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2014, 5. 10. * 90. výročie konania Medziná-
rodného maratónu mieru v Košiciach * príle-
žitostná známka * N: P. Uchnár * OF PTC * PL: 
54 ZP, TF: 4 PL * papier FLA * HZ 12 * FDC N: 
P. Uchnár, OF Kasico * náklad: 540 tis.

571) Symbolická kresba bežcov v tvare čísla „90“

571 0,45 € viacfarebná .......................  0,45
571   FDC..................................................... 1,35
571   PaL....................................................... 1,61

2014, 10. 10. * Národná prírodná rezervácia Sit-
no (Ochrana prírody) * príležitostné známky v 
hárčekovej úprave * N: D. Kállay, R: F. Horniak * 
OTp+OF PTC, Praha * H: 2 ZP + 2 K, TF: OF 1 H, 
OTp 1 H * papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N: D. Kál-
lay, R: F. Horniak, OTp PTC * náklady: po 50 tis.

573) Nosorožtek (Oryctes nasicornis)

Ka) párik roháčov

Kb) párik nosorožtekov

572 0,80 € viacfarebná .......................  0,80
573 0,80 € viacfarebná .......................  0,80
572-573 Séria (2)...............................................1,60
572-573 H (113 x 172 mm)..............................1,60
572  FDC..................................................... 1,70
573  FDC..................................................... 1,70
572  CM....................................................... 0,91
573  CM....................................................... 0,91

2014, 6. 11. * Dejiny colníctva * príležitostná 
známka * N: R. Jančovič, R: R. Cigánik * OT-
p+OF * H: 1 ZP + 7 K, TF: 1 PL * papier FLA * 
RZ 11 ¾ * FDC N: R. Jančovič, R: R. Cigánik, 
OTp PTC * náklad: 90 tis.

574) Averz a reverz strieborného poldenára franského 
kráľa Karola Prostého (898 – 929)

Ka) Sv. Matúš, patrón colníkov
Kb) Kaligra�cká značka franského kráľa Ľudovíta Die-
ťaťa z Rafelstettenského colného poriadku
Kc) Obrazové stvárnenie evanjelistu sv. Matúša
574 1 € viacfarebná.............................  1,00
574   PL (108 x 165 mm) ............................3,00
574  FDC..................................................... 1,90
574  PaL....................................................... 1,61
Kupóny
574  Kombinácie kupónov: KaĽ, KaP, 
  KbĽ, KbP, Ka+Kb, Kb+Ka, 
  Ka+Kb+Kc..........................................1,00

2014, 14. 11. * Vianoce 2014 – Narodenie – vitrá-
že obdobia romantizmu * príležitostná známka že obdobia romantizmu * príležitostná známka že obdobia romantizmu
* N: V. Rostoka * OF PTC * PLa: 50 ZP, TF: 4 Pla; 
PLb: 8 ZP + 8 K, TF: 8 PLb (6 s kupónmi „Betle-
hemské svetlo“ + 2 s nepotlačenými kupónmi) * 
papier FLA * HZ 11 ¼ : 11 ¾ * FDC N: V. Rosto-
ka, R: F. Horniak, Otp PTC * náklad: 2,168 mil. 
(40 tis. PLa, 20 tis. PLb s kupónom „Betlehemské 
svetlo“, 1 tis. PLb s nepotlačeným kupónom)

575) Vitráž z kostola Nanebovzatia Panny Márie v Chy-
noranoch

572) Roháč veľký (Lucanus cervus)

Kupóny
572   KD .......................................................0,80
573   KH .......................................................0,80



2014 / 4 3

OBSAH

Vydáva ZSF v Bratislave 
pre vnútornú potrebu
Adresa redakcie:
Sekretariát ZSF
Radlinského 9
812 11 Bratislava
Tel.: 02/524 447 37
Mobil: 0911 289 346
Fax: 02/524 447 37
CNS Tel.: 02/524 447 37

Redakčná rada:
Ľubomír Floch - predseda
Zdeněk Baliga, Ján Mička, 
Jozef Oško, Rastislav 
Ovšonka, Jozef Vangel

Redakcia:
Zdeněk Baliga - šéfredaktor,
Iveta Valašková

Obálku navrhol:
Ľubomír Floch

Gra�cká úprava:
Vydavateľstvo a gra�cké 
štúdio
mobil: 0915 80 50 20
WEB: www.lacna-tlac.sk
Ročník: XVI.
Číslo: 4/2014
Náklad: 400 ks
Strán: 36
Uzávierka: 8.12.2014
Dané do tlače: 13.12.2014
Vyšlo: 16.12.2014
ISSN 1338-2098

Známková tvorba Slovenskej republiky 2014 - IV. štvrťrok Známková tvorba Slovenskej republiky 2014 - IV. štvrťrok

Zmeny vo výstavnom poriadku
18.1. Organizačný výbor súťažnej výstavy, poriadanej ZSF, môže sta-
noviť výstavné poplatky za pridelenie výstavných plôch nasledovne:
Na výstavách 3. stupňa vo výške 1.- až 2.- € za výstavnú plochu. 
Na výstavách 2. stupňa vo výške 2.- až 3.- € za výstavnú plochu.
Na výstavách 1. stupňa vo výške 3.- až 5.- € za výstavnú plochu.
Na výstavách s medzinárodnou účasťou vo výške do 10.- € za vý-
stavnú plochu.
Na výstavách medzinárodných sa výstavné poplatky stanovia indi-
viduálne podľa charakteru a rozsahu výstavy.
Výstavné poplatky sa môžu vyberať iba za exponáty vystavené v sú-
ťažných triedach s  výnimkou triedy mládeže, za  ktoré sa poplat-
ky nevyberajú. Poplatky za exponáty v  triede literatúry, pokiaľ sa 
vyberajú, zodpovedajú príslušnému poplatku za výstavnú plochu. 
Na výstavách s medzinárodnou účasťou sa výstavné poplatky vybe-
rajú od všetkých vystavovateľov v rovnakej výške.
18.2. Na výstavách s medzinárodnou účasťou usporiadaných ZSF 
sa výstavné poplatky stanovia individuálne podľa charakteru a roz-
sahu výstavy.
18.3. Výnos z výstavných poplatkov je príjmom rozpočtu výstavy.
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ÚVODNÍK

Aký si Spravodajca 2014?

Milí čitatelia, ďalší ročník 
nášho Spravodajcu je už 

uzavretý a  �latelistický rok sa 
tiež už končí slávnostným Dňom 
poštovej známky a �latelie. Či to 
bol úspešný ročník to nechám, 
tak ako vždy, zhodnotiť Vami. 
Určite bol iný ako tie predchá-
dzajúce. Verím, že naše periodi-
kum sa vyvíja a  stále zlepšuje. 
Je na  nás všetkých, redakcii, re-
dakčnej rade i na Vás dopisovate-
ľov, aby tak tomu bolo aj v budúcnosti.

Jednou zo zásadných inovácii tohto roč-
níka je vznik rubriky „Slovenská známková 
tvorba“, približujúcej nové vydania sloven-
ských známok hlavne po stránke námetovej. 
V tomto čísle sme urobili menší experiment 
a  ladili sme ho tak trochu monotematicky. 
Je venované slovenskej známkovej tvorbe 
a prvému predsedovi ZSF JUDr. Severínovi 
Zrubcovi.

Sme veľmi radi, že sa nám stabilizovala 
dopisovateľská základňa. Medzi najaktív-
nejších dopisovateľov patria Doc.  Floch 
PhD., Ing. Gerec, Mgr. Mička, Ing. Mania-
ček st., PaedDr. Oško, Korený, PhDr. Kollár 
PhD., JUDr. Gáťa a Prof. Maraček DrSc. Ve-
ríme, že v budúcom roku sa naša dopisova-
teľská základňa ešte rozšíri.

A čo budúci ročník? Chceme pokračovať 
v trende zvyšovania nárokov na nášho Spra-

vodajcu. Ešte viac sa chceme 
orientovať na  odborné člán-
ky zo slovenskej známkovej 
tvorby.

Rok 2015 bude pre ZSF ro-
kom „volebným“, ktorý okrem 
kreovania nových riadiacich 
orgánov, alebo potvrdenia 
stávajúcich, určí aj ďalšie sme-
rovanie ZSF. 

Na  Výročných členských 
schôdzach KF musíme zhod-

notiť predchádzajúce aktivity KF a  navrh-
núť si plán práce klubu na ďalšie štvorročné 
obdobie. Správy z  týchto Výročných člen-
ských schôdzi musíme zaslať na  ZKF, aby 
regióny a Rada ZSF mohli zhodnotiť činnosť 
za predchádzajúce obdobie a navrhnúť plán 
práce na roky 2015 až 2019. 

Budeme veľmi radi, ak nám o týchto plá-
noch napíšete. Radi to uverejníme. Čiže hlav-
ným motívom Spravodajcu 2015 budú Výroč-
né členské schôdze KF a Snemy ZKF a ZSF.

Záverom mi dovoľte, aby som Vám vo 
svojom mene, ako aj v mene redakcie a  re-
dakčnej rady zaželal príjemné prežitie Via-
noc, veľa šťastia, zdravia, osobných, pracov-
ných a  �latelistických úspechov v  novom 
roku.

Zdeněk Baliga
vedúci redaktor

UZNESENIE
z XIII. zasadnutia Rady ZSF

konaného dňa 6. decembra 2014 v Bratislave

A) BERIE NA VEDOMIE
1) Stav členskej základne podľa zapla-

tených členských príspevkov ku dňu 
25.11.2014.

2) Plnenie rozpočtu ZSF za  rok 2014 ku 
dňu 25.11.2014.

3) Informáciu o  plnení rozpočtu �latelis-
tickej výstavy GALAFILA 2014.
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DOKUMENTY ZSF

  Na výstavách 3. stupňa vo výške 1.- 
až 2.- € za výstavnú plochu. 

  Na výstavách 2. stupňa vo výške 2.- 
až 3.- € za výstavnú plochu.

  Na výstavách 1. stupňa vo výške 3.- 
až 5.- € za výstavnú plochu.

  Na  výstavách s  medzinárodnou 
účasťou vo výške do 10.- € za výstav-
nú plochu.

  Na  výstavách medzinárodných sa 
výstavné poplatky stanovia indivi-
duálne podľa charakteru a  rozsahu 
výstavy.

  Výstavné poplatky sa môžu vyberať 
iba za  exponáty vystavené v  súťaž-
ných triedach s  výnimkou triedy 
mládeže, za ktoré sa poplatky nevy-
berajú. Poplatky za exponáty v trie-
de literatúry, pokiaľ sa vyberajú, 
zodpovedajú príslušnému poplatku 
za  výstavnú plochu. Na  výstavách 
s medzinárodnou účasťou sa výstav-
né poplatky vyberajú od  všetkých 
vystavovateľov v rovnakej výške.

 18.2. Na  výstavách s  medzinárodnou 
účasťou usporiadaných ZSF sa 
výstavné poplatky stanovia indi-
viduálne podľa charakteru a roz-
sahu výstavy.

 18.3. Výnos z  výstavných poplatkov je 
príjmom rozpočtu výstavy.

C) UKLADÁ
1) Predsedovi ZSF napísať ďakovný list SP, 

a. s. za spoluprácu v roku 2014.
 Termín: 12.12.2014

2) Redakčnej rade Spravodajcu ZSF uverej-
niť zmenu vo Výstavnom poriadku ZSF.

 Termín: 4. číslo v roku 2014

D) RADA ZSF ŽIADA
1) RK ZSF o revíziu účtovného denníka �-

latelistickej výstavy GALAFILA 2014.

4) Vyhodnotennie vydávania Spravodaj-
cu v roku 2014 a plánu práce vydávania 
Spravodajcu ZSF na rok 2015.

5) Návrh KF 53-53 Banská Bystrica vydať 
hárček k 25. výročiu vzniku SR s prezi-
dentami SR od roku 1993.

6) Udelenie bronzového ČO ZSF Karolovi 
Bosákovi KF 52-25 Galanta.

B) SCHVAĽUJE
1) Udelenie Ceny ZSF za rok 2013 Dr. Svä-

toplukovi Šablatúrovi.
2) Udelenie ČO ZSF:

 strieborné: Dr. Peter Bartek, Arpád Ku-
rucz, Eugen Lancz a  Ing. Stanislav No-
vosad KF 52-25 Galanta

  Mgr.  Ján Kolek a  Mgr.  Ladislav Maťa-
šovský nečlenovia KF 52-25 Galanta

 zlaté: Attila Barczi KF 52-25 Galanta, 
Ing.  Marián Kellner KF 54-03 Spišská 
Nová Ves

 PhDr. Štefan Kollár, PhD. nečlen KF 52-
51 Nitra

 Ing.  Ján Počiatek minister DVRR SR, 
Ing.  Tomáš Drucker PP a  GR SP, a. s., 
Mgr. Martin Vančo, PhD. vedúci POFIS. 

3) Návrh Zmluvy o  spolupráci so SP, a. s. 
na rok 2015.

4) Zasadnutia Rady ZSF v roku 2015: 7. ma-
rec, 5. jún popoludní, 5. september a 5. 
december.

5) Usporiadanie Mládežníckej �latelistic-
kej výstavy 2015 v Nitre.

6) RNDr.  Vojtecha Jankovič, CSc. za  ná-
rodného komisára a porotcu na �latelis-
tickú výstavu New York 2015.

7) Zmenu článku 18. Výstavného poriadku 
ZSF takto:

 18.1. Organizačný výbor súťažnej vý-
stavy, poriadanej ZSF, môže stanoviť 
výstavné poplatky za pridelenie výstav-
ných plôch nasledovne:
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SLOVENSKÁ ZNÁMKOVÁ TVORBA 
IV. ŠTVRŤROKA 2014

Ľubomír Floch

Rubrika Slovenská známková tvorba má 
za sebou prvý rok. Jej snahou je poskytovať 

všetky dostupné informácie o známke a z nej vy-
robených �latelistických výrobkoch a rozširovať 
vedomostný obzor čitateľov nášho časopisu. 
Je doplnkom katalógových informácii z  2. a  3. 
strany obálky tohto časopisu. Ctižiadostivým 
cieľom rubriky je vyvolanie kultivovanej a vec-
nej diskusie o  slovenskej známkovej tvorbe. 
Opakujem výzvu z  tretieho čísla časopisu. Píš-
te! Bol by som veľmi rád, keby sa táto rubrika 
stala fórom názorov členov Zväzu na slovenskú 
známkovú tvorbu. 

Vydavateľ slovenských poštových známok 
vydal v štvrtom štvrťroku 9 známok, ktoré sú vy-
obrazené na  druhej a  tretej strane obálky tohto 
čísla časopisu.

Dejiny colníctva 
Motívom poštovej 

známky Dejiny colníctva 
(Po�s č.574) je averz a  re-
verz strieborného pol-
denára franského kráľa 
Karola Prostého z  rokov 

898 − 929, vyrazený min-
covňou Bledonis z  francúz-

skeho mesta Lons-le-Saunier, ktorý bol nájdený 
v roku 1965 v rámci výskumu základov Kostola 
sv. Martina v  Nitre na  Martinskom vrchu. Ide 
o vzácny prípad, kedy je na našom území zdoku-
mentovaný výskyt cudzokrajnej mince ako pla-
tidla. Je dôkazom medzinárodných obchodných 
vzťahov a postupného nahrádzania výmenného 
obchodu platidlami. Na  kupónoch známky je 
zobrazený patrón colníkov, sv. Matúš, v  podo-
be anjela prevzatého z  karolínskej slonovino-
vej rezby a kaligra�cká značka franského kráľa 
Ľudovíta Dieťaťa z  Rafelstettenského colného 
poriadku s  latinským názvom „Inquisitio de 
�eloneis Ra�elstettensis“. Ten sa zachoval len 
vo forme opisu z  rokov 1254 – 1265 a  je depo-
novaný v Bavorskom hlavnom štátnom archíve 
v Mníchove. 

Obrazové stvárnenie evanjelistu Matúša, 
patróna colníkov, na kupóne i pamätnom liste 
vytvorenom podľa predlôh dobových karolín-
skych rukopisov Remešskej školy. Motívom 
FDC sa stalo spracovanie predlohy karolínskej 
knižnej maľby z  10. storočia s  obrazom naj-
významnejšieho franského kráľa Karola Veľ-
kého a  jeho syna Pipina. Prezentácia tvorby 
právnych ediktov v  období raného stredoveku 
je zachytená i na FDC (FDC 574/14), i na maj-
strovskom pamätnom liste (048 PaL 574/14 ). 
Rydlo a  um R. Cigánika vytvorilo z  výtvar-
ného návrhu akad. maliara Prof.  R. Jančoviča 
príťažlivý umelecký artefakt, najmä v  jeho ne-
známkovej časti. Rytina zobrazuje rôznorodosť 
spoločnosti a  životného štýlu života ranného 
stredoveku. Výpovedná hodnota upraveného 
tlačového listu, obálky prvého dňa a  pamät-
ného listu, vytvorených v  jednom umeleckom 
štýle tvorí jeden ideový celok, ktorý umocňuje 
umelecký dojem z tejto emisie. Pamätný list bol 
vydaný na prezentáciu POFIS Slovenská pošty, 
a.s. na Medzinárodnom filatelistickom veľtrhu 
v Paríži (68th Salon Philatelique D Áutonomme 
Paris 2014). Historické územie terajšieho Slo-
venska bolo od pradávna križovatkou význam-
ných obchodných ciest. Tam, kde sa obchodo-
valo, tam boli vždy i colníci. Prvý štátny útvar 
na našom území, Veľká Morava, mala rozsiahle 
obchodné styky. Z  tohto obdobia sa zacho-
val jeden z  najstarších colných poriadkov a  to 
Raffelstettenský colný poriadok z  rokov 903 
− 904, ktorý sa uplatňoval aj na našom území. 
Poukazuje na colnú prax veľkomoravských ob-
chodníkov pri dovoze a vývoze tovaru. Preto si 
pri príležitosti jeho 1110. výročia uplatňovania 
symbolicky pripomíname počiatky a  samot-
né dejiny colníctva na  našom území, ktoré sa 
stali námetom poštovej známky a  upraveného 
tlačového listu. V  súčasnosti sú colné predpi-
sy na  našom území jednotne upravené Európ-
skym colným kódexom, pretože územie SR je 
súčasťou colného územia Európskej únie (M. 
Šuštiak: www.pofis.sk).

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
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Vianoce 2014: 
Narodenie – 

vitráže 
obdobia 

romantizmu 
Autor výtvarného návrhu 

známky (Po�s 575) akad. mal. Vladislav Rosto-
ka zobral za predlohu známky tlačenej ofsetom, 
jednu z  ôsmich vitráží Rímskokatolíckeho far-
ského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Chy-
noranoch (okres Partizánske). Na  kupóne ho 
doplnil lampášom symbolizujúcim betlehemské 
svetlo, ktoré skauti každoročne roznášajú zo Svä-
tej zeme do  všetkých kútov sveta. Na  Slovensko 
prichádza tohto roku už po  dvadsiaty piaty raz. 
Známka bola vydaná v  tlačových listoch po  50 
známok i ako upravený tlačový list (UTL 8 zn. + 
8 k). Jeho farebná kompozícia je založená na kon-
traste celkového tyrkysovo zeleného podkladu 
UTL a  kupónov s  bielym podkladom známky. 
Ako celok je veľmi pôsobivý. Farebná kombiná-
cia známky a kupónu, na ktorom je nosič betle-
hemského svetla potláča duchovný náboj vitráže 
a  obraz lampáša na  zelenom podklade sa stáva 
dominantný. Vytvorilo to vo mne pocit, že tým sa 
stalo aj výročie prinesenia betlehemského svetla 
prevažujúce voči nosnej titulnej téme. Vianočnú 
atmosféru jednoznačne evokuje krásna obálka 
prvého dňa (3 100 ks). Aj na pečiatkovaných celis-
tvostiach oku lahodiaca príležitostná pečiatka A. 
Ferdu posúva celkový dojem v prospech titulnej 
témy. UTL pripomína 25. výročie prinesenia bet-
lehemského svetla na Slovensko skautami. Srdce 
slovenských zberateľov témy Skauting vidiac erb 
svojho hnutia zajasalo, „konečne máme na tlačo-
vom liste aj skauting“. Obrázok lampáša na  ku-
póne bude možné vymeniť za  ľubovoľný motív 
a celý tlačový list využiť na výrobu UTL s perso-
nalizovanými kupónmi. Pri tejto príležitosti vy-
šla i celinová pohľadnica 013 CP 575 / 14 (5 000 
ks). Na časti jej nákladu (1 500 ks) je prítlač k 200. 
výročiu obnovenia Spoločnosti Ježišovej (SJ)*.

Súbor ôsmich vitráží farského kostola v Chy-
noranoch je ucelenou kolekciou sklo malieb. Ich 
vyhotovenie pre chrám inicioval v roku 1933 jeho 
vtedajší kňaz a kanonik jezuita Ignác Wohland SJ 
(1902 – 1955). Niet preto divu, že jedným z  ná-
metov sa stala postava jeho patróna, Sv. Ignáca 

z Loyoly – zakladateľa rádu Spoločnosti Ježišovej. 
Na  okne je znázornený v  momente mariánskej 
vízie, motívu, ktorým sa jeho hagiogra�cká** 
legenda hlási k odkazu sv. Bernarda z Clairvaux. 
Kľačiac v  čiernom rádovom rúchu s  modrým 
plášťom, tvár v  pro�le, hľadí na  tróniacu Boho-
rodičku s Ježišom – dieťaťom na kolenách, ktorá 
sa zjavila v  presvetlenom oblaku pred ním (D. 
Buran: www.po�s.sk). Známka bola 14.11.2014 
inaugurovaná v Chynoranoch počas svätej omše, 
ktorú slúžil nitriansky sídelný biskup Mons. V. 
Judák za  asistencie predsedu spoločenstva Sv. 
Gabriela Mons. J. Valla a ďalších kňazov dekaná-
tu. Mgr. M. Vančo, PhD., vedúci Po�su - Sloven-
ská pošta, a.s. predstavil početnému zhromažde-
niu inaugurovanú známku (M. Šajgalík: www.
slovenska�latelia.sk).

*Spoločnosť Ježišovu, jezuitský rád, založil svä-
tý Ignác z  Loyoly v  roku 1534. 21. júla 1773 bola 
na nátlak európskych panovníkov zrušená pápežom 
Klementom XIV. Obnovená bola 7. augusta 1814 bu-
lou pápeža Piusa VII. 
**Hagiogra�a je slovo gréckeho pôvodu a  doslova 
znamená „svätý text“ alebo písanie o svätých. Je zlo-
žené zo slova „hagios“ čo znamená svätý, posvätný 
a „grafein“ čo znamená písať, popisovať. Najpouží-
vanejšou literárnou formou hagiogra�e je legenda 
(www.wikipedia.org).

Vianočná pošta 2014 
Písanie Ježiškovi patrí u  nás neodmysliteľne 

k Vianociam. A práve Vianočná pošta umožňu-
je túto emočne silnú tradíciu naplniť. Deti majú 
možnosť poslať svoje vianočné priania na  adre-
su „999 99 Ježiško“, pričom dostanú od  Ježiška 
odpoveď. Svoju odpoveď posiela každému, kto 
na list napíše spiatočnú adresu. Do súťaže o naj-
krajšiu kresbu na  tému Vianoce, ktorá bola vy-
hlásená v  predchádzajúcom ročníku Vianočnej 
pošty, bolo poslaných 1 700 výtvarných návrhov. 
Tento rok je námetom detskej známky kresba 
od Anastázie Lakatošovej z Komárna, ktorá po-
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slala svoju kresbu Ježiškovi. K Vianočnej pošte sú 
vydané štyri príležitostné poštové pečiatky, ktoré 
sa postupne požívajú počas štyroch adventných 
týždňov.

Verejnosť prijala známku jednoznačne pozitív-
ne. Jeden žičlivý komentár z Po�soveho webu ho-
vorí za  všetkých: „Veľmi pekná (známka), detská 
kresba je vždy tá najvýstižnejšia“ (www.po�s.sk).

Detskú poštovú známku Vianočná pošta 2014 
(Po�s 576) pokrstil 13.11.2014 v  Rajeckej Lesnej 
ihličím prezident Slovenskej republiky Andrej 
Kiska spoločne s generálnym riaditeľom Sloven-
skej pošty, a.s. Tomášom Druckerom (S. Pondelo-
vá: Tlačová správa Slovenskej pošty, a.s.). 

Umenie: 
Peter Michal 

Bohúň 
(1822 – 1879)

Výtvarný návrh a ry-
tinu vytvoril podľa obra-
zu P. M. Bohúňa „Podo-

bizeň umelcovej manželky Žo�e“ z roku 1853 F. 
Horniak. Tlačiareň Poštovní tiskárna cenin, a.s. 
Praha, vytlačila známku (Po�s č. 578) oceľotlačou 
z plochej platne v kombinácii s ofsetom. Klasické 
„štvorblokové“ usporiadanie emisie spĺňa naj-
prísnejšie estetické i  formálne požiadavky �la-
telistov. K známke vyšla tradičná obálka prvého 
dňa rozvíjajúca motív ornamentálnou pečiatkou 
prvého dňa a  prítlačou Bohúňovej kolorovanej 
litogra�e „Slováci z  Hornej Oravy“ technikou 
oceľotlače z plochej platne. Tému emisie vhodne 
dopĺňa príťažlivá pečiatka (PPP 67/14) A. Fer-
du zobrazujúca portrét umelca. Známka bola 
inaugurovaná v  Liptovskej galérii P.  M. Bohú-
ňa (25.11.2014) v  Liptovskom Mikuláši. Galéria 
vlastní 32 diel tohto umelca. Socha P. E. Bohúňa 
(autor F. Štefunko) stojí na  nábreží Dunaja pred 
Slovenskou národnou galériou v Bratislave.

Známka vyšla ako TL (50 zn.) s  klasickým 
perforovaním, ale aj v  podobe známkového zo-
šitka (10 zn.) v náklade 30 000 ks v samolepiacej 
forme s  priesekom. Vydavateľ by mal zostúpiť 
z Olympu svojej neomylnosti a katalógovo odlíšiť 
emisie ako dve rozdielne �latelistické kvality. Aj 
keď majú spoločný obraz, majú odlišnosti, ktoré 
pri katalogizovaní rešpektuje i renomovaná sve-
tová obchodná �latelistická spoločnosť MICHEL. 
Možno by odlíšenie bolo zaujímavé i  z  obchod-
ného hľadiska, pretože skalní �latelisti by si isto 
kúpili FDC s obidvoma variantmi známok.

P.  M. Bohúň patrí na  Slovensku medzi vý-
znamných maliarov 19. storočia a  spolu s  J. B. 
Klemensom k predstaviteľom tzv. školy národné-
ho obrodenia. Študoval na Pražskej akadémii vý-
tvarného umenia (1843 - 1845), v školskom roku 
1846 – 1847 navštevoval ateliér Christiana Rube-
na. Koncom mája 1848 čítal vyhlásenie „Žiadostí 
slovenského národa“ medzi rodákmi vo Veličnej. 
Patril do  skupiny štúrovcov. Vyvrcholením ná-
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rodných tendencií v Bohúňovej tvorbe je portrét 
Janka Francisciho ako kapitána slovenských dob-
rovoľníkov, ktorý bol v roku 1968 predlohou pre 
rovnomennú známku Československa (Po�s CS 
1731). Po  revolučných rokoch sa nenaplnili Bo-
húňove očakávania a vo svojej tvorbe sa od „ná-
rodnej romantiky“ preorientoval na  komerčne 
úspešnejší idylický biedermeier. Tvoril hlavne 
portrétne realizácie, portrétoval najmä manžel-
ku, najbližších príbuzných a  priateľov. Naďalej 
maľoval aj portréty slovenských národovcov, po-
revolučné pomery mu však nedovolili realizovať 
ich vo veľkorysejšej podobe a  väčšom formáte. 
Na  jeseň 1865 sa maliar presťahoval do  Poľska, 
kde sa usadil v Lipníku, na predmestí priemysel-
ného mesta Biała (dnes Bielsko-Biała) (K. Beňo-
vá:www.po�s.sk).

Umenie: Alojz Stróbl 
(1856 – 1926)

ra charakter emisie ako hodnotného umeleckého 
artefaktu. Inaugurácia sa uskutočnila v  Liptov-
skom Mikuláši za  značného záujmu verejnosti. 
Pekná príležitostná pečiatka (PPP 66/14) A. Ferdu 
zapísala do  inauguračných análov �latelie práve 
toto mesto. Druhá príležitostná pečiatka R. Ci-
gánika (PPP 75/14) zase pripomína kaštieľ v To-
polčiankach, v  parku ktorého je titulná socha 
inštalovaná.

Alojz Stróbl bol „posledným rytierom roman-
tizmu“ a najväčším uhorským sochárom obdobia 
okolo roku 1900. Narodil sa na  Liptove, na  sa-
mote pri Kráľovej Lehote. Študoval vo Viedni 
na  Umeleckopriemyselnej škole a  od  roku 1876 
na  Akadémii výtvarných umení. Súsošie Mate-
rinská láska mu otvorilo dvere do  triedy Caspa-
ra von Zumbuscha, autora známych pomníkov 
na  Ringstraße. Zaujal sochami hudobných veli-
kánov pre budovu opery. V roku 1885 ho menova-
li za profesora sochárstva, o dva roky za riaditeľa 
sochárskej školy. V roku 1893 odkúpil rodný dom 
a pretvoril ho na sídlo v duchu čias Mateja Korví-
na. Dal tam aj sochu matky, ocenenú na Svetovej 
výstave v Paríži 1900, či sochu Raneného diviaka 
z roku 1902. K Stróblovi zavítal bulharský cár, aj 
cisár, ktorý sa zúčastňoval odhaľovaní jeho sôch 
na Budínskom hrade Fontány kráľa Mateja (1904) 
a  Pomníka kráľa Štefana (1906). Gróf Ľudovít 
Károlyi, celoživotne oddaný rozvoju lesníctva, si 
v  roku 1905 objednal u  Stróbla bronzovú sochu 
Zhasínajúci jeleň a  umiestnil ju do  parku svoj-
ho kaštieľa v Stupave, dnes sa nachádza v parku 
kaštieľa v  Topoľčiankach. Stróbl získal v  roku 
1913 od cisára titul šľachtica de Liptó Ujvár. Po I. 
svetovej vojne žil striedavo v Budapešti a Kráľo-
vej Lehote. Súpis jeho diel zahŕňa 623 námetovo 
a štýlovo rôznorodých prác, ktoré sú vo viacerých 
krajinách sveta (M. Herucová: www.po�s.sk).

Deň slovenskej 
poštovej známky 2014: 
JUDr. Severín Zrubec 

(1920 – 2011)
Autorka známky Mgr. art. Marianna Žálec - 

Varcholová navrhla pôsobivú známku s  portré-
tom S. Zrubca. Po prvý raz je emisia koncipova-
nú ako rovnobežník s  dvoma trojuholníkovými 
kupónmi. Dominuje v nej portrét. V pravej časti 

Prvá známka z  emisie Umenie 2014 (Po�s 
č. 577) je umeleckým prepisom zobrazenia sochy 
„Zhasínajúci jeleň“, ktorej výtvarný návrh a ryti-
nu vytvoril akad. maliar R. Cigánik. Vynikajúca 
rytina, krásna známka vytlačená z plochej platne 
v kombinácii s ofsetom, to sú prívlastky, na kto-
ré sme si už zvykli pri posudzovaní diela tohto 
renomovaného umelca. Rád citujem jeden názor 
z  webu Po�su: „Prekrásne, netradičný hárček. 
Klobúk dolu.“ A  jednofarebná rytina z  plochej 
dosky známky (061 PT 577/14) len umocňuje 
umelecký dojem z  emisie. Členovia nášho zvä-
zu budú mať radosť, pretože práve číslovaný 
odtlačok tohto hárčeka v  neperforovanej forme 
s  preškrtnutou hodnotovou číslicou je členskou 
prémiou ZSF roka 2013. Na FDC 577 je odtlačok 
z rytiny vytvorenej z umeleckého prepisu detailu 
sochy „Raneného diviaka“ (1902) od  rovnomen-
ného umelca. Originálna príležitostná pečiatka 
na FDC znázorňujúca Sochu matky (1900) dotvá-
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známky a  v  pravom 
kupóne je vyobrazený 
averz jeho prvej zla-
tej medaily získanej 
na  Svetovej �latelistic-
kej výstave PRAGÁ 62. 
Na  ľavom kupóne sa 
vyníma jeho autogram 
a do kupónu zo znám-

ky zasahuje logo Spoločenstva Sv. Gabriela, kto-
rého bol spoluzakladateľom (1992). Tlačový list 
(15 známok, 30 kupónov) je tlačený oceľotlačou 
v kombinácii s hĺbkotlačou z rytiny (Poštovní tis-
kárna cenin Praha, a.s.) vytvorenej Mgr. Art. Ľu-
bomírom Žalecom, ArtD. Na FDC je reproduko-
vaná celina vydaná ZSF (J. Fándly, 1991), ktorá sa 
nachádza v jeho zbierke v Múzeu knihy v Trnave. 

Príležitostná pečiatka (PPP 76/14) vydaná k tr-
navskej inaugurácii (Pošta Trnava 1, 5.12.2014) je 
založená na vizualizácii jeho portrétu urobeného 
na  Medzinárodnej �latelistickej výstave SLO-
VENSKO 2002, kde poslednýkrát pôsobil vo vý-
stavnej porote.

Čo je nové, čo sa stalo po prvý raz, vzbudzuje 
najväčší záujem. A vo �latelii to platí tiež. Uspo-
riadanie TL vyvolalo zaslúženú pozornosť. Webo-
vá stránka Po�su je toho dôkazom. Citujem nie-
ktoré komentáre, z ktorých vyplýva rôznorodosť 
názorov na emisiu: „Prečo má známka také mega 
rozmery a nie tradičné pre túto emisiu? Kde sa vy-
tratil kupón?“- replika - „Nakoniec je to celkom 
zaujímavé riešenie a kupóny sú až dva, len meno 
osobnosti a autorov je na kupóne“. „Kto zbiera aj 
známky s kupónmi, ako bude teraz skladať varian-
ty kupónov ???“. - replika - “TL sa nemusí trhať 
len zvisle a vodorovne, ale aj uhlopriečne. Vznik-
ne tak netradičná páska“. „Čo tak urobiť známku 
spojenú s  kupónom priesekom, nie perforáciou, 
ktorá príliš osamostatňuje kupón?“ „Veľmi zaují-
mavé a originálne riešenie, škoda, že na TL nie je 
na okrajoch tiež popis“. V každom prípade, emi-

sia zaujala tých, čo ju hodnotia pozitívne, i tých, 
ktorí ju hodnotia negatívne. Jeden mantinel ná-
zorov tvoria priaznivci originálneho výtvarného 
riešenia a  som rád, že ich je viac, a druhý man-
tinel tvorí negatívne stanovisko k emisii. Pohľad 
na známku, kupóny aj na celý tlačový list evokuje 
viaceré otázky. Táto emisia je plnohodnotná, len 
ak ju prezentuje známka s  dvoma kupónmi ako 
jeden celok. Pri odstránení kupónov by stratila 
základné informačné fakty, ako je meno zobra-
zeného S. Zrubca a meno autorky a rytca. A tak 
pokus vydavateľa prezentovať doteraz nepoužitý 
rovnobežníkový formát v  slovenskej známkovej 
tvorbe leží v  skôr akademickej polohe a  nemá 
žiaden praktický význam. Problém môžu mať 
zberatelia kombinácií známka – kupón, ktoré sa 
dajú urobiť len pri šikmom trhaní TL. Zdá sa, že 
najlepšie riešenie bude to najjednoduchšie. Treba 
si odložiť celý TL a počkať, čo prinesie prax. Ne-
bude to však najlacnejšie riešenie, ktorému dávajú 
�latelisti prednosť vždy, keď sa to dá! Počkajme 
si, ako sa vyjadria radoví zberatelia, keď známka 
prenikne medzi nich. Tvorivý prístup majú mož-
nosť prejaviť aj tvorcovia celistvosti pri odosielaní 
zapísaných zásielok s viacnásobnou frankatúrou. 
Som zvedavý, ako sa vyjadria radoví zberatelia, 
keď známka prenikne medzi nich. Pestrá škála 
názorov, nestojí to za diskusiu? 

Emisia bola inaugurovaná 5.12.2014 v  Zápa-
doslovenskom múzeu v Trnave o 15 hodine. Pred 
inauguráciou bola o  14.00 hod. v  Múzeu kniž-
nej kultúry otvorená výstava „Knižná kultúra 
na známkach: Filatelia zo zbierky Severína Zrub-
ca“, ktorá potrvá do 29. mája 2015. Členovia Klubu 
�latelistov Tirnavia v Trnave a Klubu �latelistov L. 
Novotného v Bratislave vydali k tejto téme Cartes 
Maximum. Západoslovenské múzeum v  Trnave 
vydalo k otvoreniu výstavy a inaugurácii známky 
publikáciu autorov Ľ. Flocha a M. Ševčíka s náz-
vom „Severín Zrubec“ (náklad 200 ks, 45 str.), kto-
rú získali účastníci inaugurácie známky bezplatne.

Príjemné prežitie Vianoc, 
veľa šťastia, zdravia a zberateľských úspechov 

v novom roku Vám praje sekretariát  a Rada ZSF
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JUDr. Severín Zrubec v zrkadle času 
- filatelista a básnik

Ľubomír Floch

Tohtoročná tradičná známka, ktorá sa vydá-
va každoročne ku  Dňu slovenskej poštovej 

známky a �latelie, patrí JUDr. Severínovi Zrub-
covi, významnej osobnosti slovenskej i svetovej 
�latelie [1]. Vydanie známky vo všeobecnosti 
vníma naša spoločnosť ako ocenenie človeka 
prostredníctvom jeho činov. Využívam prí-
ležitosť vložiť na  papier jeho životopisné dáta 
a  predstaviť jeho osobnosť počas jeho takmer 
90-ročného plodného života. Zanechal výraznú 
stopu - ako človek i  ako �latelista. Z  jeho živé-
ho pohľadu, ohľaduplného správania sa k ľuďom 
vo  svojom okolí bolo cítiť silu a  empatiu jeho 
osobnosti. V  tomto článku by som rád priblížil 
čitateľom najmä jeho  �latelistické činy, ktoré 
boli podkladom pre rozhodnutie vydať známku 
na jeho počesť. Vydanie známky je nielen pocta 
S. Zrubcovi, ale i ocenenie kolektívu �latelistov, 
ktorých dokázal sústrediť vedľa seba a nadchnúť 
pre veľké ciele.

Úspešná životná púť vzácneho človeka, sve-
toznámeho �latelistu i  skromného básnika bola 
opísaná vo viacerých článkoch, v  časopisoch 
i na internetových portáloch [2, 3]. Štruktúrova-
ný životopis popisujúci jeho občiansku kariéru, 
odbornú �latelistickú činnosť i prehľad básnickej 
tvorby predstavila prestížna medzinárodná en-
cyklopédia „WHO is Who v  Slovenskej republi-
ke“ [4]. V internetovej encyklopédii Wikipedia je 
S. Zrubec charakterizovaný ako nestor slovenskej 
�latelie a básnik katolíckej moderny [5], na portá-
li Slovenského literárneho centra je zhodnotená 
jeho básnická tvorba [6]. V časopise českých �la-
telistov Filatelie je hodnotený ako legenda česko-
-slovenskej �latelie [7].

Filatelistická verejnosť ho pozná predovšet-
kým ako rešpektovaného zväzového funkcioná-
ra, vynikajúceho publicistu, úspešného vystavo-
vateľa, člena i predsedu domácich i zahraničných 
porôt pre hodnotenie exponátov a už menej ako 
básnika. V organizovanej �latelii pôsobil viac ako 
50 rokov. Angažoval sa za moderné chápanie �la-
telie ako záujmovej činnosti s výrazným kultúr-
nym a spoločenským poslaním. 

Filatelistický funkcionár 
(1952 – 1992)

Od roku 1952 bol členom Zväzu slovenských 
�latelistických spolkov a  v  tom istom roku sa 
stal predsedom klubu �latelistov vo vydavateľ-
stve denníka Práca. Nasledovalo členstvo v Zvä-
ze československých �latelistov (ZČSF 1965), 
v  ktorom ako podpredseda Ústredného výboru 
SČSF zastupoval slovenskú �lateliu niekoľko 
funkčných období. S  jeho menom je úzko spo-
jené úspešné úsilie o obnovu Zväzu slovenských 
�latelistov (Sliač 1969) [8] (obr.2). Dve funkčné 
obdobia viedol zväz ako predseda (1969 - 1979) 
a  ďalšie dve funkčné obdobia pôsobil ako pod-
predseda. Sústredil okolo seba kolektív ambi-
cióznych �latelistických funkcionárov. Nastal 
zlatý vek slovenskej �latelie, výrazne sa rozší-
rila členská základňa i  vystavovateľská činnosť 
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(obr.  3, 4). Za  svoju činnosť bol ocenený mno-
hými vyznamenaniami. Spomeniem len najdô-
ležitejšie: vyznamenanie Federálneho minister-
stva spojov ČSFR „Nositeľ medaily k 60. výročiu 
československej známky“ (1978), „Zaslúžilý pra-
covník vo �latelii“ (SČSF), „Zlatý čestný odznak 
ZSF“ a „Laureát Ceny ZSF 2000“. 

Je potrebné spomenúť dve významné udalos-
ti, ktoré sú bytostne spojené s jeho �latelistickou 
kariérou. Je to objavenie a  spracovanie archívu 
prvého slovenského �latelistického klubu Al-
bum z Kremnice z rokov 1895-1905 [9], ktorý mu 
poskytol Ing.  Jaroslav Lehotský, potomok rodu 
Lehotzských z Kremnice (obr.5) a návrat telegra-
mu Matúša Dulu na Slovensko. Objav existencie 
klubu Album posunul históriu organizovanej 
slovenskej �latelie o 25 rokov dozadu. Telegram 

Obr. 2 - Členský preukaz ZSF č. 1

Obr. 3 - S. Zrubec pri prejave na ustanovu-
júcom zjazde ZSF – Sliač 1969

Obr. 4 - Predsedníctvo ústredného výboru 
Zväzu slovenských filatelistov 1974. Prvý 
rad zľava/doprava: V. Kučera, Ing. O. Sabo, 
J. Korený, JUDr. S. Zrubec, RNDr. M. Anta-
la, Š. Plško, E. Farbaky, druhý rad: Ing. O. 
Bartoň, Ing. P. Leukanič, Ing. F. Martinka

Obr. 5 - S. Zrubec v diskusii s Ing. J. Lehot-
ským o archívnych materiáloch prvého 
slovenského klubu filatelistov Album 
v Kremnici založeného v roku 1895
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M. Dulu je významný štátnopolitický dokument 
deklarujúci vôľu slovenského národa vstúpiť 
do štátneho zväzku s českým národom (1918). Bol 
odcudzený z Národného múzea v Prahe pre svoju 
vysokú �latelistickú hodnotu. Po  mnohých ro-
koch sa objavil v exponáte významného švédske-
ho �latelistu Gösta Hedboma na Svetovej výstave 
PRAGÁ 68. S. Zrubec dosiahol, že pán Hedbom 
sa rozhodol na dôkaz priateľstva k Slovensku da-
rovať tento vzácny dokument Matici slovenskej 
ako predstaviteľke slovenského národa. Vďaka 
jeho úsiliu sa po  70 rokoch telegram opäť vrátil 
do Martina, do mesta, odkiaľ bol odoslaný v po-
hnutých dobách rozpadu Rakúsko - uhorskej mo-
narchie [10].

Publicista
Sú známe jeho početné články v časopise čes-

koslovenských �latelistov Filatelie, rôzne články 
publikované v informačnom bulletine ZSF Zves-
ti, v časopisoch slovenských �latelistov Spravo-
dajca ZSF a  Zberateľ, i  vo výstavných kataló-
goch. Originálne sú články o �latelii i autorská 
a  editorská spolupráca pri publikovaní histórie 
prvého slovenského �latelistického spolku Al-

bum [9], pri tvorbe náučných �latelistických prí-
ručiek [11 - 14], články o �latelii v ne�latelistic-
kých časopisoch [15, 16]. V časopise PRÁCA bola 
každú sobotu uverejňovaná po  viac ako desať 
rokov rubrika „Filatelia“. Zasvätení čitatelia ve-
deli, že pod skromnou redakčnou skratkou „zc“ 
sa skrýva Dr.  Severín Zrubec. V  príspevkoch 
pod touto značkou sa mohli čitatelia v sobotňaj-
ších číslach denníka zoznamovať so známkovou 
tvorbou celého sveta. Keď zoberieme do úvahy, 
že rok má 52 týždňov, tak za viac ako desať rokov 
autor vytvoril niekoľko stoviek príspevkov. Po-
zoruhodná je šírka informačného záberu, od te-
ritoriálnych informácií o  slovenských, českých, 
ale i  o  známkach početných štátov všetkých 
svetadielov po  informácie o  rôznych témach 
spracovaných na známkach, ako je šport, dôle-
žité udalosti spoločenského a politického života, 
osobnosti kultúry i politiky, prírody, hudby, ar-
chitektúry, kuchárskeho umenia a mnohé ďalšie 
(obr.6). Dávam klobúk dole pred jeho vytrvalou 
a obsahovo bohatou a rôznorodou publikačnou 
činnosťou.

Vystavovateľ
Poštové známky ho zaujímali od  chlapčen-

ských rokov. Zbieral najmä poštové známky Čes-
koslovenska a Slovenska. Keď začal pracovať ako 
redaktor, začal zbierať známky so vzťahom k po-
lygra�i. Pre nedostatok známkového materiálu 
zaraďoval do zbierky poštové pečiatky, celistvosti 
a  ďalšie �latelistické materiály. Na  Celoštátnej 
výstave Bratislava 1960 bolo z  jeho 90-listovej 
zbierky vystavených 70 listov. Exponát upútal 
pozornosť poroty zaradením a  spracovaním 
sprievodného materiálu, ako sú príležitostné 
pečiatky, obálky prvého dňa, výstrižky či celis-
tvosti. Jednotlivé albumové listy boli opatrené 
stručnými textami, ktoré v  exponáte rozprávali 
príbeh charakterizovaný názvom exponátu [3]. 
Bol to pioniersky čin a  S. Zrubec možno neve-
domky položil základy tematického zbierania 
u  nás. Postupne vznikal dnes už legendárny ex-
ponát „Dnes sa točia rotačky“. Sledovanie vývoja 
tohto exponátu ukazuje, ako sa vyvíjala „motívo-
vá“ �latelia. Terajší prívlastok „tematická“ dosta-
la omnoho neskôr. Nová a inšpirujúca koncepcia 
jeho exponátu v značnej miere prispela k rozvoju 
modernej námetovej �latelie. Jej najväčší prínos 
spočíval najmä v  predstavení skvelých možností 

Obr. 6 - Koláž z výstrižkov článkov 
S. Zrubca v denníku Práca
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�latelie s  využitím aj neznámkového �latelistic-
kého materiálu pri tvorbe exponátu, vďaka kto-
rému zberateľ môže úspešne prezentovať mnohé, 
niekedy aj veľmi úzko zamerané témy. Táto kon-
cepcia tvorby exponátov sa ujala, stále zdoko-
naľovala a  tvorí jeden zo základných princípov 
súčasnej námetovej �latelie. Spočiatku bola vo 
veľmi nerovnoprávnom postavení voči tradič-
nej teritoriálnej triede a  triede poštovej histórie. 
Vystavovatelia museli poskytnúť organizačnému 
výboru celú zbierku, ktorá často obsahovala nie-
koľko stoviek listov. Organizačný výbor si podľa 
svojho uváženia vybral jej časť, ktorú potom vy-
stavil na  paneloch. Na  Svetovú výstavu PRAGA 
´62 poskytol S. Zrubec okolo 300 listov, z ktorých 
OV vystavil 84 (obr. 7, 8).

Medaily mali vyryté meno vystavovateľa, 
kvalitu získaného kovu a označenie „motív“. Tie-
to pravidlá platili na  všetkých medzinárodných 
výstavách do  začiatku sedemdesiatych rokov, 
do  doby, keď FIP zrovnoprávnil motívové ex-

ponáty s  exponátmi ostatných výstavných tried 
a stanovil im rovnaký rozsah (80 resp. 128 listov) 
podľa kvality exponátu, tak ako v ostatných trie-
dach. Narodila sa „tematická trieda“ (obr. 9). 

Po Celoštátnej �latelistickej výstave v Brati-
slave (1960) pokračoval vo vystavovaní na  sve-
tových výstavách v  Prahe (PRAGA ´62, PRA-
GA ´68), kde získal zlaté medaily. V  zahraničí 
po  prvý raz vystavoval v  roku 1960 na  Medzi-
národnej �latelistickej výstave vo Viedni (Ra-
kúsko), neskôr tiež tam na  WIPA ´65. Potom 
nasledovali medzinárodné výstavy v  Istanbule 
(Turecko – ISTANBUL ´63), v  Budapešti (Ma-
ďarsko – SOCFILEX ´63, IMEX ´64, BUDA-
PEST ´71), v  Paríži (Francúzsko – PHILATEC 
´64, ARPHILA ´75), vo Washingtone (USA – 
WASHINGTON ´66), v Buenos Aires (Argentí-
na – EFIMEX ´68), v  Bruseli v  Belgicku (BEL-
GICA ´72), v Kodani (Dánsko – HAFNIA ´76), 
v  Luxemburgu (Luxembursko – MELUSINA 
´76), v  Londýne (Veľká Británia – LONDON 
´80) a v Tokiu (Japonsko – PHILATOKYO ´81), 
v Berlíne (NDR – SOCFILEX ´85) (obr. 10, 11).

Obr. 7 - Akceptačný list - potvrdenie prija-
tie exponátu na PRAGA 6́2

Obr. 8 - Celistvosť s OVS PRAGA 6́2

Obr. 9 - Výstavný diplom z BELGICA 7́2



2014 / 4 15

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Exponát bol počas 28 rokov vystavovaný 
na niekoľkých desiatkach výstav doma i v zahra-
ničí. Na  piatich svetových výstavách pod patro-
nátom FIP a 22 medzinárodných výstavách získal 
4 zlaté, 17 pozlátených a 7 strieborných medailí. 
V  roku 1998, kedy ukončil vystavovateľskú čin-
nosť, predal svoju rozsiahlu tematickú zbierku 
„Tlač a kniha“ Západoslovenskému múzeu v Tr-
nave [2, 3, 17].

Komisia námetovej 
filatelie FIP (1972 – 1988)

S.  Zrubec sa stal v  roku 1972 členom Ko-
misie námetovej �latelie FIP. V  období rokov 
1972-1978 sa podieľal na  tvorbe zásad výstav-

ného poriadku tematických exponátov ako člen 
predsedníctva námetovej komisie FIP, v  ktorej 
pracoval až do roku 1988. Predsedníctvo komi-
sie vypracovalo v dňoch 27. - 29. februára 1972 
v  Erwetegem - Zottegeme (Belgicko) „Zásady 
pre tvorbu a budovanie námetových exponátov 
na výstavách FIP“. Doplnilo ich počas Svetovej 
�latelistickej výstavy Portucalle ´77. S  malými 
zmenami platia dodnes. V  komisii pracoval až 
do roku 1988 [2, 3, 17] (obr. 12).

S. Zrubec bol členom námetovej skupiny 
„Papier a tlač“ (1962 – 1998) v rámci námetovej 
komisie FIP. Skupina doteraz vydáva bulletin 
„Čierne a biele umenie“ a má v embléme portrét 
tvorcu prvej tlačenej knihy sveta J. Gutenberga. 
S. Zrubec bol jeden z troch jej zakladajúcich čle-
nov na Svetovej výstave PRAGA ´62 a bol členom 
jej vedenia do roku 1998. Keď ju z vekových dô-
vodov opúšťal, združovala 250 �latelistov z  ce-
lého sveta.

Porotca (1970 – 2011)
V roku 1970 ho predsedníctvo ZČSF vymeno-

valo za zväzového porotcu. V tom istom roku som 
začal po prvýkrát pracovať v porote na oblastnej 
výstave v Holíči. Nasledovala jeho účasť ako člena 
porôt, resp. ich predsedu* v  rade výstav rozlič-
ného typu na území celého Československa: Ce-
loštátna výstava BRATISLAVA 1960, Celoštátna 
výstava BRNO ´66, Národná výstava ŽILINFILA 
´70*, Národná výstava LAUGARÍCIO ´79*, Tren-

Obr. 10 - Celistvosť z Medzinárodnej 
filatelistickej výstavy SOCFILEX 1963 
v Budapešti

Obr. 11 - Celistvosť z Medzinárodnej fila-
telistickej výstavy SOCFILEX 1985v Berlíne

Obr. 12 - Stretnutie predsedníctva Komi-
sie tematickej filatelie FIP v Monte de 
Santa Luzia in Vianna, Portugalsko 1977. 
Dr. G. Morolli (Tal.) pri prednáške
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čín, Národná výstava KOŠICE ´80*, Národná 
výstava mladých �latelistov JUNIORFILA ´82*, 
Košice, Národná výstava SLOVENSKO ´83*, Bra-
tislava a  Národná výstava BRATISLAVA 1987*. 
Ako predseda komisie porotcov ZČSF pracoval 8 
rokov (obr. 13). 

V roku 1972 bol vymenovaný za medzinárod-
ného porotcu FIP. Po prvý raz posudzoval náme-
tové exponáty na Medzinárodnej výstave „IBRA 
´73“ v roku 1973 v Mníchove. Ako porotca, resp. 
predseda poroty* pôsobil na  nasledujúcich me-
dzinárodných �latelistických výstavách: WIPA 
´81, Viedeň (Rakúsko), HAFNIA ´76, Kodaň 
(Dánsko), THEMABELGA ´75, Brusel (Belgic-
ko), PRAGA ´78 a  PRAGA ´88, Praha (ČSSR), 
PHILEXFRANCE ´89, Paríž (Francúzsko), SOC-
FILEX III ´73, Bukurešť (Rumunsko), NORWEX 

Obr. 13 - Národná filatelistická výstava 
mladých filatelistov JUNIORFILA ´82, Ko-
šice 1982. Odborná porota. zľava/doprava : 
J. Čížek, J. Korený, JUDr. S. Zrubec, predse-
da, RNDr. M. Zika, N. Feiner, Ing. P. Leuka-
nič, D. Evinic,. Š. Plško, Dr. J. Oško, Ing. H. 
Ondrášek - Praha

Obr. 14 - S. Zrubec, predseda poroty. Medzi-
národná filatelistická výstava SOCFI-
LEX´81, Bratislava 1981

Obr. 15 - Svetová filatelistická výstava 
WIPA ´81. Diplom, poďakovanie za prácu vo 
výstavnej porote

Obr. 16 - Medzinárodná výstava pošto-
vých známok SLOVENSKO 2002. S. Zrubec, 
poslednýkrát ako člen výstavnej poroty. 
Zľava/doprava, prvý rad: M. Francaviglia, 
(Tal.), S. Zrubec (SR), J. Tekeľ, predseda, (SR), 
M. Bachratý, (SR), L. Brendl, (ČR), D. Laege, 
(Nem.), druhý rad: H.H. Horin, (Rak.), M. M. 
Szwemin, (Poľ.), L. Molnár ,(Maď.), V. Kopec-
ký, (ČR), A. Tekeľ, (SR)
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´80, Oslo (Nórsko), SOCFILEX ´76, Berlín, 
(NDR), SOCFILEX ´81*, Bratislava (ČSSR), BU-
ENOS AIRES ´80, Buenos Aires (Argentína). Po-
sledný raz účinkoval ako porotca - pozorovateľ 
na  Medzinárodnej výstave poštových známok 
SLOVENSKO 2002 v Bratislave. Členom Medzi-
národnej poroty FIP bol až do roku 2011 ako jej 
emeritný člen (obr. 14 – 16).

S  hrdosťou a  potešením konštatujem, že S. 
Zrubec sa zapísal zlatými písmenami do histórie 
slovenskej, európskej i svetovej �latelie.

Básnik
V dobrom človekovi a vynikajúcom �latelis-

tovi žil aj človek básnik, ktorý dlhé roky písal 
poéziu. Svoje prvé básne začal publikovať počas 
Slovenskej republiky (1939 – 1945) vo viace-
rých periodikách. Už počas štúdia publikoval 
básne v časopisoch Nový rod, Rozvoj, Kultúra, 
Slovenské pohľady. V  roku 1965 vydal zbierku 
Hodina stromov, po ktorej sa z osobných dôvo-
dov na 40 rokov odmlčal. Tvoriť však neprestal. 
Po  nežnej revolúcii sa k  poézii vrátil. Z  jeho 
hlbokého vnútra vyšlo viacero básní, z ktorých 
väčšina bola publikovaná na jeho vlastné nákla-
dy. V rokoch 2003 – 2005 vydal 14 útlych zbie-
rok subjektívnej lyriky, adresovaných hlavne 
priateľom a  známym. Poslednú zbierku vydal 
v roku 2009 [6].

Poďakovanie
Ďakujem RNDr.  M. Antalovi, RNDr.  M. Zi-

kov a  J. Korenému za  pomoc pri identi�kovaní 
osôb na publikovaných fotogra�ách a P. Mošaťovi 
za poskytnutie zbierky výstrižkov z časopisu Prá-
ca. Fotogra�e sú z archívu autora článku.
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Dátum
vydania

Názov emisie* Nom. hodn.
Náklad (ks) 

Rozmery
(mm)

Druh TL
Tech. tlače

Počet zn.
na TL

2. 1. 2015 Kultúrne dedičstvo Slovenska: 
Krásnohorské Podhradie – Mau-
zóleum Andrášiovcov

1,10 € 
2 000 000

22,0 x 26.5 TL
Otr/HI

100

30. 1. 2015 Známka s personalizovaným ku-
pónom: Valentínske blahoželanie

0,45 €
220 000

26,5 x 44,1 UTL
O

8 + 8k

6. 2. 2015 Osobnosti: 400. výročie narode-
nia Štefana Pilárika (1615 – 1693)

0,60 €
300 000

40,0 x 30,0 TL
O

50/10

6. 3. 2015 Veľkonočné motívy v diele Karo-
la Ondreičku (1898 – 1961)

0,45 €
1 700 000

26,5 x 33,9 TL / ZZ
O

50

16. 3. 2015 Transplantačné centrum kostnej 
drene 2015

1,15 €
2 000 000

40,0 x 30,0 TL
O

50

31. 3. 2015 Šport: Vladimír Dzurilla (1942 – 
1995)

0,80 €
210 000

44,1 x 26,5
k 22,0 x 26,5

TL
O

30+30k

17. 4. 2015 Technické pamiatky: Parná loko-
motíva 498.104 Albatros

0,45 €
1 000 000

44,1 x 26,5 TL
Otr/HI

50

17. 4. 2015 Technické pamiatky: Parná loko-
motíva 464.001

0,45 €
1 000 000

44,1 x 26,5 TL
Otr/HI

50

5. 5. 2015 EUROPA 2015: Staré hračky 0,90 €
20 000

44,1 x 26,5 TL / ZZ
O

17/6

8. 5. 2015 Deň víťazstva nad fašizmom 1,00 €
300 000

26,5 x 44,1 TL
O

50

26. 6. 2015 550. výročie založenia Academie 
Istropolitany

1,40 €
70 000

44,4 x 54,4 HA
Otp/O

1

14. 8. 2015 200. výročie narodenia Dona 
Bosca 

1,20 €
120 000

44,4 x 30,5 UTL
Otp/O

6

2. 9. 2015 Bienále ilustrácií Bratislava 2015 1,00 € 
300 000

40,0 x 40,0 TL
O

50

18. 9. 2015 Krásy našej vlasti: Súľovské skaly 0,80 €
1 000 000

44,1 x 26,5 TL
Otr/HI

50

18. 9. 2015 Krásy našej vlasti: Manínska ties-
ňava

0,90 €
1 000 000

26,5 x 44,1 TL
Otr/HI

50

9. 10. 2015 Ochrana prírody: CHKO Poľana: 
Vydra riečna
Ochrana prírody: CHKO Poľana: 
Bocian čierny

0,65 €
50 000
0,65 €

54,4 x 22,2

27,2 x 44,4

HA
Otp/O

1

1

23. 10. 2015 Osobnosti: 200. výročie narodenia 
Ľudovíta Štúra (1815 – 1856)

1,00 €
1 000 000

26,5 x 44,1 TL
Otr/HI

50

Emisný plán slovenských poštových 
známok na rok 2015
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*Aktualizovaná verzia z 2.12.2015. Zme-
na emisného plánu vyhradená.

Skratky:
Druh tlače: TL - tlačový list, H - hárček, 

UTL - upravený tlačový list, k - kupón
Technika tlače: O  – štvorfarebný ofset, 

Otp / O – tlač z plochých dosiek (1) v kombi-
nácii s trojfarebným ofsetom, Otr / HI - ro-
tačná oceľotlač (1) v kombinácii s dvojfareb-
nou hĺbkotlačou.

Tabuľka obsahuje súhrn dostupných 
aktuálnych informácii o  plánovanej slo-
venskej známkovej tvorbe a  �latelistic-
kých výrobkov pre rok 2015. Podľa emis-
ného programu je plánované vydanie 23 
známok. Jednoduché počty ukazujú, že 
plánovaný ročný objem �latelistickej pro-
dukcie POFIS-u je 120,61 €. Podľa jednot-
livých kategórií to vyzerá takto: známky 
(23) 21,00 €, FDC (23) 41,70 €, H (2) 4,20 €, 
UTL (3) 19,20 €, ZZ (3) 14,40 €, �latelis-
tické výrobky (NL (6), PaL (2), CM (3), 
CDV (5), CP (3), PT (1)) za 20,11 €. V uve-
denom sumári cien jednotlivých druhov 
�latelistických produktov som započítal 
do  emisie nepečiatkovaných známok aj 3 
známky zo ZZ a medzi UTL som započí-
tal aj cenu 3 ZZ. Kto si odkladá slovenské 
známky do predtlačených albumových lis-

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Dátum
vydania

Názov emisie* Nom. hodn.
Náklad (ks) 

Rozmery
(mm)

Druh TL
Tech. tlače

Počet zn.
na TL

13. 11. 2015 Vianočná pošta 2015 T2 50
168 000

26,5 x 33,9 UTL / ZZ
O

8/10

13. 11. 2015 Vianočné motívy v diele 
Karola Ondreičku (1898 – 1961)

0,45 €
1 700 000

26,5 x 33,9 TL
O

50

25. 11. 2015 Umenie: Alfonz Mucha – maľba 
z hotela §ermia Palace v Piešťa-
noch

1,20 €
80 000

44,4 x 54,4 UTL
Otp/O

4

25. 11. 2015 Umenie: Dušan Samuel Jurkovič 
– Spolkový dom v Skalici

1,50 €
50 000

44,4 x 54,4 H
Otp/O

1

4. 12. 2015 Deň slovenskej poštovej známky:
Budova pošty Bratislava 1

0,65 €
1 050 000

44,1 x 26,5
k 22,0 + 26,5

TL
Otr/HI

30+30k

tov a neodoberá ZZ bude mať 3 políčka pre 
známky oddeľujúce sa priesekom prázdne. 
Vyššie uvedené číselné informácie pomô-
žu distribútorom v kluboch, aby si mohli 
detailne naplánovať odber noviniek na rok 
2015. Upozorňujem na  novinku v  úprave 
TL Európa, ktorý má mať po prvý raz 17 
známok. Tajomné prvočíslo 17 indikuje 
asymetrický TL a s tým možnosti rôznych 
kombinácií sútlačí známok (?). Zastávam 
názor, že samolepiace známky oddeľujúce 
sa priesekom zo známkových zošitkov sú 
súčasťou generálnej zbierky a odporúčam, 
aby boli objednávané pre všetkých, kto-
rí odoberajú obrazovo identické známky 
s klasickým lepom a klasickou perforáciou 
z  TL o  50 známkach. Známkové zošitky 
svojou povahou patria medzi známkový 
tovar a  nie medzi �latelistické produkty. 
A kto zbiera UTL mal by mať v zbierke aj 
ZZ. Súhlasíte so mnou? 

Pre porovnanie s  kompletnou emisiou 
za rok 2014 (141,94 €) je tohto roku pláno-
vaná nižšia suma. Treba však počítať s vý-
hradou SP, a.s. na zmenu emisného plánu. 
Preto môžeme počítať s  malým zvýšením 
plánovanej sumy. Tak to bolo i  tento rok, 
viaceré nominálne hodnoty známok boli 
posunuté nahor.

(ljf)
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Cena za  najkrajšiu poštovú známku sve-
ta s  religióznou tematikou v  súťaži „Il 

Premio Internazionale d’arte �latelica San 
Gabriele“ je každoročne udeľovaná tej pošto-
vej známke, ktorá mimoriadnym a význam-
ným spôsobom prispela k šíreniu kresťanské-
ho posolstva vo svete. Z tohto dôvodu je cena 
za  najkrajšiu známku sveta s  kresťanskou 
tematikou nazvaná podľa anjela zvestujúce-
ho Panne Márii narodenie Krista, ktorý je zá-
roveň patrónom celosvetovej únie zberateľov 
poštových známok s  kresťanskou tematikou 
– Spoločnosti Sv. Gabriel. Na 32. ročníku tej-
to prestížnej a unikátnej súťaže získala cenu 
Archanjela Gabriela po prvý raz aj slovenská 
poštová známka 1150. výročie príchodu sv. 
Cyrila a  Metoda na  Veľkú Moravu Známka 
(Po�s č. 542) bola vydaná v roku 2013 v spolu-
práci s Bulharskou republikou, Českou repub-
likou a Vatikánskym mestským štátom práve 
na  základe iniciatívy Slovenskej pošty, a. s., 

ktorá ostatným krajinám poskytla výtvarný 
návrh známky vytvorený akademickým ma-
liarom prof.  Dušanom Kállayom. Zámerom 
tejto emisie nebolo len pripomenúť si dôstoj-
nou formou okrúhle výročie príchodu by-
zantských vierozvestcov sv. Cyrila a  Metoda 
na územie Veľkej Moravy v  rámci „Roka sv. 
Cyrila a  Metoda 2013“, ale prezentovať nie-
len slovenskej, ale aj svetovej verejnosti málo 
známe najstaršie zobrazenia oboch spolupat-
rónov Európy. Tie boli objavené v roku 1862 
v  suteréne kostola San Clemente v  Ríme pri 
príležitosti pripravovaných osláv 1000. vý-
ročia príchodu sv. Cyrila a  Metoda ku Slo-
vanom. Najstaršie známe zobrazenie našich 
vierozvestcov sa zachovalo na freske situova-
nej v predsieni pri vstupe do dolného kostola 
stvárňujúcej Osobný súd sv. Cyrila a Metoda 
z 9. storočia, na základe čoho sa predpokladá, 
že táto freska bola namaľovaná nad hrobom 
sv. Cyrila. Freska je v  súčasnosti takmer ne-
čitateľná, čo spôsobili pietne dotyky rúk mi-
liónov pútnikov, ktorí za ostatných 150 rokov 
toto významné miesto navštívili. Profesorovi 
Kállayovi sa na poštovej známke podarilo veľ-
mi dobre zničenú fresku zrekonštruovať, čo 
bol zrejme jeden z hlavných dôvodov udelenia 
Ceny sv. Gabriela práve Slovensku, a  nie aj 
ostatným krajinám, o čom rozhodla odborná 
porota, ktorej členmi sú tak významné osob-
nosti ako trentský arcibiskup Luigi Bressano, 
rakúsky kardinál Christopho Schönborn ale-
bo exminister poľnohospodárstva Talianskej 
republiky Gianni Fontana, ktorý bol prezi-
dentom poroty. 

Cena s diplomom (obr. 1, 2) bola odovzda-
ná zástupcovi Slovenskej pošty, a.s., Marti-

Slovensko získalo po prvý raz 
v histórii cenu za najkrajšiu známku 

sveta s kresťanskou tematikou
Martin Vančo

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

(obr. 1)
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novi Vančovi 28. septembra 2014 v  Museo 
Fondatione Fioroni v  mestečku Legnago pri 
Verone (obr. 3. zľava doprava) za prítomnosti 
prezidenta poroty Gianni Fontanu, primátor-
ky Legnaga Clary Scapin, správkyne Nadácie 
Fioroni Silvie Baraldi, gró©y Isabelle von 
Schönfeld, generálnej konzulky Rakúska a vi-
ceprezidenta provincie Verona Marca Am-
brosiniho. Poštová známka venovaná 1150. 
výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľ-
kú Moravu zaujala odbornú porotu nielen 
mimoriadnou kvalitou vyhotovenia vo forme 
oceľorytiny v hárčekovom prevedení s jednou 
poštovou známkou, ale aj dizajnom známky 
vytvoreným na základe najstarších známych 
zobrazení oboch byzantských vierozvestcov 
nachádzajúcich sa v  kostole San Clemente 
v Ríme na pozadí jedného z najstarších hla-
holských kódexov, tzv. Assemaniho evanjeli-
ára z Vatikánskej knižnice v Ríme. Prezident 
odbornej poroty Gianni Fontana vo svojom 
príhovore pri udeľovaní ceny vyzdvihol nie-

len význam oboch svätcov ako spolupatrónov 
Európy, ale aj iniciatívu Slovenska, pri realizá-
cii medzinárodného vydania poštovej znám-
ky s viacerými krajinami či už Bulharskom, 
Českou republikou alebo Vatikánom.

Spolu so Slovenskou poštou, a.s., bola 
ocenená mimoriadnou cenou aj poštová 
známka Rakúskej pošty vydaná k  500. vý-
ročiu zázračnej gotickej Madony z  Luggau, 
ktorej hárček bol dekorovaný perforáciou 
v podobe ľudovej výšivky, čo podnietilo čle-
nov poroty, aby ocenili aj túto známku za jej 
inovatívnosť. Za  pozornosť stojí aj skutoč-
nosť, že do  tejto súťaže sa poštové známky 
neprihlasujú, ale jedného víťaza oceneného 
plaketou sv. Gabriela vyberá už spomenutá 
porota na základe priameho výberu spome-
dzi všetkých poštových známok s  kresťan-
skou tematikou vydaných na  celom svete 
v  príslušnom roku. Nemenej zaujímavou 
skutočnosťou je aj to, že členom poroty je aj 
predseda slovenskej Spoločnosti Sv. Gabriel 
Mons. Ján Vallo, na základe iniciatívy kto-
rého bol do spoločného vydania tejto pošto-
vej známky zapojený aj Vatikánsky mestský 
štát. Napriek spolupráci viacerých štátov 
pri realizácii tejto známky bola ale cena sv. 
Gabriela udelená len Slovensku, pretože bolo 
nielen iniciátorom tohto pozoruhodného 
medzinárodného projektu, ale bolo aj tvor-
com výtvarného návrhu predmetnej pošto-
vej známky, objasnil šéf sekretariátu súťaže 
Danilo Bogoni, známy veronský žurnalista, 
prečo túto cenu získalo len Slovensko.

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

(obr. 2)

(obr. 3)
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Sektorový piktogram znázorňuje polo-
hu konkrétneho priehradkového listu 

na tlačovom liste resp. tlačovej forme (vyfar-
bené políčko ukazuje ktorý sektor TL tvorí 
daný PL), prípadne vystihuje aj jej tvar; za-
raďujeme ho medzi doskové značky.

Zberatelia – špecialisti sa snažia pomo-
cou aj najmenších doskových chýb rozlíšiť 
hárčeky a malé PL, tlačené vo viacnásobnej 
produkcii. Pri rozlišovaní ofsetom tlače-
ných známok pritom narážajú na špeci�ká 
ofsetu (náhodne vznikajúce a  zanikajúce 
výrobné chyby) resp. takú vysokú kvalitu 
tlače – bez doskových chýb – že táto úlo-
ha býva často neriešiteľná. Ako príklad 
uveďme doteraz nerozlíšený hárček č. 350 
„Zdenka Schelingová“, tlačený v 25 poliach 

Na čo slúži sektorový piktogram?
M. Gerec

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Číslo Názov emisie PL Druh piktogramu, 
umiestnenie na PL

455 EUROPA 2009 – Astronómia 50 ZP 2-okienkový v rámčeku; v ľavom dol-
nom alebo v pravom dolnom rohu

470A Veľká noc 2010 50 ZP 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

471 Matúš Čák Trenčiansky 35 ZP 2-okienkový v pravom dolnom rohu

473 Milan Hodža 50 ZP 4-okienkový v pravom dolnom rohu

474 EUROPA 2010 – Detské knihy 8 ZP 6-okienkový v ľavom dolnom rohu

484A Vianoce 2010 50 ZP 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

487 Boj proti HIV 50 ZP 2-okienkový v ľavom dolnom rohu

489 Medzinárodný rok chémie 30 ZP +30 K 4-okienkový v pravom dolnom rohu

492A Veľká noc 2011 50 ZP 4-okienkový v pravom dolnom rohu

493-494 MS v ľadovom hokeji 2011 50 ZP 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

502 Ján Cikker 50 ZP 4-okienkový v pravom dolnom rohu

503 BIB 2011 50 ZP 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

506A Vianoce 2011 50 ZP 4-okienkový v ľavom hornom rohu

508 Deň poštovej známky 2011 – poštová 
schránka

30 ZP +30 K 2-okienkový v ľavom hornom rohu

511 Jonáš Záborský 50 ZP 4-okienkový v ľavom hornom rohu

512 Samo Chalúpka 50 ZP 4-okienkový v ľavom hornom rohu

vo francúzskej tlačiarni Cartor Security 
Printing.

V  prípade hárčekov, kde by bol pikto-
gram rušivým prvkom, s  ním počítať ne-
môžeme, ale pri malých PL je sektorový pik-
togram vynikajúcou pomôckou, absolútne 
zjednodušujúcou ich rozlišovanie, takže nie 
je potrebné hľadať často iba lupou viditeľné 
rozlišovacie znaky.

Prvou emisiou, na  ktorej sa piktogram 
objavil bola v roku 2009 známka č. 455 „EU-
ROPA – Astronómia“. Táto emisia bola vy-
daná v dvoch formách – vo veľkých PL s 50 
ZP, ktoré majú piktogram na dolnom okraji 
a v malých PL s 8 ZP, ktoré sú bez piktogra-
mu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené emi-
sie, u ktorých bol doteraz piktogram použitý.
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Číslo Názov emisie PL Druh piktogramu, 
umiestnenie na PL

513A Veľká noc 2012 50 ZP 4-okienkový v ľavom hornom rohu

515 EUROPA 2012 – Návšteva 8 ZP + 4 K 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

517 2. miesto na MS v ľadovom hokeji 2012 50 ZP 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

519-520 OH a paralympijské hry Londýn 2012 50 ZP 4-okienkový v ľavom hornom rohu

527A Vianoce 2012 50 ZP 4-okienkový v ľavom hornom rohu

530 Deň poštovej známky 2012 –Pavol 
Socháň

30 ZP +30 K 2-okienkový v ľavom hornom rohu

533 Ján Popluhár 50 ZP 4-okienkový v ľavom hornom rohu

534A Veľká noc 2013 50 ZP 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

535 Dominik Tatarka 50 ZP 4-okienkový v ľavom hornom rohu

536 Liečba rakoviny prsníka 50 ZP 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

543 Gorazd Zvonický 50 ZP 4-okienkový v ľavom hornom rohu

545 BIB 2013 50 ZP 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

551 Vianoce 2013 50 ZP 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

556 XXII. Zimné olympijské hry v Soči 50 ZP 4-okienkový v ľavom hornom rohu

557 XI. Zimné paralympijské hry v Soči 50 ZP 4-okienkový v ľavom hornom rohu

558 Medzinárodný rok kryštalogra�e 30 ZP +30 K 2-okienkový v ľavom hornom rohu

559A Veľká noc 2014 50 ZP 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

563A EUROPA 2014 – Národné hudobné 
nástroje

8 ZP 16-okienkový v ľavom dolnom rohu

564 Pavol Horov 50 ZP 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

565 Pocta pamiatke padlým v  1. svetovej 
vojne

10 ZP 4-okienkový v ľavom dolnom rohu

Iba prvý piktogram mal rámček (obr. 1 
a  2), ostatné sú bez rámčeku, vo viacerých 
veľkostiach (obr. 5 až 8), v konkrétnej emisii 
vždy len v  jednej veľkosti. U emisie č. 493-
494 „MS v  ľadovom hokeji“ sa vyskytli ne-
dotlače spodnej linky piktogramu na  PL 3 
(obr. 9). Pravdepodobne bol piktogram prí-
liš vysunutý na okraj tlačovej platne a preto 
na neskorších emisiách rovnakého formátu 
so 4 PL bol piktogram zmenšený).

Pri popise doskových chýb sa v katalógoch 
naďalej používa číselné označenie PL podľa 
postupu používaného pri číslovaní ZP v  PL 
– začína sa v ľavom hornom rohu, postupuje 

sa v riadku smerom doprava, potom druhým 
riadkom zľava doprava a  posledný je pravý 
dolný roh. Pred očíslovaním je však potrebné 
daný PL správne (jednotne) orientovať (nato-
čiť) a pri tomto úkone v niektorých prípadoch 
môže vzniknúť problém. Na  problematickú 
orientáciu známky č. 454 „Najvyšší kontrol-
ný úrad SR“ upozornil v  roku 2009 zosnulý 
Peter Malík (pozri „Aká je správna poloha 
známky?“, Zberateľ 2009/8/29). Náš názor je 
taký, že primárne by mala byť známka orien-
tovaná podľa známkového obrazu, ak to nie 
je jednoznačné, tak podľa nominálnej hodno-
ty, prípadne podľa názvu štátu a v poslednej 
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Obr. 1. Pofis 455 Obr. 2. Pofis 455 Obr. 3. Pofis 471

Obr. 4. Pofis 487 Obr. 5. Pofis 492A Obr. 6. Pofis 493-494

Obr. 7. Pofis 517 Obr. 8. Pofis 564 Obr. 9. Pofis 493-494
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

inštancii podľa dohody. V  našej známkovej 
tvorbe sme mali tento problém u známky č. 
515 „EUROPA – Návšteva“, kde sú známky 
na PL umiestnené v protichodnom usporia-
daní (obr. 10). Z dvoch možných umiestnení 
piktogramu (v ľavom dolnom alebo v pravom 
hornom rohu PL) bola dohodnutá poloha 
„v ľavom dolnom rohu PL“.

Jedným z  tohtoročných prípadov pou-
žitia piktogramu je známka č. 563A „EU-
ROPA – Národné hudobné nástroje“, kde 
pražská Poštovní tiskárna cenin maximálne 
využila priestor tlačovej formy a tlačila tento 
malý PL v 16-poliach (obr. 12). Na vytlačenie 

nákladu známky 200 000 kusov bolo potreb-
ných 1  563 TL, takže z  každého zo 16-ich 
piktogramov existuje tiež len 1  563 kusov. 
Keď uvážime, že niekoľko 100-kusových 
balíčkov sa použilo na FDC a NL, určitý po-
diel nákladu bol predaný do zahraničia (ide 
o spoločnú emisiu EUROPA), tak sa mohlo 
stať, že niektoré z  polí sa bude vyskytovať 
vzácnejšie a skompletizovať všetkých 16 pik-
togramom nemusí byť jednoduché.

V Českej republike sa piktogram používa 
aj na známkových zošitkoch. Predpokladám, 
že aj slovenskí zberatelia by uvítali jeho pou-
žitie na slovenských známkových zošitkoch.

Obr. 10. Pofis 515 Obr. 11. Pofis Obr. 12. Pofis 563A

Výtvarná monogra�a 
František Horniak – 

Delineavit & Sculpsit z pera 
Antónie Paulinyovej (Slo-
vart 2012) po  úspešnom 
predstavení na �latelistickej 
výstave IPHLA 2012 Mai-
nz, kde bola ocenená po-
zlátenou medailou, získala 
ďalšie významné ocenenie 
vermeil na  Svetovej výstave Brasiliana 2013. 
V  tom istom roku získala publikácia za  vyni-

kajúcu gra�ckú úpravu 
Vladislava Rostoku a  vy-
davateľský počin Slovartu 
najvyššie ocenenie v  sú-
ťaži Najkrajšie knihy Slo-
venska 2012. Dvojjazyčná 
publikácia (v  anglickom 
preklade V. Jankoviča) zá-
ujmom zúčastniť sa na sve-
tovej �latelistickej exhibícii 

v  Londýne má naďalej ambíciu predstavovať 
slovenskú známkovú tvorbu vo svete.

Viete, že?
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NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF
Ročník: VI. Číslo: 3/2014

Úspešný školský rok 2013/2014 
mládežníckej filatelie

Mládežnícka �latelia na  Slovensku 
v  školskom roku 2013/2014 sa posu-

nula kúsok vyššie oproti posledným rokom. 
Počet KMF sa udržal v počte 15 registrova-
ných KMF pri kluboch �latelistov a  jeden 
novo vytvorený pracuje v Dome sociálnych 
služieb v Bánovciach nad Bebravou. V pät-
nástich KMF pracovalo 135 mladých �late-
listov, v Bratislave 3 KMF s počtom 29 mlá-
dežníkov, ZpSl 49 členov v 6 KMF, SsSl 37 
mládežníkov v 4 KMF, VsSl 7 mládežníkov, 
a 13 mládežníkov v Bánovciach nad Bebra-
vou. Viaceré kluby �latelistov vo svojich 
hláseniach uvádzajú po 1 až 2 mládežníkov 
s ktorými pre malý počet nepracujú. Veko-
vá štruktúra vedúcich KMF je nepriaznivá. 
Mládež rozhodne potrebuje mladých vedú-
cich, ktorí im budú vekom bližšie a  lepšie 
im budú rozumieť. Tým nechcem povedať, 
že vedúci v pokročilom veku by nedokázali 
pracovať s deťmi. Práve naopak, láska k de-
ťom a k �latelii sa stala pre mnohých život-
ným poslaním. Práca s deťmi z roka na rok 
je ťažšia. Rozhodujúci vplyv na  deti majú 
rodičia, čo je pochopiteľné. Rodič určuje 
priority pre svoje deti, škola, jazyky, šport 
a ZUŠ. Ak aj nájdeme záujemcov o �lateliu 
tak niekedy je ťažké nájsť taký čas, ktorý by 
všetkým vyhovoval.

 Napriek všetkým spomínaným ťažkos-
tiam sme dosiahli slušné výsledky. Bolo to 

poznať na  Celoštátnom kole �latelistickej 
olympiády v Belušských Slatinách, ktoré bolo 
súčasťou Dní mladých �latelistov. Rok 2014 
bol aj rokom olympiády a MS vo futbale a tak 
téma bola jasná, zameraná na  šport. Teore-
tickú časť v podobe testov mládežníci zvládli 
výborne. Testy boli zamerané na oblasť �la-
telistickú a športovú. V praktickej časti mlá-
dežníci dokazovali zručnosť pri tvorbe mini 
exponátov. Bolo vidieť rozdiel medzi jednot-
livcami. V  krúžkoch, kde sa pracuje syste-
maticky a po  celý rok výsledky sa dostavili. 
Každá súťaž je pozitívna v tom, že sa získajú 
skúsenosti, vymenia sa názory, poučia sa deti 
ale aj vedúci. Po  každej súťaži vykonávame 
zhodnotenie mini exponátov, najskôr súťa-
žiaci a potom porota. Vytvorenie mini expo-
nátov je prvým krokom k tvorbe exponátov.

 Dni mladých �latelistov boli obohatené 
večerom venovaným návrhu poštových zná-
mok, kde pracovali šikovné ruky, um, farby, 
tužky. Zaujímavá bola rytecká práca v réžii 
pani Danky Schmidtovej.

Mládežníci rydlom vyrývali do  linolea. 
Bolo radosť sa pozerať na  mladých tvorcov 
a  rytcov poštových známok. Najkrajší ná-
vrh na  poštovú známku porota ohodnotila 
Nelky Glorikovej zo Svitu. Najlepšie výsled-
ky v ryteckých prácach dosiahli mládežníci 
z Bratislavy.

NAŠA MLÁDEŽ
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Ozdobou Dní mladých �latelistov bola 
účasť delegáta Francúzskej pošty p. Philippe 
Maligea, ktorý vysoko hodnotil vedomosti 
detí ale aj slušné správanie, disciplínu a zá-
ujem o �lateliu. Vyzval deti, aby sa zapojili 
do aktivít projektu International Postal Phi-
latelistic Club, ktorého je organizátorom, 
k čomu rozdal propagačný materiál.

 Vo večerných hodinách sa uskutočnila 
porada vedúcich KMF. Bola vyhodnotená 
činnosť jednotlivých KMF v školskom roku 
2013/2014. Každý vedúci prezentoval svoj 
krúžok poukázal na  klady ale aj ťažkosti 
s ktorými sa počas roka stretli. Boli prero-
kované otázky členskej základne, �latelis-
tická olympiáda a  jej budúcnosť, súťaž ak-
tivity KMF, výstavná činnosť, tvorba mini 
exponátov, klubové a  krúžkové výstavky. 
Požiadal som vedúcich, aby sa so svojimi vý-
sledkami v KMF podelili cestou propagácie , 
v regionálnej tlači, televízii, a hlavne v Spra-
vodajcovi ZSF.

Na  záver porady prijali vedúci návrh 
témy �latelistickej olympiády na školský rok 
2014/2015: Rodný môj kraj.

Tretí deň Dní mladých �latelistov bol ve-
novaný zhodnoteniu výsledkov olympiády 
a  odovzdanie diplomov a  cien, ktoré veno-
vala Slovenská pošta, a. s. a  ktoré víťazom 
odovzdala pani Mgr. Monika Podolská. 

Finále �latelistickej olympiády sa zúčast-
nilo 25 súťažiacich:

Kategória Z: 1. miesto Nicol Kováčiková 
BA 2, 2. Martin Németh Ba 1, 3. Ronald Ga-
cík, Bytča

Kategória A: 1. miesto Juraj Schrojf, BA 
1, 2. Adam Bachratý, Trnava 2, 3. Martin 
Haba, Malacky

Kategória B: 1. miesto Tomáš Oško, L.
Mikuláš, 2. Michal Nedelka BA 1, 3. Martin 
Horný BA 1

Kategória C: 1. miesto Lukáš Oško, L. 
Mikuláš, 2. Maria Kubíková, Trnava 1

Kategória D: 1. miesto Daniel Jindra, Nit-
ra - Rišňovce 

 Na  výstave druhého a  tretieho stupňa 
v Galante (august 2014) bolo vystavených cel-
kom 16 mládežníckych exponátov z toho 2 zo 
zahraničia. Na  výstave druhého stupňa do-
siahli pozlátenú medailu v kategórii B Lukáš 
Oško z Lipt. Mikuláša a v kategórii C Daniel 
Jindra z  Rišňoviec. Prvý raz za  mojej dlho-
ročnej rozhodcovskej činnosti som udelil po-
zlátenú medailu v kategórii Z aj A. Sú to dvaja 
mládežníci z Bratislavy, ktorých mená treba 
zverejniť a  to Juraj Schrojf (vnuk bývalého 
najlepšie futbalového brankára reprezentácie 
ČSSR na MS v Chile, kde sme získali striebor-
né medaile), za  exponát „Africké zvieratá“ 
a Martin Horny za exponát „Polárne oblasti 
a život na nich“. V mene komisie mládeže ďa-
kujem pani Danke Schmidtovej vedúcej KMF 
a RNDr. Vojtechovi Jankovičovi za odbornú 
a metodickú pomoc. 

 V októbri tohto roka na Oblastnej výsta-
ve v Ukrajine získal Dominik Mrva z Galan-
ty strieborné medaile za  exponáty Rozpad 
ZSSR a vznik novodobej Ukrajiny a exponát 
Rozpad ZSSR na samostatné štáty. 

Je potrebné s vystavovateľmi naďalej pra-
covať, zvyšovať nároky na kvalitu exponátu. 
Bežne sa stalo, že mladý �latelista dostal 
striebornú medailu a o rok na výstave toho 
istého stupňa získal postriebrenú medailu. 
To znamená, že ak exponát rozšíril menej 
hodnotným �latelistickým materiálom, 
alebo nereagoval na  pripomienky porot-
cov, alebo prešiel do  vyššej vekovej skupi-
ny, kde kritéria hodnotenia sú iné a tak išiel 
s hodnotením dole, niekedy aj o dva stupne. 
Na túto skutočnosť upozorňujem vystavova-
teľov počas besedy s  porotcami resp. aj pri 
hodnotení mini exponátov na �latelistickej 
olympiáde. Detská dušička je veľmi krehká, 
treba s ňou opatrne narábať. Nesmieme do-
pustiť, aby sme im dostatočne nevysvetlili, 
kde v exponáte urobili chyby a ako ich treba 
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odstrániť. V prvom rade treba ich pochváliť, 
že sa vôbec odhodlali vystavovať, poukázať 
na klady exponátu a zároveň požiadať mlá-
dežníka aj vedúceho, aby pripomienky po-
roty do exponátu zapracovali. Pri hodnotení 
musí aj porotca oceniť prácu mládežníka, 
hodiny presedené nad známkami, materiá-
lom, literatúrou, kým exponát neuzrel svetlo 
sveta.

 Touto cestou chcem poďakovať všetkým 
vedúcim KMF, ktorí dokázali aj za sťažených 
podmienok pracovať so svojimi zverencami 
a  pripraviť ich na  �latelistickú olympiá-
du, ako aj na výstavu do Galanty. Osobitne 
chcem poďakovať pani Danke Schmidtovej 
z  Bratislavy, Bc.  Veronike Chorvátovičo-
vej a  Mgr.  Janovi Mičkovi obom z  Trnavy 
za  nové exponáty mládežníkov. Poďakovať 
chcem aj pánovi Helmešovi z Bytče a hlavne 
rodičom jeho zverencov, ktorí sa veľmi ak-

tívne zapojili spolu so svojimi deťmi do �la-
telistickej olympiády.

Veľké ďakujem patrí Slovenskej pošte, a.s. 
POFISU za sponzorstvo, v podobe �nančnej 
i materiálnej pomoci. (3 dňový pobyt v za-
riadení Slovenskej pošty v Belušských Slati-
nách pre súťažiacich a ich vedúcich, za ceny 
pre víťazov v každej kategórii).

Poďakovať treba aj ZSF za morálnu, i ma-
teriálnu pomoc. Ďakujem aj tým klubom, 
inštitúciám a  sponzorom, ktorí pomáhali 
a pomáhajú KMF, hlavne pri zabezpečovaní 
priestorov na činnosť.

 Obraciam sa na  všetky KF na  Sloven-
sku o pomoc pri získavaní detí a mládeže 
pre prácu v  krúžkoch mladých �latelis-
tov. Prosím o  spoluprácu pri hľadaní no-
vých vedúcich KMF. Ide nám o budúcnosť 
a existenciu �latelie na Slovensku.

PaedDr. Jozef Oško, predseda KM ZSF

1. KMF B 01 Bratislava, vedúca Daniela 
Schmidtová 1 130 bodov

2. KMF S 01 Lipt. Mikuláš, vedúci 
PaedDr. Jozef Oško 920 bodov

3. KMF Z 07 Trnava, vedúca Bc. Veronika 
Chorvátovičová 810 bodov

4. KMF Z 01 Trnava, vedúci Mgr. Ján 
Mička 730 bodov

5. KMF Z 04 Nitra, vedúci Ing. Ján Mania-
ček 320 bodov

6. KMF S 08 Bytča, vedúci Stanislav Hel-
meš 280 bodov 

7. KMF Z 08 Malacky, vedúci Mgr. Anton 
Paštéka 275 bodov

8. KMF B 02 Bratislava, vedúca Mirka 
Černá 270 bodov

9. KMF V 03 Poprad, vedúci Eduard Jela-
čič 160 bodov

Vyhodnotenie súťaže aktivity 
krúžkov MF za škol. rok 2013/2014

Pri hodnotení sa postupovalo podľa 
prijatých a schválených kritérií:
A) Organizačné záležitosti
B) Filatelistická činnosť (�latelistická 

olympiáda, účasť, umiestnenie)
C) Výstavná činnosť (propagačné, krúžko-

vé a súťažné výstavy s hodnotením)
D) Nové exponáty
E) Iné akcie (dopisovateľská činnosť, náv-

števy výstav, výmenných schôdzí, an-
kety o najkrajšiu známku, Deň známky, 
vystúpenie v rozhlase, televíznom 
vysielaní, organizovaním podujatí)

Podľa výsledkov najviac bodov dosiahli 
KMF kde sa zúčastnili členovia KMF �late-
listickej olympiády aj s výborným umiestne-
ním a  samozrejme na  súťažných výstavách 
s exponátmi a ich hodnotením.
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Mládežnícka filatelistická výstava 
v Košiciach

Výstava venovaná 90. výročiu Medziná-
rodného maratónu mieru v  Košiciach 

a 40. výročiu založenia krúžku mladých �la-
telistov v Základnej škole, Masarykova 19/A 
v Košiciach.

Dňa 4. až 17. októbra 2014 hostila ZŠ 
na Masarykovej ulici �latelistov a priazniv-
cov �latelie na �latelistickej výstave k tým-
to významným výročiam. Usporiadateľom 
výstavy bolo Mesto Košice a  organizátor-
mi Klub �latelistov 54 – 01 v  Košiciach, 
ZŠ Masarykova Košice a  Maratónsky klub 
Košice.  Spoluorganizátormi boli Olym-
pijský klub Košice a  Slovenské technické 
múzeum Košice. Gestorom výstavy bol dl-
horočný vedúci krúžku mladých �latelistov 
MVDr. Alexander Bárd, CSc.

Trojčlenný organizačný výbor v spoluprá-
ci s riaditeľom školy PaedDr. Ľubomírom Lu-
kácsom a MVDr. Alexandrom Bárdom CSc. 
sa podieľal na realizácii výstavy. Ing. Ján Ma-
niaček st. pripravil materiály na  vystavenie 
a text katalógu. Mgr. art. Silvia Bárdová gra-
�ku a tlač katalógu. Viliam Gaál kašet a pro-
pagačný materiál. Zostavil katalóg v ktorom 
boli pozdravy riaditeľa školy PaedDr.  Ľu-
bomíra Lukácsa, predsedu Komisie mláde-
že ZSF PaedDr. Jozefa Oška, podpredsedu 
Klubu �latelistov Prof. MVDr.  Imricha Ma-
račeka, DrSc.. Ďalej zoznam vystavených 
materiá lov, spomienky zakladateľa krúžku 
Ing. Jána Maniačeka st. a zakladajúceho člena 
krúžku Ing. Jána Maniačeka ml.

Na vernisáž 4. októbra o 15. hodine pri-
šli mimo �latelistov tiež tieto významné 
osobnosti Košíc, ktoré svojou prítomnosťou 
ocenili, že si vážia hlavný cieľ výstavy, ukáž-
kami z  činnosti mládežníckej �latelie pri-
spieť k aktivite mládeže v kultúre aj v športe: 
Ing.  Ján Jakubov, viceprimátor Košíc, An-

ton Švajlen, čestný predseda Olympijského 
klubu Košice, MUDr.  Marián Ka©a, kro-
nikár Olympijského klubu Košice, Franti-
šek Kapcár, zakladajúci člen Maratónskeho 
klubu Košice, Mgr.  Štefan Eliáš, predseda 
Dejepisného spolku Košice a  Ing.  Miroslav 
Gerec, predseda Komisie slovenskej známky 
ZSF. Prišli tiež �latelisti a priatelia �latelie.

Riaditeľ školy PaedDr.  Radoslav Lukács 
privítal hostí a predniesol úvodný príhovor. 
Za mesto Košice prehovoril zastupca primá-
tora Ing. Ján Jakubov, ktorý spomenul, že aj 
on chodil do  tejto školy. Potom pozdravili 
účastníkov a výstavu tiež ďalší vzácni hostia. 

Organizátori predstavili návštevníkom 
vystavené materiály: ukážku prvých listov 
z Kroniky krúžku mladých �latelistov V 322, 
exponáty členov krúžku a krúžkové exponáty: 
„SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE“, 
„GENERÁL DOKTOR MILAN RASTISLAV 
ŠTEFÁNIK“, „AUTÁ“, „ČESKO-SLOVEN-
SKO 1918 – 1939“ a  exponát Petry Bárdovej 
„90. VÝROČIE MEDZINÁRODNÉHO MA-
RATÓNU MIERU V  KOŠICIACH“. Zaslú-
ženú pozornosť budil aj vystavený exponát 
„ĽADOVÝ HOKEJ“ (obr. 1), ktorý v  roku 
1974 zhotovil zakladajúci člen krúžku Janko 
Maniaček a  časť z  jeho medailí aj diplomov, 
ktoré získaval a získava na tento postupne vy-
lepšovaný exponát. Filatelii sa venuje doteraz, 

(obr. 1)
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lebo v nej nachádza záľubu aj relax. Účastní-
kov previedol výstavou a  s  exponátmi oboz-
námil Ing. Ján Maniaček st. (obr. 2).

Potom sa pri malom občerstvení disku-
tovalo o súčasnej �latelistickej činnosti mlá-
deže a o možnostiach jej zlepšenia.

Je tomu už až 40 rokov, čo sa tu stretli 
žiaci, ktorých zaujalo  zbieranie poštových 
známok. V  tom čase vznikalo veľa krúžkov 
mladých �latelistov, ale väčšina z  nich dosť 
rýchlo zanikla. Bolo to, keď mladý �latelista, 
Janko Maniaček, už člen krúžku ktorý vie-
dol MVDr.  Alexander Bárd, CSc. rozprával 
svojim spolužiakom o  �latelistickej činnosti 
v krúžku. Ako sa dozvedajú o tom, čo hovoria 
nielen poštové známky, ale tiež iné poštové 
zaujímavosti a ako vytvárať exponáty. Ukázal 
im svoju zbierku a  vytvorený výstavný ex-
ponát ĽADOVÝ HOKEJ, vystavený na  tejto 
výstave. Viacero zo spolužiakov chcelo byť 
takýmito členmi. Nahovoril svojho otca, aby 
založil v ich triede krúžok mladých �latelis-
tov a bol jeho vedúcim. Pri zakladaní pomo-

hol Dr. Bárd aj triedna pani učiteľka Natália 
Pijáková. Na  zakladajúcej schôdzi bolo 13 
chlapcov a 2 dievčatá. V ďalších rokoch mal 
krúžok 10 až 20 členov. Schádzali sa viac, ako 
10 rokov v  škole a  potom v  JUNIORCEN-
TRE. Pracovali pod patronátom klubu �late-
listov 54 – 01 pri Dome odborov Východoslo-
venských železiarní, ktorý členovia sledovali, 
podporovali a pomáhali činnosti krúžku. 

Členovia súťažili v Olympiádach mladých 
�latelistov, v  ankete volili najkrajšie sloven-
ské poštové známky, chodili na �latelistické 
výstavy aj kongresy mladých �latelistov. Tiež 
sami organizovali krúžkové výstavy, kde 
vystavovali svoje, aj exponáty členov iných 
krúžkov. Navštevovali miesta ku ktorým boli 
vydané poštové známky. Spoluorganizovali 
s  JUNIORCENTROM odborné sústrede-
nia a  krajské stretnutia mladých �latelistov 
a  vedúcich ich krúžkov. Chodili každý rok 
povzbudzovať bežcov na  Medzinárodnom 
maratóne mieru. Komisia mládeže ZSF im 
udelila za túto všestrannú činnosť titul Vzor-
ný krúžok. Po  odchode vedúceho Ing.  Jána 
Maniačeka v roku 1996 do Nitry, krúžok pre-
vzal MVDr. Alexander Bárd, CSc. 

 Cieľom tejto výstavy bolo motivovať 
mládež a získavať ju pre členstvo v krúžkoch 
mladých �latelistov a pre šport. K  tomu by 
mala prispieť aj uzatvorená dohoda o spolu-
práci klubu �latelistov s riaditeľstvom školy, 
ku ktorej sa pripojili Maratónsky klub Koši-
ce a Olympijský klub Košice. 

JMN

V dňoch 12. – 20. júna 2014 sa uskutoční v Nitre výstava poštových 
známok mladých �latelistov JUNIORFILA 2015 s medzinárodnou 

účasťou pre všetky vekové kategórie ako aj prvovystavovateľov. 
Pripravujte exponáty!

Výzva pre vedúcich KMF, KF a hlavne 
mladých filatelistov:

NAŠA MLÁDEŽ

(obr. 2)
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Výstava Veľká vojna v našich životoch 
- príbeh 16. banskobystrického honvédskeho pluku

Dňa 20. novembra 2014 sa uskutočnila 
v  Stredoslovenskom múzeu v  Banskej 

Bystrici vernisáž výstavy Veľká vojna v  na-
šich životoch. Vernisáž výstavy bola zaháje-
ná hudobnou vložkou doktorantov a študen-
tov Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja 
Bella. Majster Juraj Sarvaš predniesol báseň 
„Na  Flanderských poliach“ autor kanadský 
lekár John Crae, do  slovenčiny prebásnila 
Elena Cmarková. 

Riaditeľ Stredoslovenského múzea v Ban-
skej Bystrici PhDr. Roman Hradecký privítal 
Ing.  Stanislava Líšku - vedúceho prezident-
skej kancelárie v  Banskej Bystrici, Dr.  Ka-
tarínu Čižnárovú - zástupkyňu primátora 
mesta Banská Bystrica, Milana Šoku - bý-
valého riaditeľa Stredoslovenského múzea 
a  riaditeľov kultúrnych inštitúcií, autorský 
a realizačný kolektív. Medzí účastníkmi ver-
nisáže boli medzi inými, Michal Kiššimon - 
predseda Slovenskej �latelistickej akadémie, 
Ondrej Sulo - člen SFA a podpredseda KF 52 
-19 pri Posádkovom klube Trenčín, Jozef Ko-
rený - člen vedenia Slovenskej �latelistickej 
akadémie, PhDr. Štefan Kollár, PhD. - člen 
Slovenskej �latelistickej akadémie a  jeden 
z autorov textov. 

Vstupnej hale múzea dominovala drevená 
busta a obraz Františka Jozefa I. a príbeh sta-
rého cisára, atentát na následníka trónu Fer-

dinanda de Este a jeho manželku Žo�u Kin-
skú ako aj začiatok 1. svetovej vojny. V tejto 
časti výstavy bol príbeh poľnej pošty z roz-
siahlej zbierky dokumentov Ondreja Sulu vo 
vzťahu k  16. honvédskemu pluku, Banskej 
Bystrici a jej okoliu. Tu bola aj rekonštruova-
ná poľná poštová schránka, ktorá poslúžila 
aj návštevníkom výstavy. Vo vitríne bolo 15 
radov a medailí, medzi nimi aj Rad Františ-
ka Jozefa. Vo výstavnej sieni bolo 26 rôznych 
artefaktov, medzi nimi aj ruský zákopový 
mínomet, model 1916. V jednej vitríne bolo 
6 radov a vyznamenaní plukovníka Ferencza 
Hilla a v následujúcich vitrínach 51 rôzných 
exponátov vo vzťahu k  činnosti vojakov 
na bojisku a  ich vyznamenania. V obrazár-
ni múzea bola čiastočná rekonštrukcia časti 
výstavy 16. banskobystrického honvédskeho 
pluku z roku 1918 kde boli kresby Kalmána 
Tichého, Rezso Lazeczkého, karikatúry voja-
kov od Arpáda Fuzesiho. Vojenská plynová 
maska, vojenské prilby Francúzska, Rumun-
ska a Ruska. Vystavené boli originálne pane-
ly s fotogra�ami z výstavy 16. banskobystric-
kého honvédskeho pluku v Rimavskej Sobote 
a Balážskych Ďarmotách. Vo vitrínach bolo 
18 druhov vyznamenaní určených pre dôs-
tojníkov a  generálov. V  sakrálnej sieni mú-
zea bolo 73 archiválií rôzneho druhu. Obra-
zy autorov Adolfa Kúna, Rezso Lazeckého, 
Petra Kerna, Arpáda Fuzesiho, Vojtecha 
Holeša a zástava 16. banskobystrického hon-
védskeho pluku, ktorú pre výstavu poskytlo 
mestské múzeum v  Jelšave. Drevená busta 
cisára Karola I., pechotné zbrane a výrobky 
vojakov pre dennú potrebu a pre spomienku 
na účasť v I. svetovej vojne, ako liaty Sloven-
ský dvojkríž - s  nápisom „Slovenská liga“. 
Nasledovali ďalšie príbehy. Prvého veliteľa 
plk.  Ferencza Hilla, oddaného syna J. Ces-
naka, spisovateľa J. G. Tajovského, študenta 
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Janka Filipču, architekta Ladislava Hudeca, 
budúceho generála Branislava Manicu, bás-
nika Ivana Kraska, hudobného skladateľa 
Jána Moryho a  riaditeľa školy Smída. Tiež 
príbeh výstavy a  časopisu 16. honvédskeho 
pluku, ako aj príbeh prasynovca F. J. I. - ci-
sára Karola a koniec Veľkej vojny. Na záver 
expozície všeobecný dopad vojny a  červené 
maky na Flanderských poliach. 

Na  realizácií výstavy sa podieľali: Vo-
jenský historický ústav Bratislava, Mesto 
Banská Bystrica, Slovenská pošta, a. s., Slo-
venská faleristická spoločnosť, Balassiho 
inštitút v  Bratislave, Slovenská �latelistická 
akadémia, Zväz vojakov Slovenskej republi-
ky - Klub Banská Bystrica, Banskobystrická 
spoločnosť, Univerzitná knižnica Univerzity 
Mateja Bella. Slovenská pošta, a.  s. vydala 
poštový lístok s  kresbou karikatúry voja-
ka „odchod na  front“ - autor Arpád Fuzesi.
Pošta Banská Bystrica v  priestoroch múzea 
používala príležitostnú pečiatku so znakom 
16. honvedského pluku. Vernisáž výstavy 
spestril vojak RU armády - �gurant Mgr. Ja-

kub Horváth, člen Klubu vojenskej histórie 
GOLIAN z  Banskej Bystrice. Slávnostnú 
vernisáž ukončila „Večierka“ v podaní nrtm. 
Andreja Sontága, člena vojenskej hudby 
z  Banskej Bystrice. Na  záver tohoto pred-
stavenia výstavy čitateľom Spravodajcu ZSF, 
odporúčam navštíviť túto jedinečnú výstavu, 
ktorá predčila moje očakávanie, ale aj mno-
hých zúčastnených na  vernisáži.Po výstave 
v  Trenčíne, v  Poštovom múzeu v  Banskej 
Bystrici a v Budapešti si realizačný tím zaslú-
ži najvyššie ocenenie. Spolupráca s partner-
mi z inštitúcií i jednotlivcami zaoberajúcimi 
sa históriou Veľkej vojny priniesla svoje ovo-
cie. Na  záver vyslovujem PhDr.  Romanovi 
Hradeckému - riaditeľovi Stredoslovenského 
múzea v Banskej Bystrici, kurátorom výsta-
vy, skupine gra�ckého riešenia inštalácie 
exponátov, autorom textov a  realizačnému 
tímu veľké srdečné poďakovanie, ako vzdali 
hold našim dedom a pradedom, ktorí polo-
žili svoje životy v  tejto nezmyselnej Veľkej 
vojne. Česť ich pamiatke. 

npráp. v. v. Jozef Korený

XXXI. Dni filatelie Slovenska

V Poprade sa v sobotu a nedeľu 20. a 21. 
septembra 2014 po  prvýkrát v  histórii 

uskutočnili Dni �latelie Slovenska. V  Po-
prade sme načali štvrtú desaťročnicu tohto 
podujatia. S  myšlienkou zorganizovať toto 
podujatie sme sa pohrávali už dávnejšie, ešte 
v čase, keď bol predsedom nášho klubu Jo-
sef Rančák. V septembri minulého roku nás 
oslovilo vedenie Zväzu slovenských �latelis-
tov. Na začiatku bolo najskôr váhanie, keďže 
toto podujatie sa za  30 rokov existencie už 
stalo pojmom vo �latelistickej verejnosti. 
Rozhodnutím zorganizovať Dni �latelie 
Slovenska v  Poprade sme v  našom prípade 
vstúpili do  neprebádaných vôd. Našťastie, 
hneď od začiatku sme mali podporu nielen 
predstaviteľov Zväzu slovenských �latelis-
tov, ale aj vedúcu odboru pôšt na minister-

stve dopravy, výstavby a  regionálneho roz-
voja Ing. Jarmilu Brichtovú a pomocnú ruku 
nám podala aj Slovenská pošta, a.  s. pros-
tredníctvom Poštového múzea a  Poštovej 
�latelistickej služby, ako i Tatranská galéria 
v Poprade, za čo im patrí veľká vďaka.

Jedna z  najdôležitejších a  najzodpoved-
nejších úloh bolo zabezpečenie zaujímavých 
prednášok. Keďže sme chceli pripraviť pes-
trú ponuku, každá prednáška bola z  inej 
oblasti �latelie. Nakoniec sa, podľa mňa, po-
darilo poskladať zaujímavú mozaiku pred-
nášok. Viacerí z nás mali možnosť vypočuť 
si všetky prednášky priamo na  podujatí, 
ostatní sa môžu s nimi oboznámiť prostred-
níctvom zborníka, ktorý sme pri tejto príle-
žitosti vydali. S odbornými prednáškami sa 
postupne predstavili: Ing. Jarmila Brichtová 
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ní doplnili o návštevu popradskej pobočky 
Štátneho archívu v Levoči a kostola sv. Juraja 
v  Poprade-Spišskej Sobote. Odborná pra-
covníčka Štátneho archívu PhDr.  Zuzana 
Kollárová, PhD. pripravila pre všetkých náv-
števníkov krátky výklad o aktivitách a pôso-
bení popradského archívu. Môžem povedať, 
že prezentácia archívu spojená s  krátkou 
prehliadkou návštevníkov zaujala, čo sa pre-
javilo aj v  následnej diskusii. „Čerešničkou 
na torte“ prvého dňa bola prehliadka kosto-
la sv. Juraja. Hlavne pre mimopopradských 
účastníkov podujatia to bolo mimoriadne 
zaujímavé. Ako viacerí povedali, ani len ne-
tušili, že niečo také sa v Poprade nachádza. 
Sme radi, že nielen prednášky, ale aj pripra-
vený sprievodný program účastníkov zaujal. 
Druhý deň podujatia sa uskutočnila tradič-
ná Podtatranská zberateľská burza v priesto-
roch Strednej odbornej školy v Poprade, kde 
mali možnosť návštevníci doplniť si svoje 
zbierky o ďalšie nové prírastky.

Z pozície predsedu Organizačného výbo-
ru XXXI. Dní �latelie Slovenska 2014 v Po-
prade chcem poďakovať členom organizač-
ného výboru a  všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli, aby sa toto podujatie 
mohlo uskutočniť. Za cenné rady a podporu 
ďakujem aj zakladateľovi Dní �latelie Slo-
venska JUDr. Ottovi Gáťovi.

Rastislav Ovšonka, 
predseda OV XXXI. DFS

– Tatranské poštové známky, Ing. Miroslav 
Gerec – Výplatná známka „Poprad“ 23 Sk, č. 
370, Ing. Zdeněk Baliga – Začiatky vydáva-
nia pohľadníc s námetom Vysokých Tatier, 
Ing. Ján Rušin – Prvá svetová vojna v Európe, 
jej dôsledky a odraz na známkach, František 
Divok – Dopad spoločensko-politických 
zmien v rokoch 1918 až 1920 na vývoj poš-
tovníctva na  území Spiša a  RNDr.  Vojtech 
Jankovič – Aktuálne trendy v  tematickej 
�latelii – moderný tematický exponát. Vý-
berom prednášok sme chceli návštevníkom 
priblížiť najmä náš región, čo si myslím, že 
sa nám aj podarilo. V rámci XXXI. Dní �la-
telie Slovenska, ktoré sa konali v Tatranskej 
galérii v Poprade bola aj výstava známkovej 
tvorby Slovenskej pošty s tematikou umenie, 
ako aj malá výstavka popradských príleži-
tostných poštových pečiatok.

V  prvý deň konania podujatia zriadila 
Slovenská pošta v Tatranskej galérii príleži-
tostnú poštovú priehradku, kde sa používali 
hneď dve príležitostné pečiatky. Jedna bola 
venovaná samotným XXXI. Dňom �latelie 
Slovenska. Druhá pečiatka bola venovaná 
vyhláseniu výsledkov Ankety o  najkrajšiu 
poštovú známku za rok 2013. Obe mali do-
micil Poprad 1 a dátum 20.9.2014. Vyhláse-
nie výsledkov Ankety sa prvýkrát uskutoč-
nilo v rámci Dní �latelie Slovenska.

Prednáškovú časť, ktorá sa uskutočnila 
v sobotu v Tatranskej galérii, sme popolud-
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Laureátom ceny ZSF za rok 2013 je 
JUDr. Svätopluk Šablatúra

Rada ZSF na  základe odpo-
rúčania výberovej komisie 

schválila udelenie najvyššieho 
�latelistického vyznamenania – 
Ceny ZSF za rok 2013 – známemu 
bratislavskému �latelistovi, znal-
covi a  publicistovi JUDr.  Sväto-
plukovi Šablatúrovi (*1929 v Ska-
lici). Jeho �latelistická kariéra 
odštartovala už v  útlom detstve, 
všeobecný záujem však čoskoro 
vystriedalo vážne špecializované 
štúdium známok I. ČSR a Slovenska, ktoré 
vyústilo do  vytvorenia niekoľkých hlboko 
špecializovaných exponátov. Okrem zbera-
teľskej činnosti sa venoval aj ekonomickej 
stránke �latelie a  stal sa súdnym znalcom 
pre odhady cien �latelistického materiálu. 
Svoje študijné poznatky pravidelne pub-
likoval v  periodikách Filatelie, Zberateľ 
a Merkur Revue, je autorom aj významných 
knižne vydaných štúdií Falošné Hradčany 

a  Náchodské falzi�káty. Svo-
je mnohoročné skúsenosti 
pretavil do  svojej znaleckej 
činnosti (je znalcom ZSF pre 
oblasť I. ČSR, Slovenska 1939-
1945 a  Protektorátu), ktorú 
vykonával s  nesmiernym za-
nietením v prospech ochrany 
zberateľov. Vďaka serióznemu 
prístupu sa jeho meno stalo 
pojmom nielen na Slovensku, 
aj ale aj v  Českých Zemiach 

i  v  širokom zahraničí. Aktívne pracoval 
v  Komisii znalcov SČSF a  dlhé roky zastá-
val funkciu predsedu Komisie znalcov ZSF, 
v súčasnosti je jej čestným predsedom. Bla-
hoželáme JUDr.  Šablatúrovi k  tomuto vý-
znamnému oceneniu jeho celoživotnej práce 
v  prospech �latelie a  �latelistov a  súčasne 
mu prajeme, aby sa v dobrom zdraví naďalej 
tešil z našej spoločnej záľuby.
Miroslav Bachratý, predseda ZKF Bratislava 

Zomrel pán Milan Dukát

Dňa 27. októbra 2014 zastihla 
členov klubu �latelistov 

v  Prievidzi smutná správa. Naše 
rady navždy opustil vo veku 94 
rokov pán Milan Dukát, dlhoroč-
ný člen klubu. Pán Milan Dukát 
bol najstarším členom Zväzu slo-
venských �latelistov. Nebol len 
vekom najstarším členom, ale aj 
dĺžkou svojho členstva v  Zväze 
slovenských �latelistov. Orga-
nizovaným �latelistom sa stal 
už v  roku 1940. Pri príležitosti 70. výročia 
organizovanej �latelie v  Prievidzi mu bol 
23. januára 2014 na vernisáži výstavy Čaro 
�latelie v Hornonitrianskom múzeu v Prie-

vidzi odovzdaný predsedom 
ZSF pánom Miroslavom Ňar-
šíkom Pamätný list za jeho 74 
ročnú aktívnu prácu v  pro-
spech slovenskej organizo-
vanej �latelie. Jeho aktivita 
a  vitálnosť boli príkladom 
a  hybnou silou v  klube �la-
telistov v  Prievidzi. Posledná 
rozlúčka s  pánom Dukátom 
sa konala 30. októbra 2014 
na cintoríne v Prievidzi. Za �-

latelistov sa na  nej zúčastnil Jozef Šimko. 
Česť jeho pamiatke!

Filip Ondriškovič
KF 53-01 Prievidza
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579) Severín Zrubec (1921 – 2011) – prvý predseda Zvä-
zu slovenských �latelistov, logo Spolku sv. Gabriela

Ka) autogram S. Zrubca

Kb) medaila Svetovej výstavy poštových známok Praga 
1962

579 0,60 € čierna/�alová.....................................  0,60
579 FDC ..............................................................1,50
579 NL .............................................................. 0,61
Kupóny
579 Kombinácie kupónov vodorovne: 

KaĽ, KbP, KaĽ+KbP, ....................................0,60
579 S vodorovne....................................................1,20
579 Kombinácie kupónov šikmo:

KaH, KbDm, KaH+KbD..............................0,60
579 S šikmo............................................................1,20

2014, 13. 11. * Vianočná pošta 2014 * príleži-
tostná známka * N: S. Lakatosová * OF PTC * 
PL: 50 ZP, TF: 4 PL (A); ZZ: 10 ZP (B), TF: 6 ZZ 
* papier FLA (A), samolepiaci FLA (B) * HZ 11 
¼ : 11 ¾ (A), vlnitý výsek 16 ½ : 15 (B) * FDC N: 
V. Kraslanová, NP: L. A. Paálová, OF Kasico * 
náklad: 1 mil. (A), 300 tis. (B, 30 tis. ZZ)

576) Kresba S. Lakatosovej (8 rokov)

576A T2 50g (0,45 €) viacfarebná, 
známka z PL ................................  0,45

576B T2 50g (0,45 €) viacfarebná, 
známka zo zošitka.......................  0,45

576   FDC..................................................... 1,35
576   ZZ ........................................................4,50
Poznámka
Papier známok obidvoch úprav má vôňu pečeného jablka.

2014, 25. 11. * Alojz Stróbl, Peter Michal Bo-
húň (Umenie) * príležitostné známky, č. 577 
v hárčekovej úprave * R: R. Cigánik (577), F. 
Horniak (578) * OTp+OF PTC * H: 1 ZP (577), 
PL: 4 ZP + 2 K (578), TF: 1 H, TF: 1 PL * papier 
FLA * RZ 11 ¾ * FDC N+R: R. Cigánik (577) F. 
Horniak (578), OTp TAB * náklad: 50 tis. (577), 
80 tis. (578)

578) Peter Michal Bohúň (1822 – 1879): Žo�a Bohúňo-
vá, 1853

577 1,65 € viacfarebná.........................................  1,65
578 1,30 € viacfarebná.........................................  1,30
577-578 Séria (2)......................................................2,95
577 H (165 x 108 mm) ............................................ 1,65
578  PL (108 x 165 mm) ............................5,20
577   FDC.....................................................2,55
578   FDC.....................................................2,20
577   PT (148 x 210 mm) čierna, číslovaná, 
  nažĺtly papier, OTp+KT...................2,80

2014, 5. 12. * Severín Zrubec (Deň poštovej Severín Zrubec (Deň poštovej Severín Zrubec
známky) * príležitostná známka rovnobežníko-
vého tvaru s dvomi trojuholníkovými kupónmi 
* N: M. Žálec Varcholová, R: Ľ. Žálec * OTr+HT 
PTC * PL: 15 ZP + 30 K, TF: 2 PL * papier FLA * 
RZ 11 ¼ * FDC N: M. Žálec - Varcholová, R: Ľ. 
Žálec, OTp TAB * náklad: 300 tis.

575 0,45 €.............................................0,45
575  PLb (130 x 208 mm)..........................3,60
575  FDC..................................................... 1,35
Kupóny
575 Kupónom „Betlehemské svetlo“:

KĽa, KPa, KĽa + KPa ...................................0,45
575 Sa s kupónom „Betlehemské svetlo“.............0,90
575 PLa s kupónmi „Betlehemské svetlo“...........3,60

577) Alojz Stróbl (1856 – 1926): Zhasínajúci jeleň, 1897
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