Uhorskej armáde počas prvej svetovej
vojny. Poprava bola naplánovaná na 14. hodinu 8. júna 1918. Najväčším
problémom pre veliteľské miesta bolo zostavenie popravčej čaty. Všetci
príslušníci náhradného práporu 71. pešieho pluku odmietli zúčastniť
sa na poprave svojich druhov. Museli však vykopať jamu pre svojich
popravených kamarátov. Napokon sa popravčiu čatu v počte 80mužov
podarilo zostaviť zo 6. práporu 1. bosensko – hercegovinského pluku.
Museli sa napokon aj tu hádzať kocky, na ktorého vojaka to padne. Vojaci
mali povinnosť na základe rozkazu zúčastniť sa na poprave, rovnako ako
domáce Srbské obyvateľstvo. Na Stanovljanskom poli bolo 44 Slovenských

vojakov Rakúsko – Uhorskej armady príslušníkov náhradného práporu
71. pešieho pluku popravených zastrelením, pretože sa v Kragujevaci
vzbúrili proti nezmyselnej vojne a utlačovaniu.
Štatariálnym rozsudkom z 8. júna 1918 boli odsúdení za zločin vzbury
k trestu smrti zastrelením a popravení :
Ján Pittner – Trenčianske Teplice, Pavol Kubica – Zborov, Štefan Bednárik
– Beckov, Pavol Šalaga – Vrútky, Jozef Hoťko – Horná Súča, Jozef Laššo –
Petrova Lehota, Ján Fabo – Kubrá, Štefan Rác – Kubrica, Viktor Kolibík –
Dlhé Pole, František Ďurkáč – Turzovka, Ondrej Balát – Považský Chlmec,
Ondrej Smrtník – Považská Bystrica, Martin Riljak – Horná Maríková,m
Alfonz Gál – Kolárovice, Adam Daniš – Kolárovice, Martin Kulíšek –
Štiavnik, Štefan Sokolík – Štiavnik, Vincent Rakovan – Štiavnik, Valentín
Miko – Udiča, Jozef Hojdík – Papradno, Alojz Vojár – Zákopčie, Peter Platoš
– Zákopčie, Alojz Šeliga – Bolešov, Ján Gohr – Uhrovec, Gregor Dvorský
– Krásna Ves, Anton Mikuš – Rybany, Matej Frniak – Belá, Martin Cingel
– Terchová, Ondrej Brveník – Kraľovany, Ondrej Kišš – Krpeľany, Ondrej
Jariabka – Čremošné, Štefan Snovák – Hruštín, Štefan Radzo – Hruštín, Karol
Miklušičák –Námestovo, Dionýz Jesenský – Turčianske Jaseno, Vincent
Čimbora – Krásno, Ján Hudec – Riečnica, Jozef Žoviak – Riečnica, Ján Križan
– Chocholná – Velčice, Adam Bičánek – Olešná, Ján Kašper – Sklené, Jan
Slezák – Kunov, Jozef Čuraj – Veľký Divin, Pavol Kleniar – Krupina.
Počas protiobrany boli títo vzbúrenci zabití :
Desiatnik Juraj Ridzi, pešiak Juraj Olšanik, pešiak Pavol Sýkora, domobranec
pešiak Ján Štrbka, domobranec pešiak Ján Domanický. Deň po vzbure
zastrelila na mieste stráž pešiaka Pavla Kozlára pre pokračujúce odmietanie
poslušnosti a protivenie. Celkový počet mŕtvych vzbúrencov tak narástol
na päťdesiat mužov.
Použitá literatúra: Marian Hronský – Vzbura Slovenských vojakov v kragujevaci.

Ing. Novosad Stanislav
V Šoporni 5. jún 2014
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podpredseda
hospodár
propagačný a spoločenský odbor
technický odbor
filatelistický odbor
predseda revíznej komisie
člen revíznej komisie
člen revíznej komisie

Poštový lístok vydaný k filatelistickej výstave GALAFILA 2014, produkt Slovenskej
Pošty a.s.
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predseda ZSF

VÝSTAVNÁ POROTA
MUDr. Peter Osuský CSc.
PaedDr. Jozef Oško 		
Mgr. František Sopko
Ivan Tvrdý 		
Jiří Černý (ČR) 		
František Divok 		

predseda poroty
tajomník poroty
člen poroty
člen poroty
člen poroty
člen poroty

Príležitostná výstavná pečiatka, vydaná k filatelistickej výstave GALAFILA 2014 –
produkt Slovenskej Pošty a.s.

VÝSTAVNÝ PORIADOK
1. Filatelistická výstava GALAFILA 2014 je súťažná výstava II. a III. kvalifikačného stupňa s medzinárodnou účasťou vo všetkých súťažných
triedach.
2. Organizátorom výstavy je Zväz slovenských filatelistov, Slovenská
pošta a.s. a mesto Galanta, usporiadateľom Klub filatelistov 52 – 25
Galanta
3. Výstava sa koná v priestoroch Mestského kultúrneho strediska.
4. Otvorenie výstavy sa uskutoční 7. 8. 2014 o 18,30 hod v Mestskom
kultúrnom stredisku
5. Ukončenie výstavy sa uskutoční 9. 8. 2014 o 13,00 hod v Mestskom
kultúrnom stredisku.
6. Výstava je pre verejnosť otvorená v deň otvorenia od 18.30 hod do
20,00 hod, v ostatné dní od 9,00 hod do 17,00 hod.
7. Pošta Galanta 1 bude v deň otvorenia výstavy používať príležitostnú
poštovú pečiatku na mieste výstavy a v ďalšie dni až do 17. 8. 2014 na
Pošte Galanta.
8. Vo výstavných priestoroch je počas výstavy zakázané dotýkať sa
výstavných rámov, (plôch) výstavného zariadenia.
9. Do výstavných priestorov je zakázané vstupovať so zvieratami, jedlom
a nápojmi.
10. Vo výstavných priestoroch je zakázané fajčiť a fotografovať. Fotografovanie je možné len počas otvorenia filatelistickej výstavy.
11. Vo výstavných priestoroch je zakázaná akákoľvek obchodná činnosť
alebo výmenná aktivita.
12. V prípade preukázateľného zavinenia akejkoľvek škody je návštevník
povinný ju uhradiť.
13. Počas prehliadky výstavy je návštevník bezpodmienečne povinný podriadiť sa pokynom usporiadateľa.
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ZOZNAM EXPONÁTOV
061

NESÚŤAŽNÁ TRIEDA
N 01
Slovenská pošta a.s.
N 02
Tvorcovia Slovenských poštových známok
N 03
Klub filatelistov 52 – 25 Galanta
N 04
Mabéosz – Szlovák – cseh Szekció
N 04-01-02 Fülöp László (MR) ARGE Tschekoslowakischen von Ungar
Vignetten, Bloken
N 04-03 Fülöp László (MR) Hradschin 3 Heller
N 04-04 Dr. Lővei György (MR) The use of the air mail stamp of the
Slovakian State
N 04-05 Dr. Lővei György (MR) Czechoslovakian air mail – pioner periód
N 04-06 Dr. Lővei György (MR) Czechoslovakian air mail – Hungarien
Connection
N 04-07-09 Fülöp László (MR) Feldpost 1938 - 1939

SÚŤAŽNÁ TRIEDA II. STUPŇA
A/ TRIEDA TRADIČNEJ FILATELIE (TR)
051-055 Július Píša (SR Piešťany ) - Dierkované Hradčany - Perfíny
Hradčany, I. vydanie československých známok s perfínom,
ochrannou perforáciou pred odcudzením a tiež aj zneužitím
poštových známok
056-060 Július Píša (SR Piešťany ) – Hradčany – symbol Českej
a Československej štátnosti.
Prvé emisie známok Československa, všetky kresby tejto emisie,
doskové vady, tlačové chyby, nezúbkované i zúbkované, špirály,
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priečky, farby, skúšobné tlače, pretlače, i jednotlivé celiny od
počiatku používania až do jeho ukončenia.
Dr. Lővei György (MR) - Czechoslovakian Monatory Reform
1953 – Use of the Air mail stamps on inland letters.

B/ TRIEDA POŠTOVEJ HISTORIE (PH)
100-105 František Divok (SR Spišská Nová Ves ) - Poštovníctvo na Spiši
do roku 1867
Vývoj poštovníctva na Spiši od posolského zriadenia, cez
obdobie dostavníkovej pošty a rakúskej poštovej správy
v počiatkoch známkového obdobia do Rakúsko-uhorského
vyrovnania a prevzatia činnosti pôšt uhorskou poštovou
správou
106-110 Alexander Kosztolányi (SR Levice ) – Poštová história okresu
Levice
Poštová história okresu Levice od predznámkového obdobia do
roku 1921
115
Jozef Máj MVDr. (SR Fiľakovo ) – Listy dokumentujúce poštové
linky v rokoch 1850-1866 na území dnešného Slovenska
Korešpondencia zo známkového obdobi rakúskej poštovej
správy na území dnešného Slovenska. Vznik nových poštových
liniek založením nových poštových úradov.
Využitie vlakovej pošty k rýchlejšiemu doručeniu zásielok.
Zaujimavosti v poštovej prevádzke.
116-120 Vladimír Mrva Ing. (SR Galanta ) – Pošta Galanta a okolie,
súčasť stredoeurópskeho regiónu.
Poštovo historický exponát úzkeho regiónu s malou frekvenciou
prepravy pošty. Ukáže obdobie prechodu poštových správ
od Rakúskej, cez Rakúsko-uhorskú, Uhorskú, Československú,
Maďarskú, Slovenskú, opäť Československú a Slovenskú
poštovú správu. Obsahuje všetky dostupné typy poštových
pečiatok, ich tvarov, typov a druhov.

125

126-130

131-135

136-140

141-145

146-150

151-155

Zachytáva zmenu hraníc tohto zaujímavého regiónu.
Vladimír Mrva Ing. (SR Galanta ) – Poštová história Rakúsko –
Uhorska – predznámkové obdobie.
Obsahuje dopisy, recepisy, poštou prepravené zásielky ako
štafetové, cito list, kurentné, rekomandačné – doporušené.
Zachytáva predpečiatkové a predznámkové obdobie R-U
pôšt, prevažne z terajšieho územia Slovenska a s ním súvisiace
poštové smery. Obsahuje rôzne tvary pečiatok, ich farebné
rozlíšenie vzácne raritné a unikátne poštovo historické
materiály. Neobchádza ani používané novinové signety,
Ondrej Sulo (SR Trenčín) – Pečiatky uhorského prevedenia
R–U poľnej pošty 1914-18.
Exponát je zameraný na pečiatky uhorského prevedenia
rakúsko-uhorskej poľnej pošty v 1. svetovej vojne.
Stanislav Novosad Ing. (SR Galanta ) – Najstaršia pošta
v okrese Galanta pošta Šoporňa
Obsahuje poštovo historické dokumenty, celistvosti, obálky,
pohľadnice, kor. Lístky, Pošty Šoporňa.
Stanislav Novosad Ing. (SR, Galanta) – Československá poľná
pošta v r. 1918 – 1920 na území Slovenska, Podkarpatskej
Rusi a Těšínska.
Celistvosti čs. poľnej pošty zoradené v exponáte podľa č. p. p.
od r. 1918 až r. 1920.
Stanislav Novosad Ing. (SR Galanta) – Zajatecká pošta RU
vojakov v r. 1914 – 1918.
Celistvosti – zajatecké lístky RU vojakov posielané do Ruského,
Talianskeho, Srbského a Francúzskeho zajatia.
Stanislav Novosad Ing. (SR Galanta) – Poľné pošty a vojenské
nemocnice RU vojakov v r. 1914 – 1918.
Celistvosti, pohľadnice, Feldpost., dopisy, vojakov RU armády
zasielané z voj. nemocníc
Ladislav Fekete Ing. (SR Galanta) Die K. und K. Kriegsmarine
im I. Weltkrieg.

Letecké a balónové oddiely – ich pečiatky, podporné útvary.
Pošta z pevnosti Přemysl.
156-160 Jozef Vangel Ing. (SR Žilina) - Poštové použitie výplatných
známok z emisie Hradčany.
Exponát dokumentuje použitie nezúbkovaných známok
z emisie Hradčany v jednotlivých tarifných pásmach.
161-165 Adam Kestowicz (PLR Glogów) – Poczta pruska na ziemiach
Polskich w obecnych granicach
Pošta na území súčasného Poľska. Exponát ukazuje známky
pošty Pruského královstva.

C/ TRIEDA POŠTOVÝCH CELÍN (PS)
D/ TRIEDA AEROFILATELIE (AE)
201-205 Ladislav Fekete Ing. (SR Galanta) – Das K. und K. Flugwesen im
I. Weltkrieg
Rozdelenie loďstva, flotily Visla, Dunaj, Bug, Lagúnová. Rôzne
typy pečiatok

E/ TRIEDA ASTROFILATELIE (AS)
F/ TRIEDA TEMATICKEJ FILATELIE (TH)
221-225 Katarína Vydrová Ing. (SR Nitra) – Výtvarné diela renesancie.
Exponát predstavuje velikánov renesancie v Taliansku
a Nemecku, ich učiteľov, žiakov v oblasti maliarstva, sochárstva
a architektúry.
226-230 Ján Maniaček Ing. ml. (SR Nitra) – Ľadový hokej.
Exponát ukazuje vznik a začiatky ľadového hokeja
a kanadského hokeja. Dokumentuje vývoj hokejového výstroja,
hokejových ihrísk a hokejovú hru. Sleduje históriu hokeja, vývoj
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231-235

236-240
241-245
246-250
251

252

256-260

261-264
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majstrovstiev, súťaží a turnajov na zimných olympijských hrách.
Zameriava sa tiež na umiestnenie Československa a Slovenska
na nich.
Ján Maniaček Ing. st. (SR Nitra ) – Milan Rastislav Štefánik,
vedec, vojak, diplomat.
Kapitoly z krátkeho, ale veľmi plodného života veľkého Slováka,
hvezdára, generála a diplomata. Spomienky na neho a odkaz.
Mária Barusová (SR Nitra ) – Ježiš Kristus a jeho Cirkev.
Život Ježiša Krista a stručný prehľad dejinami cirkvi, ktorú založil.
Ivan Zábredský (SR Nitra ) – O holuboch.
Holuby na známkach, pečiatkach a prítlačiach – holuby voľne
žijúce, domáce, propagujúce Mier.
Oleg Ivančuk (UKR Ľvov) – Rovnobežky a meridiány.
Kartografické zobrazenia zemského povrchu na filatelistických
materiáloch sveta.
František Divok (SR Nitra ) – Z tvorby dvoch majstrov neskorej
gotiky.
Exponát približuje tvorbu dvoch umelcov obdobia neskorej
gotiky v strednej Európe – Veita Stossa a Majstra Pavla z Levoče,
predovšetkým ich jedinečné neskorogotické krídlové oltáre
v Krakove a Levoči.
Valerij Chomin (UKR Ľvov) – Kráľ automobilov – automobil
kráľov.
História vzniku a rozvoja automobilových zoskupení monopolov
Rolls-Roys a Ventley
František Sopko (SR, Prešov ) – Hry z Olympie, hry zo všetkých
najslávnejšie.
Dejinný prehľad OH od najstarších – antických čias – po 3
obdobie MOV /1945/.
Gyula Zsiray (MR Várpalota) – Rozvoj železnice.
Vývoj a rozvoj železnice a jej vplyv na rozvoj dopravy a obchodu.
Pospájal obce a mestá v osobnej i nákladnej preprave. Urýchlil
spoločenskú a hospodársku prestavbu spoločnosti.

266-270 József Vanyó (MR Várpalota) – Memento...!
Krátky príbeh priebehu hrozieb I. a II. svetovej vojny , ich
následky a vplyv sa týka aj Maďarska.
271-274 László Sándor (MR Várpalota) – Od prameňa po deltu, túra
pozdĺž Dunaja.
Exponát skrz známky a filateliu predstavuje pamäti hodnosti
týkajúce sa kultúry a dejín Dunaja.
276-280 Milan Šajgalík (SR Nitra) – Vďaka Vám, sv. Cyril a Metod.
Filatelistov pohľad na dejiny ľudu a krajiny pod Tatrami od
počiatkov kresťanstva po dnešok zameraný na Cyrilo-metodskú
misiu a jej dedičstvo, snahy tunajšieho ľudu o svojprávnosť,
vlastný úradný jazyk, svoje školstvo. Historický cyrilo-metodsky
erb v znaku Nitry, ďalších miest a v štátnom erbe SR.

G/ TRIEDA FISKÁLNEJ FILATELIE (REV)
296-300 Dušan Evinic (SR Košice ) – Československo, listiny s kolkami
1918 – 1939
Kolky používané v ČSR v rokoch 1918 – 1939 s dôrazom na
územie Slovenska, použité na listinách. Ukážky fiškálnych celín
z tohto obdobia, okolkovanie cenných papierov.
Súkromné fiskálne celiny – štúdia.

H/ TREDA MAXIMAFILIE (MX)
I / TRIEDA MLÁDEŽE (YU)
Veková skupina A (13-15 rokov)
Veková skupiny B (16-18 rokov)

301-303 Andrej Lovász (SR Nitra ) – Denné ručné pečiatky nitrianskych
pôšt.
Ukážky denných ručných pečiatok pôšt Nitry na celistvostiach,

celinách a iných. Mierna špecializácia.
304-306 Lukáš Oško (SR Liptovský Mikuláš ) – Železničná doprava.
História parnej lokomotívy. Železničné stavby. Motorové a
elektrické lokomotívy. Druhy dopravy.

Veková skupina C (19-21 rokov)

307-309 Daniel Jindra (SR Nitra) – Vedci, ktorí pomohli svetu.
Vedci a vynálezcovia z oblasti biológie, medicíny, astronómie,
matematiky, fyziky, chémie.
310-313 Martin Procházka (SR Levice) – Atletika – vrhačské disciplíny.
Atletika – hody sú základom filatelistickej zbierky, ktorá je
zameraná na propagovanie týchto disciplín medzi mládežou.
314-317 Martin Procházka (SR Levice) – Poznaj a chráň.
Trieda vtákov – skupina chránených stavovcov.
318-321 Daria Kuziak (PLR Glógow) – Stemple: Priorytet stosowanw w
Polskim obrocie pocztowym
Exponát ukazuje existujúce priority vystupujúce v Poľskom
poštovom procese z pohľadu rôznych obrazov a farieb na
rôznych poštových zásielkách.
322-325 Mancz János (MR) The Hungarian Fildpost during the World
Var II.

J/ TRIEDA FILATELISTICKEJ LITERATÚRY (LIT)
L 0001

L 0002

Vasilij Pruchnickij (UKR Ľvov) – Živý indikátor prírody.
Žaby sa objavili na Zemi v dobe dinosaurov. Teraz sú
najrozšírenejšie živočíchy. Súčasne za stáleho zužovania sa ich
životného priestoru, nachádzajú sa v ohrození života a stále
vymierajú. Tieto živé indikátory prírody ukážu ako najlepšie
zachrániť prírodu. No podľa toho ich však treba lepšie spoznať.
Ján Vallo (SR Trenčianska Teplá)) – Bulletin Sv. Gabriel
Bulletin Spolku Svätý Gabriel, vydávaný pre svojich členov
a pre verejnosť zaujímajúcu sa o zbieranie poštových známok
s náboženskou tematikou, ročníky vydané 2013 – 2014.

K/ OTVORENÁ TRIEDA (OC)
331-335 Vladimír Mrva Ing. (SR Galanta ) – Králi na území dnešného
Slovenska.
Exponát predstavuje v otvorenej triede prierez históriou na
našom území. Postupne chronologicky predstavuje osobnosti,
ktoré vládli na tomto území od najstaršej dobe, počnúc Keltmi,
Rimanmi, Germánmi, Slovanmi. Podrobne rozoberá známe
osobnosti vladárov ich rody a väzby až po rozpad Rakúskouhorska. Bohato využíva známkový, numizmatický a historický
dostupný materiál.

SÚŤAŽNÁ TRIEDA III. STUPŇA
A/ TRIEDA TRADIČNEJ FILATELIA (TR)
400-405 Eugen Lancz (SR Galanta ) – Uhorské známky 1888 – 1899,
vzor - listová obálka.
Exponát ukazuje možnosti rôznorodosti výskytu známok podľa
vydaní priesvitiek, typu zúbkovania a kombinácie tlačových
dosiek, farebné odtiene známok, ďalšie zaujímavé kombinácie
spojených typov a výskyt mimoriadnych chýb.
406
Vladimír Mrva Ing (SR Galanta) Československo – Revolučné
vydanie poštových známok po rozpade Rakúsko-Uhorska.
Predstavuje pokusy jednotlivcov a aj štátnych zástupcov
na pokus vydať nové poštové známky pre novo vytvorené
Česko - slovensko po rozpade R - U. Exponát obsahuje všetky
súkromné a aj oficiálne vydania, skusmé tlače, rôzne farebné
návrhy, predbežné a tiež súbežné uhorské platné vydania,
Žilinské, Skalické, Jehličku a iné. Špeciálne je rozpracovaná časť
Skalických pretlačí s doskovými značkami a posunmi.
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B/ TRIEDA POŠTOVEJ HISTÓRIE (PH)

407-413 Peter Severín (ČR Praha ) – Použitie známok rakúskej poštovej
správy na území dnešnej Slovenskej republiky v období 1850
– 1867.
Exponát má cieľ ukázať celistvosti s rôznymi frankatúrami na
známkach vydaných rakúskou poštovou správou v období od 1.
6. 1850 do 1. 5. 1867 odoslaných z územia dnešnej SR.
421-425 Stanislav Novosad Ing. (SR) – Vojny, vojenská korešpondencia,
poľné pošty v svetových dejinách.
Obsahuje celistvosti vojenskej korešpondencie z rôznych vojen
v svetových dejinách.
426-430 František Divok (SR Spišská Nová Ves ) – Poštovníctvo na Spiši
v rokoch 1867 – 1900.
Vývoj poštovníctva na Spiši od prevzatia činnosti pôšt uhorskou
poštovou správou počas platnosti grajciarovej meny na našom
území do roku 1900.
431-435 František Divok (SR Spišská Nová Ves ) – Poštovníctvo na Spiši
v rokoch 1900 – 1918.
Vývoj poštovníctva na Spiši počas činnosti pôšt pod uhorskou
poštovou správou v období platnosti halierovej meny do
rozpadu Rakúsko – Uhorskej monarchie v roku 1918.
436-440 Štefan SULO (SR Trenčín ) – Strojové propagačné pečiatky ČSR I.
Exponát má za úlohu ukázať používanie strojových
propagačných pečiatok na jednotlivých poštách Československa
v rokoch 1919 až 1939.
441-445 Dušan Letko (SR Nitra ) – Výplatné otlačky pošty Nitra l
Poštová história – špecializovaný exponát.
446
Miroslav Bachratý Ing. (SR Bratislava ) – Pošta Militare 52
v službách čs. legionárskeho zboru z Talianska.
Činnosť talianskeho poštového úradu č. 52 v rámci čs.
legionárskych jednotiek v Taliansku a v ČSR v r. 1918 – 1919.
471-475 Jozef Vangel Ing. – (SR Žilina ) – Pečiatky poštových úradov
a vlakových pôšt v Žiline.
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Exponát prehľadne podáva historický vývoj pečiatok poštových
úradov v Žiline a vlakových pôšt vzťahujúcich sa k Žiline.
476-480 Martin Jurkovič (SR Bratislava) – Poľná pošta na Podkarpatskej
Rusi 1919 – 1920.
Zriadenie a činnosť poľnej pošty na území Podkarpatskej Rusi,
organizácia poľnej pošty, umiestnenie poľnej pošty a označenie
vojenských jednotiek, útvarové pečiatky.

C/ TRIEDA POŠTOVÝCH CELÍN (PS)
D/ TRIEDA AEROFILATELIE (AE)
471-496 Štefan Sulo (SR Trenčín ) – Svetom na krídlach Lufthansi.
Aerofilatelistický exponát predstavuje celistvosti prepravené na
linkách leteckej spoločnosti Lufthansa.

E/ TRIEDA ASTROFILATELIE (AS)
F/ TRIEDA TEMATICKEJ FILATELIE (TH)
501

502

503

Peter Ergh (SR Piešťany ) – Rušne na území Rakúsko-Uhorska
a Československa.
Rušne v železničnej doprave na známkach a celistvostiach na
území Rakúsko-Uhorska a Československa.
Peter Ergh (SR Piešťany ) – Rušne v železničnej doprave vo
svete.
Rušne v železničnej doprve na známkach a celistvostiach.
Juraj Riedl (SR Levice ) – Vodné elektrárne.
Základom vodných elektrární sú priehrady. Spád vody na
lopatky turbín vyrába el. energiu.
Názorná zbierka podáva stručný prehľad od počiatku výroby

506-510

511-515

516-520

521-525

526-530

elektrickej energie až po použitie v rôznych odvetviach
hospodárstva.
Július Píša (SR Piešťany ) – Světová výstava poštovních
známek PRAGA 1988.
Exponát má pripomenúť 25 rokov od konania svetovej výstavy
a zároveň ukázať koľko známok a filatelistického materiálu
bolo k výstave vydané. Zaujímavých poštových dokladov
poštovej histórie. Koľko bolo použitého materiálu vydaného
pre filatelistov.
Ján Nyéki (SR Kežmarok) – Z kroniky športu Rumunska
v období 1885 – 1988
Exponát dokumentuje masový rozvoj športu v Rumunsku
v uvedenom období.
Ivan Kamenský JUDr. (SR Poprad) – Príroda Kanady a poštové
známky.
Prírodné útvary, rieky, jazerá, scenérie v rozmanitosti
prírodných pásiem Kanady, s prezentáciou zastúpenia jej flóry
a fauny, s dôrazom na ochranu ekológie, v národných parkoch
a prezentácie Kanady ako štátu s krásnou prírodou.
Arpád Kurucz Ing. (SR Galanta) – Vidieť len dvakrát v živote.
Cieľom exponátu je podať prehľad súčastných poznatkov
o Halleyovej kométe, poukázať na odlišnosť prístupu ľudí našej
doby k vedeckým poznatkom v porovnaní s pokolením, ktoré
navštívila Halleyova kométa pri svojich predchádzajúcich návratoch a napokon informovať našu verejnosť o najnovších výsledkoch jej návratu v roku 1986.
Arpád Kurucz Ing. (SR Galanta) – Interkozmos – mierový
výskum kozmu.
Exponát je rozdelený na päť hlavných odborov spoločného
výskumu kozmického priestoru – Program Interkozmos
nasledovne: Kozmická fyzika, 2. kozmická meterológia, 3.
kozmická biológia a lekárstvo, 4. kozmické spoje (Intersputnik),
5. diaľkový prieskum Zeme.

G/ TRIEDA FISKÁLNEJ FILATELIE (REV)
541-545 Dušan Evinic (SR Košice ) – Dobytčie pasy.
V exponáte sú priblížené vydania Dobytčích pasov, v časovom
slede. Zaujímavosti a zvláštnosti ich používania. Používanie
známok Nákazového fondu na Dobytčích pasoch.

H/ TREDA MAXIMAFILIE (MX)
551

Ján Rybársky (Srbsko Báčsky Petrovec) – Rýchlejší od svojho
tieňa.
Exponát obsahuje analogické pohľadnice na uvedenú tému.

I / TRIEDA MLÁDEŽE (YU)
Veková skupina Z (do 12 rokov)

601-602 Juraj Schrojf (SR Bratislava ) – Africké zvieratá.
Zvieratá žijúce v Afrike. Napríklad slon, hroch, žirafa...., ich život,
potrava, prostredie.
603
Michal Šulko (SR Trnava) – Vesmír.
Exponát obsahuje známky vesmír, rakety, kozmonauti.
604
Erik Mikláš (SR Trnava) – Psy a mačky.
Exponát obsahuje známky rasy psov, rasy mačiek.

Veková skupina A (13-15 rokov)

605

Richard Fekete (SR Galanta ) – Tenis – biely šport.
Vývoj a osobnosti tohto športu. Najvýznamnejšie svetové
turnaje.
606-607 Dominik Mrva (SR Galanta ) – Rozpad ZSSR (CCCP) a vznik
novodobej Ukrajiny.
Exponát je zameraný na vznik novodobej Ukrajiny po rozpade
SSSR. Obsahuje používanie známok a celín CCCP, ich pretlače,
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prítlače a provizória, vyplácanie poštového v hotovosti
a vyznačeného na zásielke a použitie prvých Ukrajinských
známok v poštovej preprave.
608-609 Dominik Mrva (SR Galanta) – Rozpad ZSSR (CCCP) na
samostatné štáty.
Exponát znázorňuje rozpad CCCP na jednotlivé štáty. Vznik
nových republík a ich zmeny v poštovej preprave jednotlivých
krajín. Zobrazuje používanie známok a celín v praxi.
610
Martin Horny (SR Bratislava ) – Polárne oblasti.
Polárne oblasti a život na nich.
611
Matúš Bartúnek (SR Trnava) – Športom ku zdraviu
Exponát je rozdelený na zimné športy, letné športy, kolektívne
športy.
612
Radomír Jaček (SR Trnava) – Športujeme pre zdravie.
Exponát obsahuje známky letné a zimné športy.
613
Alexandra Bilčíková (SR Trnava) – Pes – najlepší priateľ
človeka.
Exponát obsahuje rasy psov a delenie.

Veková skupina B (16-18 rokov)
Veková skupina C (19-21 rokov)
J/ TRIEDA FILATELISTICKEJ LITERATÚRY (LIT)
L 0003

L 0004
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Juraj Pálka MUDr. (SR Košice) – Doteraz neznáme
predznámkové poštové pečiatky Uhorska.
V publikácii popisujem a ukazujem všetky mnou objavené,
doteraz nekatalogizované predznámkové poštové pečiatky
Uhorska, pečiatky, ktoré sa vyskytujú vo viacerých variantách,
tie, ktoré nie sú katalogizované v určitej farbe, ktoré posunuli
hranicu používania pečiatky, tie, ktoré sú známe na základe
mojej publikácie a pečiatky hnedej farby.
Milan Šajgalík (SR Nitra) – Cyrilo-metodská misia vo filatelii.
Autori: Milan Šajgalík – Ivan Kiko (80%-20%).

Krátka exkurzia históriou ľudu a krajiny pod bájnym Kriváňom
od prelomu letopočtov po dnešok prostredníctvom 365
domácich filatelistických materiálov. Hlavnou myšlienkou je
cyrilo-metodská tradícia, hrajúca kľúčovú úlohu v dejinách.
Úvod a posledné kapitoly zacielené na mládež poskytujú
základné informácie pre filatelistu. Priložená číslovaná
čiernotlač s mimoriadnou prítlačou.

K/ OTVORENÁ TRIEDA (OC)
621-625 Vladimír Mrva Ing. (SR Galanta ) – Čo je čo vo filatelii.
Exponát ukazuje základný význam a popis jednotlivých druhov,
typov a prevedení poštových známok. Poukazuje na vžitú
a používanú terminológiu vo filatelii a vysvetľuje jej význam.
Podrobne vysvetľuje ich rozdelenie a pomenovanie. Poukazuje
na výskyt chýb, typov, tlačových techník v praxi.
626-630 Alexander Urmínsky (SR Piešťany ) – Pošta Piešťany.
Poštovníctvo a poštová grafika Piešťan a okresu Piešťany
v zrkadle poštovej histórie a poštovej grafiky.
631-635 Ľubomír Floch (SR Bratislava ) – Príležitostné tlače slovenskej
známkovej tvorby (1993-2012).
Jeden z pohľadov na slovenskú známkovú tvorbu.
636-640 Milan Šajgalík (SR Nitra) – Nitriansko – región bohatej histórie
a prírodných krás.
Filatelisticky spracovaná krátka exkurzia po histórii, duševných
i hmotných pamiatkach, prírode, ako aj súčasnosti Nitry.

