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2017, 2. 10. * Božena Slančíková – Timra-
va (Osobnosti) * príležitostná známka * N: 
D. Kállay, R: J. Česla * OTr+HT PTC *  PL: 
50 ZP, TF: 2 PL * papier FL * RZ 11 ¼ : 
11 ½ * FDC N: D. Kállay, R: J. Česla, OTp 
PTC * náklad: 1 mil.

2017, 12. 10. * Huby (Ochrana prírody) * 
príležitostné známky * N: K. Felix, R: J. 
Česla * OTp+OF PTC * PL: 3 ZP + 3 ZP, 
TF: OF 1 PL, OTp 1 PL * papier FLA * RZ 
11 ½ : 11 ¾ * FDC N: K. Felix, R: J. Česla, 
OTp PTC * náklady: po 60 tis. (20 tis. PL)

646 1,15 € viacfarebná ........................  1,15
646  H (118 x 139 mm) .......................................... 1,15
646  FDC  ..............................................................2,05
646  PaL  .............................................................. 1,61
646  PT 148 x 210 mm, OTp, číslovaná ........2,80
646  KH   .............................................................. 1,15 

641 0,85 € viacfarebná .......................  0,85 
641  FDC  .............................................................. 1,75

642) Kyjačik Zollingerov (Clavaria zollingeri)
643) Pohárovka ohnivá (Caloscypha fulgens)

642 0,65 € viacfarebná .......................  0,65
643 0,65 € viacfarebná .......................  0,65
642-643 Séria (2) .....................................................1,30
642-643 PL (165 x 108 mm)...................................3,90
642  FDC  .............................................................. 1,55
643  FDC  .............................................................. 1,55
642  CM  .............................................................. 0,91
643  CM  .............................................................. 0,91
642-643 sútlač .........................................................1,30
643-642 sútlač .........................................................1,30
642-643-642 sútlač ................................................. 1,95
643-642-643 sútlač ................................................. 1,95

644) Jozef Božetech Klemens (1817 – 1883): Portrét pani 
Juppovej (1845)
K) podpis J. B. Klemensa

644 1,20 € viacfarebná........................  1,20
644  PL (108 x 165 mm) ..................................4,80
644  FDC  .............................................................. 2,10

2017, 31. 10. * 500. výročie reformácie 
(1517) * príležitostná známka v hárčeko-
vej úprave * N: D. Kállay, R: M. Činovský 
* OTp+OF PTC * H: 1 ZP + 1 K, TF: 1 H * 
papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N: D. Kállay, 
R: M. Činovský, OTp PTC * náklad:  60 tis.

2017, 23. 10. * Oltár sv. Jakuba v Chráme 
sv. Jakuba v Levoči (1508 – 1517) (Ume-
nie) * príležitostná známka v hárčekovej 
úprave * GÚ: V. Rostoka, R: F. Horniak * 
OTp+OF PTC * H: 1 ZP + 2 K, TF: 1 H * 
papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N+R: F. Hor-
niak, OTp PTC * náklad:  80 tis.

645 2,60 € viacfarebná .......................  2,60
645  H (125 x 203 mm) ..........................................2,60
645  FDC  ..............................................................3,50
645  PT 121 x 215 mm, OTp, číslovaná ..............5,00
645  KĽ alebo KP alebo KĽ+KP ..........................2,60

2017, 10. 11. * Vianočná pošta 2017 * prí-
ležitostná známka * N: B. Ďuríková, GÚ: 
V. Rostoka * OF Tiskárna Hradištko * PL: 
50 ZP, TF: 2 PL * papier BP * Z 13 ½ * FDC 
N: S. Tadanaiová, NP: V. Csábiová, OF 
Kníhtlač Gerthofer * náklad: 1 mil.

647) Detská kresba snehuliaka

647 T2 50g (0,50 €) viacfarebná ........  0,50
647  FDC  .............................................................. 1,40

648A 0,50 € viacfarebná, známka z PL ... 0,50
648B 0,50 € viacf., známka zo zošitka .  0,50
648  FDC  .............................................................. 1,40
648  ZZ  ..............................................................5,00
648  CP  ..............................................................0,90
Poznámka: 
ZZ boli dodané až 30.11.2017.

2017, 24. 11. * Bezpečnosť cestnej premávky 
* príležitostná známka * N: R. Jančovič * OF 
Tiskárna Hradištko * PL: 10 ZP, TF: ? PL * pa-
pier BP * Z 13 ½ * FDC N: R. Jančovič, R: Ľ. 
Žálec, OTp PTC * náklad: 200 tis. (20 tis. PL)

649) Symbolická kresba

649 0,50 € viacfarebná .......................  0,50
649  PL (151 x 108 mm) ..................................5,00
649  FDC  .............................................................. 1,40

2017, 4. 12. * Jozef Vlček (1902 – 1971) 
(Deň poštovej známky) * príležitostná 
známka * N: P. Augustovič * OF Tiskárna 
Hradištko * PL: 30 ZP + 30 K, TF: 2 PL * 
papier BP * Z 13 ½  * FDC N: P. Augustovič, 
R: F. Horniak, OTp PTC * náklad: 600 tis.

650) Jozef Vlček (1902 – 1971) – slovenský výtvarník

K) kompozícia slovenských známok

650 0,95 € viacfarebná........................  0,95
650  FDC  .............................................................. 1,85
650  NL  .............................................................. 0,91
650  KĽ alebo KP ................................................... 0,95
650  S   .............................................................. 1,90

2017, 16. 11. * Vianoce 2017: Vajnorská ľu-
dová maľba * príležitostná známka * N: M. 
Žálec Varcholová * OF Tiskárna Hradištko 
* PL: 50 ZP, TF: 2 PL (A); ZZ: 10 ZP (B), TF: 
? ZZ * papier BP (A), samolepiaci BP (B)  * Z 
13 ½ (A), vlnitý výsek ? : ? (B) * FDC N: M. 
Žálec Varcholová, OF Kníhtlač Gerthofer * 
náklad: 1,7 mil. (A), 300 tis. (B, 30 tis. ZZ)

641) Božena Slančíková – Timrava 
(1867 – 1951) – slovenská spisovateľka

2017, 23. 10. * Jozef Božetech Klemens: 
Portrét pani Juppovej (Umenie) * príle-
žitostná známka * N+R: R. Cigánik * OT-

p+OF PTC * PL: 4 ZP + 1 K, TF: 1 PL * pa-
pier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N+R: R. Cigánik, 
OTp PTC * náklad:  80 tis. (20 tis. PL)

645) Panna Mária s Ježišom
ĽK) Svätý Jakub 
PK) Svätý Ján Evanjelista

646) Barokový organ v Drevenom 
artikulárnom kostole v Kežmarku 
(1717), ornamentálna výzdoba

648) Vajnorská ľudová maľba
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ÚVODNÍK

20 rokov Spravodajcu ZSF

Milí čitatelia, držíte v  ruke 
štvrté tohtoročné číslo 

Spravodajcu ZSF, číslo, ktoré 
završuje jeho dvadsiaty ročník. 
Nebudem sa zaoberať jeho obsa-
hom. Chcem osviežiť našu pamäť 
a zaspomínať si ako jeden z  jeho 
zakladateľov. Rád by som priblížil 
míľniky jeho existencie v  takom 
rozsahu, aký mi dovolí priestor 
tohto úvodníku. 

Prvý ročník časopisu vychá-
dzal v  rozsahu 8 strán z  tvorivej dielne re-
dakcie i  autorov príspevkov v  zložení Ján 
Moravčík, Iveta Valašková a mňa, ako prílo-
ha časopisu Nitrafila, v tom čase klubového 
časopisu KF 52-51 (Plastika Nitra) redigova-
ného Miroslavom Ňaršíkom. Jeho grafická 
úroveň bola determinovaná technickými 
možnosťami môjho počítača (MacIntosh) 
a  schopnosťami Juraja Kubáňa, môjho 
študenta a  člena KF 541-09, využiť počí-
tač na  editorskú činnosť (1998/1 - 2000/3) 
a  vytvoriť „camera ready“ verziu, ktorá sa 
vkladala do  Nitrafily. Druhý ročník už vy-
šiel v réžii Zväzu slovenských filatelistov ako 
samostatný časopis so 16 stranami s  peri-
odicitou 4x ročne. Zmluva o  spolupráci so 
Slovenskou poštou š.p. (2000) nám umožnila 
vydávať ho 4x ročne v  náklade 500 kusov 
v  rozsahu 32 – 54 strán. Chcem zdôrazniť, 
že Slovenská pošta plno pokrýva náklady 
na jeho súčasné vydávanie a členov zväzu to 
nestojí ani cent, za čo jej patrí naša veľká vďa-
ka. Keď do grafickej úpravy časopisu vstúpi-
lo profesionálne Grafické štúdio Petra Juri-
gu (2000/4 – 2005/4) a neskôr Vydavateľstvo 
a grafické štúdio JADRO Jaroslava Šlebodu 
(2005/2 – doteraz) z  Kežmarku dostal ča-
sopis novú tvár. Postupne vznikal kolektív 
prispievateľov. Doteraz som ich napočítal 
121, z toho 66 prispelo len jedenkrát. Viacerí 

však publikovali mnoho ná-
sobne. Patrí sa, aby všetky ich 
mená ostali v  pamäti zväzu. 
Časopis nemá menný register 
a verím, že po jeho dokončení 
budú všetky ich mená zvečne-
né práve v ňom. 

V  pozícii vedúcich redak-
torov sa vystriedali Ján Mo-
ravčík (1998 – 2000), Dušan 
Valigura (2001/1 – 2001/4), 
Ľubomír Floch (2002/1/ 

- 2005/1) a  Zdeněk Baliga (od  2005/2/), 
ktorý je v  tejto pozícii doteraz. Predseda-
mi redakčnej rady boli Miroslav Bachratý 
(2000/4 – 2007/4), neskôr terajší predseda 
Ľubomír Floch (od  2008/1). Mená členov 
redakcie a redakčnej rady a ďalšie užitočné 
informácie sú uvedené v tiráži časopisu.

Časopis prešiel významným vývojom ob-
sahu i grafickej úpravy. Obálka bola považo-
vaná za  reklamný priestor sponzora zväzu, 
Slovenskej pošty š.p, vnútro časopisu ako in-
formačná báza členov zväzu. Koncepcia ča-
sopisu bola postavená ako kronika činnosti 
zväzu a  informátor o dôležitých zväzových 
podujatiach. Zlomovým bodom bola jeho 
profesionálna grafickú úprava a ustanovenie 
pravidelných rubrík. Prvá farebná obálka sa 
experimentálne zjavila v roku 2000, od roku 
2002 je trvalá. Prvá strana patrí propagácii 
vybraných emisií známkovej tvorby, dru-
há a  tretia katalógu poštových známok vy-
daných v  danom štvrťroku a  štvrtá strana 
propagácii niektorého výrobku alebo akcie 
POFIS Slovenská pošta, a.s. Každé číslo má 
úvodník, stranu predsedu a  rubriky: Do-
kumenty ZSF, Slovenská známka, Výstavy, 
Naša mládež, Spoločenská kronika, Z  klu-
bov a regiónov a Viete, že?. Katalóg sloven-
ských známok sa po prvý raz objavil prvom 
čísle ročníka 2003 od  Miroslava Gereca. 
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STRANA PREDSEDU ZSF

Prvé celofarebné číslo sa objavilo vlani a cti-
žiadostivým cieľom redakčnej rady a redak-
cie je, aby v budúcnosti časopis vychádzal tr-
valo celofarebne. Stačí, ak jeho čitatelia budú 
ochotní priplatiť malú sumu na  jeho vydá-
vanie. Jeho budúcnosť bude závisieť od jeho 
čitateľov, jeho obsah od autorov príspevkov. 
Vydávanie časopisu je postavené na nehono-
rovanej činnosti všetkých, ktorí zabezpeču-
jú jeho vydávanie, okrem grafickej úpravy 
a  tlače. Potenciál vidím v  posilnení odbor-

nej časti obsahu. Len treba získať ochotných 
prispievateľov. Máme ich dosť, len musia aj 
chcieť písať pre náš časopis. Sme jediný fila-
telistický časopis s celoštátnou pôsobnosťou 
a bude taký, akým si ho vytvoríme my sami. 

Ľubomír Floch, 
predseda redakčnej rady

Čas plynie
Miroslav Ňaršík

Vážení členovia Rady ZSF, rok sa z  ro-
kom stretne, ani sme si neuvedomili že 

sme si pripísali ďalší rok do nášho životné-
ho denníka. Členská základňa nám z  roka 
na  rok starne, chýbajú nám funkcionári 
odvážlivci viesť klubovú činnosť. Rok 2019 
bude rokom 50. výročia ustanovenia náš-
ho Zväzu a  2. Snemu ZSF. Pozorný čitateľ 
Spravodajcu ZSF zistil, že k  výročiu ZSF 
bude vydaná slovenská poštová známka a 2. 
Snem ZSF sa uskutoční v  Trenčíne. Rada 
ZSF očakáva od všetkých členov ZSF pripo-
mienky a návrhy na ďalšie smerovanie ZSF. 
Ale nielen to, ale aj návrhy na funkcionárov 
do  Rady ZSF. Ja ako predseda som ohlásil 
svoje ukončenie v  roku 2019 na  predchá-
dzajúcom zasadnutí Rady ZSF. Očakávam 

návrhy z klubov filatelistov, združení klubov 
a jednotlivých odborných komisií. Rada ZSF 
chce pri navrhovaní zmien v ZSF zapojiť aj 
Vami navrhovaných kandidátov.

Ďakujem všetkým funkcionárom klubov 
filatelistov, ktorí sa zapojili do  elektronic-
kých informácií ktoré posielam pre jednotli-
vé kluby. Myslím si, že je to najrýchlejšia for-
ma pre dopyt a rýchlu odpoveď. Aj naďalej 
Vás budem informovať čo sa deje v  našom 
Zväze žiadať Vás o informácie.

Ďakujem Vám za vykonanú prácu pre or-
ganizovanú filateliu na Slovensku. 

Prajem Vám príjemné prežitie Vianoč-
ných sviatkov a  do  nového roku 2018 veľa 
zdravia a šťastia.

UZNESENIE
z 10. zasadnutia Rady ZSF konaného 

dňa 2. 12. 2017 v Bratislave

I. RADA ZSF BERIE NA VEDOMIE:
1) Plnenie provizórneho rozpočtu ZSF 

na rok 2017 do 31. 10.  2017
2) Čerpanie finančných prostriedkov 

z MDV SR v roku 2017

II. RADA ZSF SCHVAĽUJE:
1) Ing. Zdenka Baligu zástupcu ZSF v náme-

tovej komisii známkovej tvorby MDV SR 
2) Návrh Zmluvy o  spolupráci medzi ZSF 

a SP na rok 2018 



Spravodajca ZSF 6

DOKUMENTY ZSF

Slovenská pošta, a.s. vydala v prvom štvrť-
roku 7 známok s  obálkami prvého dňa 

a ďalšie filatelistické produkty, PaL(1), CM(2), 
príležitostnú tlač (1). V  portfóliu známko-
vej tvorby 4. štvrťroka sú pravidelne emisie 
Vianoce, Vianočná pošta, Umenie a  Deň 
slovenskej poštovej známky. Našu zvláštnu 
pozornosť si zaslúžia pre svoju krásu známky 
emisie Umenie a 500 rokov reformácie. Nega-
tívnu pozornosť vzbudila vysoká nominálna 
hodnota hárčeka Oltár sv. Jakuba v Chráme 
sv. Jakuba v Levoči. Ak sa niekomu podarilo 
vytvoriť zmysluplnú celistvosť skutočne pre-
šlú poštou, prosíme ho o zaslanie skenu. Radi 
ho uverejníme v našom časopise. Uskutočnili 
sa štyri inaugurácie známok, z toho dve k tej 

ZNÁMKOVÁ TVORBA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY V IV. ŠTVRŤROKU 2017

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

3) Udelenie Čestných odznakov ZSF:
 strieborný ČO ZSF – Pavol Lauček KF 

53-47 Námestovo, Jozef Jadroň KF 53-47 
Námestovo

 zlatý ČO ZSF – Stanislav Helmeš KF 53-
58 Bytča, Ing. Igor Števove KF 52-40 Par-
tizánske, Ján Pauko KF 52-40 Partizán-
ske, Jozef Drozdík KF 52-40 Partizánske, 
Ing. Stanislav Novosad KF 52-25 Galanta

4) Udelenie Ceny ZSF za  rok 2016 pánovi 
Alexandrovi Urminskému na  základe 
správy komisie pre udelenie Ceny ZSF 

III. RADA ZSF UKLADÁ:
1) Iniciovať stretnutie s GR sekcie elektro-

nických a  poštových služieb MDV SR 
ohľadne čerpania finančných prostried-
kov z MDV SR

 zodpovedný: predseda ZSF
 termín: 18. 12. 2017

2) Doplniť adresár KF Ba
 zodpovedný: predseda ZKF Ba 

 termín: 31. 12. 2017
3) Odoslať pozvánky na  18. 12. 2018 čle-

nom ZSF, ktorým boli udelené ČO ZSF 
a Cena ZSF

 zodpovedný: predseda ZSF 
 termín: 8. 12. 2017
4) Odoslať návrh Zmluvy o spolupráci medzi 

ZSF a SP na rok 2018 vedúcemu POFIS-u
 zodpovedný: predseda ZSF 
 termín: 8. 12. 2017

5) Odoslať zástupcovi MDV SR návrh 
na  čerpanie finančných prostriedkov 
na rok 2018

 zodpovedný: predseda ZSF 
 termín: 8. 12. 2017
6) Odoslať udelené strieborné ČO ZSF čle-

nom KF v Námestove
 zodpovedný: tajomník ZSF 
 termín: 8. 12. 2017
IV. RADA ZSF ŽIADA:
1) RK ZSF o stanovisko k listu KF 52-19 Žilina

istej známke. So známkovou tvorbou a filate-
liou je spojených 10 príležitostných pečiatok 
z  dvadsiatich dvoch. Príležitostné pečiatky 
k nim sú vyobrazené v rubrike Príležitostné 
pečiatky a kašety. Víťaz tohoročného výbero-
vého konania na tlač slovenských poštových 
známok Rempo, s.r.o. Bratislava vytlačila 
v  Tiskárni Hradištko, s.r.o. tri zo siedmich 
známok vydaných v tomto štvrťroku. 

Osobnosti: Božena 
Slančíková - Timrava 

(1867 – 1951)
Autor výtvarného návrhu známky je 

prof. akad. maliar Dušan Kállay, autorom ry-
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643/17). Pohárovka ohnivá rastie v  jarných 
mesiacoch, často hneď po roztopení snehu, 
väčšinou skupinovo. Patrí medzi najkrajšie 
jarné huby, jej plodnice sú jedlé. Pre svoju 
vzácnosť je uvedená aj v  Červenom zozna-
me húb Slovenska. Kyjačik Zollingerov bol 
pomenovaný po  švajčiarskom botanikovi 
a  mykológovi Heinrichovi Zollingerovi, 
ktorý sa vo svojej vedeckej práci venoval 
rodu Kyjačik (Clavaria). Plodnica vzhľadom 
pripomína malý rozkonárený kríček alebo 
koral. Na Slovensku bol tento druh prvýkrát 
objavený len v nedávnej dobe, v súčasnosti je 
známych asi 8 lokalít výskytu. Obidve huby 
vzhľadom na svoju vzácnosť a malé rozmery 
nemajú žiadny konzumný význam (M. Za-
jac : www.pofis.sk).

500. výročie reformácie 
(1517) 

Slovenská pošta vydala k  500. výročiu 
reformácie známku (Pofis 646) v  hárče-
kovom prevedení. Jej nominálna hodnota 
1.15 € zodpovedá poplatku za vnútroštátne 
doručenie listu 1 tr. do 500 g. Krásna, dlho 
očakávaná známka od renomovaných tvor-
cov slovenských poštových známok ani ne-
mohla byť iná, ako krásna. Autori vytvorili 
pozoruhodné dielo, na ktoré sa pozrie každý 
s  úľubou. Výtvarný návrh známky a  hár-
čeka je od prof. akad. mal. Dušana Kállaya 
a  rytcom známky a  hárčeka je doc.  akad.
mal. Martin Činovský, ArtD. Na známke je 
pohľad na historický organ v artikulárnom 
evanjelickom kostole v  Kežmarku. Rytina 
na  hárčeku rozvíja náboženský rozmer re-
formácie a  dotvára pohľad na  región, kde 
sa nachádza tento historicky vzácny organ. 
Známku sprevádza klasická obálka prvého 
dňa (FDC 646), veľká obálka prvého dňa 
s  celý hárčekom s  príležitostnou pečiatkou 
(PPP 68/17) i pamätný list (061 PaL 646/17) 
s  tou istou príležitostnou pečiatkou. Roz-
víjajú a  doplňujú emisiu o  osobnosť Mar-

tiny Mgr. art. Jozef Česla. Známku (Pofis 641) 
s nominálnou hodnotou 0,85€ vytlačila Poš-
tovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačnou oce-
ľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou. K znám-
ke bola vydaná (2.10.2017) obálka prvého dňa 
(FDC 641). Nominálna hodnota reprezentuje 
poplatok za  vnútroštátne doručenie listu 1. 
triedy do  100g. Inauguráciu známky zorga-
nizoval 6. 10. 2017 KF v Lučenci spolu s No-
vohradským múzeom a galériou v Lučenci.

Timrava, vl. m. Božena Slančíková 
(*2. 10. 1867, Polichno – + 27. 11. 1951, Lu-
čenec) − prozaička, dramatička je významná 
predstaviteľka neskorého realizmu. Písala 
poviedky a  novely s  pozoruhodné vysokou 
mierou angažovanosti hrdinky vo veciach 
lásky. Príležitostne písala i divadelné hry, tie 
však nedosiahli úroveň jej próz (M. Mikulo-
vá: www.pofis.sk).

Ochrana prírody: 
Pohárovka ohnivá 

(Caloscypha fulgens) 
a Kyjačik Zollingerov 
(Clavaria zollingeri)

Slovenská pošta, a.s. vydala 12.10.2017 
dve poštové známky (Pofis 642 a 643) v emi-
sii Ochrana prírody. Jedná sa o  chránené 
huby. Autorom výtvarného návrhu známky 
a hárčeka je akad. maliar Karol Felix, rytec 
známky a hárčeka Mgr. art. Jozef Česla. Poš-
tovní tiskárna cenin Praha, a. s. vytlačila fa-
rebne príťažlivý upravený tlačový list (UTL) 
technikou oceľotlače z plochej platne v kom-
binácii s ofsetom. UTL obsahuje dve trojice 
známok v striedavom usporiadaní na výšku. 
Nominálna hodnota zodpovedá poplatku 
za vnútroštátne doručenie listu 2. tr. do 100 g. 
So známkami boli vydané dve obálky prvého 
dňa (FDC 642, 643). Vydanie UTL sa stretlo 
v radoch filatelistov s pochvalným uznaním. 
Spolu so známkami boli vydané dve vkusné 
Cartes maximum (113 CM 642/17, 114 CM 
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tina Luthera, pôvodcu reformácie. Bol tiež 
vydaný číslovaný odtlačok z  rytiny celého 
hárčeka (066 PT 646/17, 2000 ks). Druhá 
pečiatka bola používaná v  Kežmarku (PPP 
70/17) 4.11.2017. Viac je v sekcii príležitostné 
pečiatky v tomto čísle časopisu.

Známku sme privítali na dvoch miestach 
- v Bratislave (31.10.) a v Kežmarku (4.11.). Jej 
vydanie má aj náboženský rozmer a  tomu 
sa prispôsobilo aj jej uvedenie do  života. 
Komentáre na  internete (18) ju prijali jed-
noznačne pozitívne. Veríme, že znesie po-
rovnanie s početnými vydaniami iných poš-
tových správ na  túto tému. Jej nominálna 
hodnota 1.15 € zodpovedá poplatku za vnút-
roštátne doručenie listu 1 tr. do 500g.

Dňa 31. októbra 1517 pribil na  dvere zá-
mockého kostola vo Wittenbergu Dr. Martin 
Luther 95 téz proti odpustkom, prostredníc-
tvom ktorých kritizoval spôsoby stredovekej 
cirkvi, ktorá zneužívala svoje postavenie a zo 
skutočného pokánia a  Božej milosti urobila 
predmet obchodu. Lutherove tézy vyvola-
li silné reformačné hnutie, ktoré výrazným 
spôsobom zasiahlo do behu dejín v Nemec-
ku, ale i  v  celej Európe. Nový myšlienkový 
prúd mal dopad nielen na cirkev, ale rovna-
ko silno ovplyvnil politickú, sociálnu i  kul-
túrnu oblasť. Jedným z hudobných skvostov 
Slovenska je barokový dvojmanuálový organ 
s  pôvodným píšťalovým fondom, ktorý sa 
nachádza v Drevenom artikulárnom kostole 
v Kežmarku (1717) a pochádza od levočského 
organára Vavrinca Čajkovského. Jeho vý-
stavbu dokončil v roku 1720. Ornamentálna 
výzdoba s iluzívnou maľbou a plastikou an-
jela realizovaná Jánom Lerchom robí z tohto 
organu jednu z najcennejších barokových pa-
miatok. (R. Porubän: www.pofis.sk).

UMENIE: Jozef Božetech 
Klemens (1817 – 1883)

Slovenská pošta, a.s. vydala (23. 10. 2017) 
v  emisii Umenie titulnú známku (Pofis 

644) v  tlačovom liste so štyrmi známkami. 
Na kupóne v medzihárčí je faksimile podpi-
su umelca. Známku vyrobila Poštovní tis-
kárna cenin Praha, a. s. s použitím techni-
ky oceľotlače z plochej platne v kombinácii 
s ofsetom v náklade 80 tisíc kusov. Motívom 
známky je Klemensovo dielo Portrét pani 
Juppovej (1845). Na prítlači na obálke prvé-
ho dňa (FDC 644) je jeho dielo Vykorenený 
strom (1860 – 1870). Obidve umelecké diela 
sú zo zbierky Slovenskej národnej galérie 
v Bratislave.

Grafickú úpravu urobil akad. mal. Vla-
dislav Rostoka, rytcom známky je akad. 
mal. Rudolf Cigánik. Nominálna hodnota 
(1.20 €) známky zodpovedá poplatku za do-
ručenie listu 2. tr. do 100g do Českej republi-
ky. Internetové komentáre (6) na webe Pofisu 
prijali známku priaznivo. Výhradu mali ku 
grafickej úprave známky (https://www.po-
fis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-ume-
nie-jozef-bozetech-klemens-1817-1883). 
Inaugurácia známky sa uskutočnila 25.10. 
v  Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa 
s významným organizačným prispením KF 
Liptovský Mikuláš. 

Maliar, sochár, fotograf, prírodovedec 
a vynálezca Jozef Božetech Klemens (*1817, 
Liptovský Mikuláš, +1883, Viedeň) bol vše-
strannou osobnosťou so širokým spektrom 
záujmov. Vďaka podpore liptovského kníh-
kupca a  šíriteľa slovenskej a  českej kultúry 
Gašpara Fejérpataky-Belopotockého (1794 
– 1874) študoval v Prahe (1837-1843) na Aka-
démii výtvarných umení. Od  roku 1843 
Klemens pôsobil na Orave a Šariši a v roku 
1846 sa vrátil naspäť do  Prahy, kde pokra-
čoval vo vzdelávaní. Stal sa aktívnym čle-
nom spolku Tatrín. Neskôr pôsobil v Žiline 
a  v  Banskej Bystrici. Venoval sa portrétnej 
tvorbe a  prijímal aj objednávky na  oltárne 
obrazy. Vytvoril portréty viacerých predsta-
viteľov slovenského národného hnutia, ako 
aj predstaviteľov uhorských šľachtických 
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a  meštianskych rodín. Bol jeden z  prvých 
umelcov, ktorý pomerne často využíval da-
gerotypiu na vytvorenie podkladov pre ma-
ľovanie podobizní svojich klientov (K. Beňo-
vá: www.pofis.sk).

UMENIE: Oltár sv. Jakuba 
v Chráme sv. Jakuba 

v Levoči
Slovenská pošta vydala v  emisii Ume-

nie známku (Pofis 645 ) Oltár sv. Jakuba 
v  Chráme sv. Jakuba v  Levoči v  harčeko-
vom usporiadaní (125x203mm) s  dvoma 
kupónmi. Na  okrajoch hárčeka je mimo 
jeho obraz zvisle obojstranný informačný 
text, čo je nóvum v  našej známkovej tvor-
be. Grafickú úpravu podkladov pre rytinu 
vytvoril akad. mal. Vladislav Rostoka, ryt-
com známky i hárčeka je František Horniak. 
Hárček vytlačila ocelotlačou z plochej plat-
ne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna 
cenin Praha, a. s. Zaužívaný rozmer známky 
v  emisii umenie (44x54 mm) rozširujú ku-
póny na  rozmer 90x54 mm. Tomuto dielu 
prislúcha svetový primát vo veľkosti plochy 
hárčeka vytlačeného z plochých dosiek. Bola 
vydaná aj príležitostná tlač 067 PT 645/17. 
Nominálna hodnota 2.60 € zodpovedá po-
platku za vnútroštátne doručenie listu 2. tr. 
do  2000  g alebo doporučeného listu 1.  tr. 
do  1000  g. Známka sa môže vyskytovať aj 
na obyčajných i doporučených listoch vyššej 
váhovej kategórie do  zahraničia. Vydanie 
dlhšie očakávanej známky vzbudilo medzi 
filatelistami veľkú odozvu aj na  interne-
te (www.pofis.sk). Početné komentáre (32) 
pozitívne hodnotia jej krásu a  majstrovské 
technické prevedenie rytiny i tlače hárčeka. 
Jednoznačné výhrady sú voči výške nomi-
nálnej hodnoty a  malej dostupnosti emisie 
na poštách v deň vydania. 

Slovensko má mnoho pamiatok z  ob-
dobia gotiky. Najviac sú zastúpené v  kos-
toloch v  Bardejove a  v  Levoči. Medzi nimi 

vyniká jedinečný Oltár sv. Jakuba, hlavný 
oltár v  Bazilike sv. Jakuba v  Levoči. Jeho 
autorom je Majster Pavol z  Levoče, ktorá 
tam žil 33 rokov (1507-1540). Oltár svo-
jou výškou 18,62 m (60 levočských stôp) je 
najvyšším zachovaným gotickým oltárom 
na  svete. S  architektúrou interiéru kostola 
vytvára harmonický celok. Je to geniálne 
dielo jedinečnej kvality. Zhotovil ho na žia-
dosť konzervatívnej levočskej mestskej rady 
v  dokonalom gotickom slohu. Oltár bol 
zreštaurovaný v prvej polovici 50. rokov 20. 
storočia (I. Chalupecký: www.pofis.sk).

Vianočná pošta 2017
Slovenská pošta v tomto roku opäť vydala 

(10.11.2017) poštovú známku (Pofis 647) so 
zimným motívom vybranej detskej kres-
bičky zaslanej v  rámci minuloročnej Via-
nočnej pošty. Námetom je tento krát veselý 
snehuliak od Barbory Ďuríkovej. Autorkou 
domčeka so snehuliakom na FDC 647 je So-
fia Tadanaiová a predlohu anjelika na FDC 
pečiatku nakreslila Viktória Csábiová. 
Všetky tri dievčatá sú zo Základnej školy 
na Rozmarínovej ulici v Komárne. Autorom 
výtvarného návrhu známky a obálky prvého 
dňa je akad. mal. Vladislav Rostoka. Nomi-
nálna hodnota 0.50 € zodpovedá poplatku 
za  vnútroštátne doručenie pohľadnice ale-
bo listu do 50 g. Známku vytlačilo ofsetom 
Rempo, s.r.o/Tiskárna Hradištko, s.r.o. Via-
nočná pošta je jedinečný projekt, cieľom 
ktorého je šíriť radostné posolstvo Vianoc. 
Slovenská pošta, a.s. ho organizuje už takmer 
dve desaťročia. Za toto obdobie prišlo na ad-
resu „999 99 Ježiško“ do  Rajeckej Lesnej, 
kde má Ježiško oficiálnu poštovú schrán-
ku, takmer 1,7 milióna želaní a  kresbičiek 
od detí z celého sveta. Všetkým deťom, ktoré 
uvedú svoju spiatočnú adresu, odpíšu Ježiš-
kovi pomocníci a pribalia im aj malý darček. 
Viac informácií o  Vianočnej pošte nájdete 
na stránke www.vianocnaposta.sk.
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Vianoce 2017. Vajnorská 
ľudová maľba

Slovenská pošta vydala (16.11.2017) 
k  tohoročným Vianociam poštovú znám-
ku (Pofis 648) Vajnorská ľudová maľba. 
Autorka výtvarného návrhu známky Mgr.
art. Marianna Žalec - Varcholová vytvorila 
pôvabné dielko, ktorého jediným nedostat-
kom je podľa viacerých diskutérov na webe 
Pofisu, že je málo vianočná. Pre tých, čo si 
to nevšimli, v  slovenskej známkovej tvorbe 
je dlhodobo zaužívané pravidlo, že každý 
druhý rok je vydávaná známka so svetským 
motívom, ktorá sa strieda s  náboženským 
motívom. Tento rok aj veľkonočná známka 
mala svetský motív venovaný vajnorskej ľu-
dovej maľbe. 

Známku vytlačila ofsetom firma Rem-
po, s.r.o./ Tiskárna Hradištko, s.r.o. Nomi-
nálna hodnota 0.50 € zodpovedá poplatku 
za vnútroštátne doručenie pohľadnice alebo 
listu do 50 g. Bola tiež vydaná celinová po-
hľadnica (023 CP 648/17) s  rovnomenným 
názvom a známkový zošitok s 10 známkami 
(ZZ 648).

Motív viniča, obilné klásky, kvety, vtá-
ky, včely i  granátové jablká tak, ako ich 
nachádzame zobrazené v pamiatkach ľudo-
vej nástennej maľby – to sú symboly, ktoré 
spolu s darmi prírody na sviatočnom stole 
aj dnes dotvárajú tradičnú vianočnú atmo-
sféru. V  emisii sú reprodukované maľby 
z  kostola Sedembolestnej Panny Márie vo 
Vajnoroch (dnes mestská časť Bratislavy). 
Táto tradičná, výhradne ženská tvorba na-
dobudla v  priebehu storočí vo Vajnoroch 
charakteristickú ornamentálnu podobu 
motivicky inšpirovanú v  okolitej prírode. 
Neskôr, najmä v  spojitosti s  výšivkou li-
turgických textílií, bola motivická skladba 
obohatená o prvky kresťanskej symboliky. 
Ornamentálna tvorba vo Vajnoroch je spo-
jená s menami Katarína Brúderová (1882 – 

1964) a Hedviga Krištofičová (1909 – 1999) 
(A. Paulinyová:www.pofis.sk).

Bezpečnosť cestnej 
premávky BECEP

Slovenská pošta, a.s. vydala 24.11.2017 
známku (Pofis 649) “Bezpečnosť cestnej 
premávky BECEP”. Má klasickú nominál-
nu hodnotu (0.50 €) pre doručovanie vnút-
roštátnych zásielok prvej váhovej kategó-
rie (do  50 g.) Autorom výtvarného návrhu 
známky je prof. akad. mal. Róbert Jančovič. 
Známku vytlačil ofsetom Rempo, s.r.o. / 
Tiskárna Hradištko, s.r.o. ako tlačové lis-
ty s  10 známkami. K  známke bola vydaná 
obálka prvého dňa (FDC 649). 

Slovenská republika sa spolu s  ostatný-
mi členskými štátmi Európskej únie pri-
pojila k  tzv. akčnej dekáde pre bezpečnosť 
cestnej premávky a zaviazala sa tak do roku 
2020 znížiť počet osôb usmrtených pri do-
pravných nehodách o jednu polovicu oproti 
počtu z  roku 2010. Každoročne zomrie pri 
dopravných nehodách na  slovenských ces-
tách viac ako 200 osôb. Tento náročný cieľ 
napĺňa rezort dopravy nielen konkrétny-
mi materiálno technickými opatreniami, 
ale i osvetou, v ktorej má dôležité miesto aj 
známková tvorba (Oddelenie bezpečnosti 
cestnej premávky Ministerstva dopravy a vý-
stavby Slovenskej republiky).

Deň poštovej známky. 
Jozef Vlček (1902 – 1971)

Poštová známka z  emisného radu Deň 
poštovej známky je venovaná Jozefovi Vl-
čekovi (1902 – 1971). Bola vydaná (4.12. 
2017) v  klasickom usporiadaní v  tlačovom 
liste 30 známok s  30 kupónmi. Piktogram 
v  ľavom dolnom rohu tlačového listu (TL) 
prezrádza, že tlačová forma (TF) obsahova-
la 2 TL. Nominálna hodnota (0.95 €) zod-
povedá poplatku za  doručenie vnútroštát-
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PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY 
A KAŠETY V IV. ŠTVRŤROKU 2017

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

V rubrike sú zaradené pečiatky od za-
čiatku októbra do  konca decembra. 

Dvadsaťdva príležitostných pečiatok a  je-
den kašet ref lektujú 19 rozličných udalos-
tí. Šesť pečiatok je venovaných inaugurá-
ciám nových známok. Väčšina z  nich sa 
venuje významným spoločenským podu-
jatiam a  významným výročiam. S  filate-
liou sa viaže 13 pečiatok. Všetky pečiatky 

majú čiernu farbu, okrem PPP 59/17, ktorá 
je modrá.

Za obrazovou časťou sú doplnkové infor-
mácie, ktoré rozvíjajú poznanie o tom, čo sa 
kde udialo nielen z  filatelistického hľadiska. 
Kto sa chce dozvedieť viac, môže kliknúť 
na  odkaz, čím získa prístup k  elektronickej 
informácii. Pečiatky použité na FDC sú vyob-
razené na vnútornej strane obálky časopisu.

Obraz PPP Názov, autor, základné 
údaje, miesto a dátum 
používania

Obraz PPP Názov, autor, základné 
údaje, miesto a dátum 
používania

94. Medzinárodný mara-
tón mieru.
Viliam Gaál, PPP 59/17.
Pošta Košice 1, 
1.10.2017.

Božena Slančíková-
-Timrava Adrián Ferda, 
PPP 60/17.
Pošta Lučenec 1, 
6.10.2017.

neho listu 2. tr. do 500 g. Poštovní tiskárna 
cenin Praha, a. s. ju vytlačila z oceľorytiny 
v  kombinácii s  ofsetom. Autor výtvarného 
návrhu známky je akad. mal. Peter Augus-
tovič, rytcom známky je František Horniak. 
Na známke je zobrazený portrét J. Vlčeka, 
v pozadí je budova Slovenskej grafie v Bra-
tislave. Na  kupóne je faksimile doručných 
známok Slovenskej repubilky z  roku 1940, 
ktoré Vlček pripravil do  tlače. K  známke 
bola vydaná obálka prvého dňa (FDC 650) 
a nálepný list (NL 650). Jozef Vlček bol vý-
znamný český grafik pôsobiaci na  území 
Slovenska. Pochádzal z Červeného Kostelca 
a  študoval na  Umeleckopriemyselnej ško-
le v Prahe. V roku 1937 začal pracovať pre 
Slovenskú grafiu v Bratislave. Bol majstrom 
techniky americkej retuše, ktorou vytváral 

najmä reklamné prospekty a poštové znám-
ky. V roku 1939 zrealizoval svoju prvú sé-
riu slovenských známok v hodnotách 5, 10, 
20 a 40 halierov a sériu leteckých známok. 
Začiatkom roka 1942 prešiel do  tlačiarne 
Neografia v  Turčianskom Svätom Mar-
tine, kde pôsobil ako vedúci umeleckého 
ateliéru. Podieľal sa na  tvorbe poštových 
známok z technickej stránky. Vytvoril série 
červených a  modrých doplatných známok, 
známky k  80. výročiu memorandového 
zhromaždenia v  Martine, známku Mlá-
denec v  kroji od  Martina Benku a  mnoho 
ďalších. Najznámejšia je spoločná realizácia 
Vlčeka a Cincíka – séria ôsmich príležitost-
ných známok k  piatemu výročiu vzniku 
Slovenskej republiky (14.3.1944) s  názvom 
Kniežatá (G. Ondrišáková: www.pofis.sk)
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Obraz PPP Názov, autor, základné 
údaje, miesto a dátum 
používania

Obraz PPP Názov, autor, základné 
údaje, miesto a dátum 
používania

Spomienka na kňaza 
Štefana Poláka 
Beáta Krasňanská, PPP 
61/17. Pošta Borovce, 
07.10.2017.

Bratislavský mineralogic-
ký klub 
A. Ferda, PPP 62/17.
Pošta Bratislava 27, 
7.10.2017.

POSTPOINT 2017. 
PPP 63/17, Radovan 
Madleňák.
Pošta Žilina 1, 
23.10.2017.

Uvedenie poštovej znám-
ky: J. B. Klemens. 
A. Ferda, PPP 64/17. 
Pošta Liptovský Mikuláš 1, 
25.10.2017.

Sindelfingen 2017.
Adrián Ferda, PPK 03/17. 
Slovenská pošta, 
26.10.2017.

Oltár sv. Jakuba v Levoči
František Horniak, PPP 
65/17. Pošta Levoča, 
26.10.2017.

60. výročie Ho Či Mina 
v obci Horné Saliby.
Ivan Krajčovič, PPP 66/17. 
Trnava 1, 
27.10.2017.

XXXIV. Dni filatelie Slo-
venska. František Divok, 
PPP 67/17. Pošta Spišská 
Nová Ves 1, 
28.10.2017.

500 rokov reformácie. 
Dušan Kállay, PPP 68/17.
Pošta Bratislava 1, 
31.10.2017.

Alexander Šindelár.
Adrián Ferda, PPP 69/17.
Pošta Piešťany 1, 
2.11.2017.

Uvedenie poštovej znám-
ky: 500 rokov reformácie. 
Dušan Kállay, PPP 70/17.
Pošta Kežmarok 1, 
4.11.2017.

Spoločenstvo sv. Gabriela 
– Religfila. 
Jozef Kútny, PPP 71/17.
Pošta Močenok, 
10.11.2017.
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Obraz PPP Názov, autor, základné 
údaje, miesto a dátum 
používania

Obraz PPP Názov, autor, základné 
údaje, miesto a dátum 
používania

Uvedenie poštovej 
známky - Vianoce 2017: 
Vajnorská ľudová maľba. 
Adrián Ferda, PPP 72/17. 
Pošta Bratislava 36, 
18.11.2017.

Vianočná pošta 2017. 
Adrián Ferda, PPP 73/17. 
Pošta Rajecká Lesná, 
27.11.2017.

Vianočná pošta 2017.
Adrián Ferda, PPP 74/17. 
Pošta Rajecká Lesná, 
4.12.2017.

Vianočná pošta 2017.
Adrián Ferda, PPP 75/18.
Pošta Rajecká Lesná, 
12.12.2017.

Vianočná pošta 2017. 
Adrián Ferda, PPP 76/17.
Pošta Rajecká Lesná, 
18.12.2017.

Vianoce.
Marek Sobola, PPP 77/17.
Pošta Divina, 
6.12.2017.

III. Regionálny deň slo-
venskej poštovej známky.
Adrián Ferda, PPP 78/17.
Pošta Dolný Kubín, 
9.12.2017.

Slovenská pošta – 25 - rok 
za rokom. 
Ing. Arch. Pavol 
Borodovčák, PPP 79/17.
Banská Bystrica 1,
14.12.2017.

Deň poštovej známky 
a filatelie - 25. regionálne 
oslavy. 
Viliam Gaál, PPP 80/17.
Pošta Košice 1, 
16.12.2017.

Deň poštovej známky 
a filatelie 2017.
Adrián Ferda, PPP 81/17.
Pošta Bratislava 1, 
18.12.2017.

PPP sú zoradené podľa vzostupných čí-
siel pečiatok a  nie podľa dátumu použitia 
ako je uvedené na webovej stránke Pofisu.

Doplnkové informácie 
k príležitostným pečiatkam:

PPP 59/17. 94. Medzinárodný maratón 
mieru Košice. Európsky fenomén, ktorý nepo-

trebuje veľa slov. 94. ročník najstaršieho mara-
tónu na starom kontinente. Vyše 11 000 účast-
níkov, zaplnené ulice Košíc a neopakovateľná 
atmosféra (http://www.sportkosice.sk/poduja-
tia/medzinarodny-maraton-mieru-94.-rocnik).

PPP 60/17. Božena Slančíková-Timrava. 
Viac v článku Známková tvorba v tomto čísle.
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cujúcich organizácií (https://www.portalvs.sk/
en/konferencie-a-seminare/zobrazit/postpo-
int-2017---strategy-business-and-innovation). 

PPP 64/17. Uvedenie poštovej známky: 
J. B. Klemens. Pozri článok o  inaugurácii 
v tomto časopise. 

PPK 03/17. Sindelfingen 2017. Slovenská 
pošta, a.s. POFIS sa pravidelne zúčastňuje 
filatelistického veľtrhu v Sindelfingene v Ne-
mecku. K podujatiu vydáva kašet, ktorý po-
užíva na veľtrhu pre svoje propagačné úče-
ly. Po skončení veľtrhu je kašet k dispozícii 
v predajni POFIS v Bratislave. V tomto roku 
nevydala tradične vydávaný UTL.

PPP 65/17. Oltár sv. Jakuba v  Levoči. 
Rímskokatolícky farský kostol sv. Jakuba 
(od  roku 2015 Basilica minor) patrí k  naj-
významnejším pamiatkam sakrálneho 
umenia na Slovensku. Bazilika aj jej interié-
rové vybavenie je národnou kultúrnou pa-
miatkou od  roku 1965. Autorom hlavného 
oltára, ktorý je súčasne najvyšším gotickým 
oltárom na  svete (18 metrov a  62 centimet-
rov) je neskoro gotický rezbár Majster Pa-
vol z  Levoče. Chrám denne slúži veriacim 
na bohoslužby už vyše 700 rokov ako farský 
kostol bývalého slobodného kráľovského 
mesta Levoče. Kostol je zasvätený panne 
Márii a  apoštolovi sv. Jakubovi staršiemu, 
ochrancovi bojovníkov, pútnikov a robotní-
kov, ktorého si uctieva celá stredoveká Euró-
pa (http://www.chramsvjakuba.sk/).

PPP 66/17. 60. výročie Ho Či Mina v obci 
Horné Saliby. V obci Horné Saliby si 20. sep-
tembra t.r. pripomenuli 60. výročie návštevy 
zakladateľa Vietnamu Ho Či Mina. Pri tejto 
príležitosti sa tu uskutočnilo slávnostné od-
halenie jeho pamätnej tabule. Spomienkovej 
slávnosti sa zúčastnila početná delegácia 
vietnamskej vlády na  čele s  jej podpredse-
dom a  veľvyslankyňou Vietnamskej socia-
listickej republiky v  Slovenskej republike 
pani Ho Dac Minh Nguyet (http://www.rtv-
krea.sk/60-vyrocie-navstevy-ho-ci-mina ).

PPP 61/17. Spomienka na  kňaza Štefana 
Poláka. V  Borovciach pri Piešťanoch si za-
čiatkom októbra katolícka cirkev a  občania 
zo širokého okolia pripomenuli 30. výročie 
násilnej smrti miestneho farára, kňaza Šte-
fana Poláka (7.10.1987). Ani tridsať rokov 
po tragédii verejnosť nepozná pravdu o tom, 
čo sa skutočne stalo. Vydanie príležitostnej 
poštovej pečiatky iniciovali miestni filatelisti. 
Na záver svätej omše ju požehnal trnavský ar-
cibiskup Mons. Ján Orosch. Autorka pečiatky 
Beata Krasňanská usporiadala o Š. Polákovi 
výstavu s  názvom „Vykúpenie“. Súčasťou 
programu bola prednáška historika Ústavu 
pamäti národa Patrika Dubovského o tomto 
tragickom prípade. Ondrej Krajňák, predse-
da správnej rady Ústavu pamäti národa verej-
ne poďakoval za svedectvo kňaza Štefana Po-
láka, ktorý sa stal morálnou autoritou a vydal 
svedectvo viery, odvahy a statočnosti. Pietna 
spomienka sa konala aj v  jeho rodnej obci 
v Plaveckom Petre (okr. Senica) (http://www.
upn.gov.sk/sk/spomienka-na-zavrazdeneho-
-knaza-stefana-polaka/).

PPP 62/17. Bratislavský mineralogický 
klub. Klub združuje záujemcov a  zberate-
ľov minerálov a neživej prírody a záujemcov 
o históriu mineralogických vied a baníctva. 
Sídli na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave (https://www.azet.
sk/firma/732366/bratislavsky-mineralogic-
ky-klub/).

PPP 63/17. POSTPOINT 2017. Medziná-
rodná konferencia POSTPOINT 2017 (Žilina 
23. – 24.10.2017) pre zástupcov poštových 
správ, pedagogických a  vedeckých pracov-
níkov univerzít bola zameraná na rozšírenie 
medzinárodnej spolupráce, európsku integ-
ráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania 
kvality riadenia v  pošte a  logistike. Cieľom 
konferencie bolo vytvoriť fórum pre stretnu-
tie a  vzájomnú výmenu názorov zástupcov 
poštových operátorov, pedagogických a  ve-
deckých pracovníkov univerzít a  spolupra-
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PPP 67/17. XXXIV. Dni filatelie Slo-
venska 2017. Zväz slovenských filatelistov 
v  spolupráci s  KF 54-03 Spišská Nová Ves, 
mestom Spišská Nová Ves a  Slovenským 
technickým múzeom pripravili 34. Dni fi-
latelie Slovenska. Podujatie sa uskutočni-
lo v  sobotu 28. októbra v  Multifunkčnom 
energetickom a baníckom centre na Nábre-
ží Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi (https://
www.postoveznamky.sk/xxxiv-dni-filatelie-
-slovenska-2017-v-spisskej-novej-vsi).

PPP 69/17. Alexander Šindelár. Rímsko-
katolícky farár a dekan (1930-1947), starosta 
Piešťan (1931-1938), ktorý sa významným 
spôsobom pričinil o rozvoj Piešťan. Nezná-
my páchateľ ho zavraždil 2. novembra 1947. 
Na  pamiatku tejto udalosti (70. výročie) 
vydala Slovenská pošta, a.s. príležitostnú 
pečiatku PPP 69/17. Pamiatku významné-
ho kňaza a  starostu  si obyvatelia Piešťan 
začali oficiálne pripomínať až po roku 1989. 
Na  budove fary, v  ktorej zomrel, je dnes 
pamätná tabuľa s  reliéfom jeho portrétu 
(https://www.postoveznamky.sk/rimskokato-
licky-knaz-alexander-sindelar).

PPP 70/17. Uvedenie poštovej známky 
500 rokov reformácie. Evanjelici si tento rok 
pripomínajú 500. výročie reformácie. Misijné 
podujatia Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania (ECAV) vyvrcholili 31. októbra t.r. 
na Dni ECAV na Slovensku. Na slávnostných 
bohoslužbách sa zúčastnili aj predstavitelia 
štátu a  evanjelických cirkví zo zahraničia.
Pred slávnostnými službami Božími sa v no-
vej budove Slovenského národného divadla 
uskutočnila inaugurácia poštovej známky 
k  500. výročiu reformácie a  vernisáž výsta-
vy „Vyšívaná história ECAV na  Slovensku“. 
Večer bol v historickej budove SND program 
pre pozvaných hostí (https://www.bratislav-
skenoviny.sk/zivot-v-meste/47149-evanjelici-
-si-pripomenu-500-rokov-reformacie). Tá istá 
známka bola predstavená 4.10. t.r. v Kežmar-
ku, o čom svedčí PPP 68/17. Viac informácií 

o kežmarskej inaugurácii nájdete v samostat-
nom článku v tomto čísle časopisu.

PPP 71/17. Spoločenstvo sv. Gabriela – 
Religfila. Religfila je názov pre filatelistické 
výstavy s náboženskou tematikou a sú pro-
striedkom evanjelizácie pomocou filatelie. 
Pečiatka sa zhoduje s  dátumom otvorenia 
takejto výstavy v  Močenku a  pripomína aj 
stretnutie spoločenstva Sv. Gabriela, ktoré 
sa uskutočnilo v tejto obci o deň neskôr.

PPP 72/17. Uvedenie poštovej znám-
ky - Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľ-
ba. Slávnostné uvedenie poštovej známky 
Vianoce 2017 - Vajnorská ľudová maľba 
pripravili Mestská časť Bratislava - Vajnory 
a občianske združenie Podobenka z Vajnor. 
Uskutočnilo sa 11. novembra ako súčasť kul-
túrno-spoločenského podujatia Vajnorský 
širáčik. Na  podujatí sa používala príleži-
tostná poštová priehradka s prezentovanou 
príležitostnou pečiatkou (https://www.pos-
toveznamky.sk/SSOSZ/podujatie.php?pod-
ujatie_id=1100). SP, a.s. Pofis vydala k tejto 
téme celinovú pohľadnicu 023 CP 648/17. 
(https://www.pofis.sk/katalog/produkty/celi-
nova-pohladnica-2017-vianoce-2017-vajnor-
ska-ludova-malba).

PPP 73, 74, 75, 76/17. Vianoce 2017. Via-
nočná pošta Ježiškovi pracuje od roku 1999 
teda tento rok máme 19. ročník podujatia. 
SP, a.s. Pofis zhotovila pre toto podujatie 
štyri pečiatky. Stálo by za  úvahu, datovať 
jednu pečiatku na deň Ježišovho narodenia 
a  vytvoriť tak filatelistickú i  náboženskú 
tradíciu Vianoc z  Rajeckej Lesnej, ako to 
majú v Christkindl (Vianočná pošta A 4411 
Christkindl) u  našich susedov v  Rakúsku 
(https://cestovanie.sme.sk/c/184707/vianoc-
na-posta-a-4411-christkindl.html).

PPP 77/17. Vianoce . Obec Divina (okr. 
Žilina) je známa od roku 1325. PPP 24/17 sa 
tiež viaže na  aktivity v  tejto obci (Spravo-
dajca ZSF 2017/2/, Požehnanie sochy sv. Jána 
Nepomuckého).
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PPP 79/17. Slovenská pošta – 25 - Rok 
za  rokom. Príležitostná pečiatka bola po-
užívaná v deň otvorenia výstavy (14.12.2017) 
vo výstavnej miestnosti Poštového múzea 
Slovenskej pošty, a. s., v Banskej Bystrici.

PPP 80/17. Deň poštovej známky a  fi-
latelie. Regionálne oslavy Košice. Príleži-
tostná pečiatka sa používala 13. decembra 
na slávnostnom zhromaždení pri príležitos-
ti Regionálnych osláv Dňa poštovej známky 
a filatelie v Slovenskom technickom múzeu 
v Košiciach. Podujatie organizovalo Združe-

nie klubov filatelistov východoslovenského 
regiónu a Klub filatelistov 54-01 v Košiciach 
v spolupráci s viacerými organizáciami.

PPP 81/17. Deň poštovej známky a fila-
telie. Slávnostné stretnutie k tomuto dňu sa 
uskutočňuje ako každoročná aktivita Slo-
venskej pošty, a. s., Zväzu slovenských fila-
telistov a  Ministerstva dopravy a  výstavby 
Slovenskej republiky. PPP 81 bola používaná 
pri inaugurácii poslednej poštovej znám-
ky roka (18.12.2017) v zasadačke Slovenskej 
poš ty, a. s. v Bratislave.

Sála Novohradského múzea a galérie v Lu-
čenci sa v piatok 6. októbra 2017 zaplnila 

do posledného miesta. Všetci sa s radosťou 
zúčastňovali uvedenia novej slovenskej poš-
tovej známky z  emisného radu Osobnosti 
k 150. výročiu narodenia známej slovenskej 
spisovateľky Boženy Slánčikovej Timravy. 

Božena Slančíková Timrava (Timrava 
bol jej pseudonym) sa narodila 2. októbra 
1867 v  Polichne v  rodine evanjelického 
farára, ktorý bol jedným zo zakladateľov 
Matice slovenskej. Základné vzdelanie zís-
kala v rodisku a 4. triedu meštianskej školy 
ukončila v  Banskej Bystrici. Jej životným 
osudom bolo, že sa nevydala, hoci v  jej 
tvorbe sa často stretáme s  motívom lásky, 
no nikdy nie sentimentálnej ale reálnej, 
čerpanej z dedinského prostredia, ktoré tak 

Božena Slánčiková Timrava na známke
Ing. Zdeněk Baliga

veľmi dobre poznala. Zomrela 27. novem-
bra 1951 v Lučenci. 

O vytvorenie známky sa zaslúžila dvoji-
ca vynikajúcich umelcov, profesor so svojim 
bývalým žiakom. Prepis pomerne málo zná-
mej fotografie spisovateľky do známkového 
obrazu vytvoril prof. akad. mal. Dušan Kál-
lay, z ktorého rytinu vytvoril Mgr. art. Jozef 
Česla. Na obálke prvého dňa sú vynikajúco 
vystihnutí hrdinovia Timravinho diela Ťa-
pákovci, tiež v podaní prof. akad. mal. Du-
šana Kállaya a Mgr. art. Jozefa Česlu.

Pri samotnom uvedení známky prítomní 
si vypočuli fakty o živote a diele spisovateľky, 
a veľmi výstižne bol jej životný príbeh pred-
stavený hudobno – dramatickým pásmom 
žiakmi Základnej školy L. Novomeského. 
S  účastníkmi uvedenia sa podelil zo svoji-
mi zážitkami pri rytine tejto známky aj jej 
autor Mgr. art. Jozef Česla, ktorý sa po akcii 
ochotne zúčastnil autogramiády. V priesto-
roch uvedenia bola aj príležitostná poštová 
priehradka a výstižná výstavka prezentujúca 
život a dielo Boženy Slánčikovej Timravy.

Za  úspešnú akciu patrí veľké ďakujeme 
všetkým organizátorom, Novohradskému 
múzeu a  galérii, KF 53-03 Lučenec ako aj 
Slovenskej pošte, a. s.
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Jozef Božetech Klemens 
v Liptovskom Mikuláši

Dr. Jozef Oško

Pomaly sa stáva tradíciou, že mesto Lip-
tovský Mikuláš v októbri patrí stretnu-

tiu filatelistov a obdivovateľov malého ume-
leckého diela, ktoré skrýva toľko tajomstiev, 
za ktorými filatelisti dokážu precestovať veľa 
kilometrov, aby získali cennú trofej do svojej 
zbierky. Áno 25. októbra 2017 v  Liptovskej 
galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 
bola uvedená do života nová poštová znám-
ka z emisie Umenie: J. B. Klemens, v nomi-
nálnej hodnote 1.20 €. Na známke je obraz 
autora „Pani Juppová“. Známku grafický 
upravil a  vyryl akademický maliar Rudolf 
Cigánik.

O  14.00 hodine tóny hudobného tele-
sa ART COLEGIUM NICOLAUS, učite-
ľov ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši, 
navodili slávnostnú atmosféru k  uvedeniu 
novej poštovej známky. Riaditeľka LGPMB 
Mgr.  Alena Chebeňová privítala hostí : 
prednostku Okresného úradu Mgr.  Lenku 
Mitrenkovú, Ing.  Jána Blcháča PhD., pri-
mátora mesta Lipt. Mikuláš, Mgr.  Martina 
Vanča PhD., vedúceho Pofisu, PhDr. Zuza-
nu Petreje, Ing. Jozefa Vangela CSc., predse-

du ZKF v Žiline, členov Rady ZSF, filatelis-
tov a ostaných hostí.

Po  oficiálnom privítaní pani riaditeľka 
Chebeňová oboznámila prítomných so živo-
tom a dielom J. B. Klemensa. Pred 200 rokmi 
sa narodil v  Liptovskom Svätom Mikuláši. 
Umelecké štúdium absolvoval v Prahe, vďa-
ka podpore liptovského knihkupca Gašpara 
Feherpataky-Belopotockého. Po  skončení 
štúdia a krátkeho pôsobenia v Prahe odchá-
dza v roku 1843 na Oravu a Šariš a po troch 
rokoch vracia sa naspäť do  Prahy, kde po-
kračoval vo vzdelávaní. V  tom istom roku 
zložil učiteľské skúšky pre gymnázia a vyššie 
reálky. Podobne ako Bohúň aj on sa venoval 
portrétom národovcov. Vo svojej pedagogic-
kej činnosti pokračoval v Žiline a neskoršie 
v Banskej Bystrici. Počas pôsobenia na Slo-
vensku venoval pozornosť tvorbe oltárnych 
obrazov na Liptove (rímskokatolícky kostol 
Bobrovec, Palúdzka, Partizánska Lupča). 
Ako prírodovedec venoval pozornosť vý-
skumom a  bádaniu v  Liptovskom Jáne, no 
pre nedostatok finančných prostriedkov 
svoje vynálezy nedokončil. Zomrel vo Vied-

ni v roku 1883.
O samotnej známke a auto-

rovi porozprával Mgr.  Martin 
Vančo PhD. Ospravedlnil au-
tora známky, že sa nezúčastnil 
autogramiády zo zdravotných 
dôvodov.

Primátor mesta Ján Blcháč 
vo svojom pozdrave poďako-
val Slovenskej pošte, že ne-
zabúda vo svojom emisnom 
pláne na  významné osobnos-
ti a  udalosti v  našom meste 
a  okolí. Poďakoval LGPMB 
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za  poskytnuté priestory 
a  hlavne Klubu filatelistov 
v  Lipt. Mikuláši za  výbornú 
propagáciu nášho mesta. Po-
vedal: „To sú tí praví aktivisti, 
ktorí dávajú ľuďom vždy niečo 
nové, obohacujú ich vedomos-
ti a venujú veľa času bez náro-
ku na  odmenu. Za  to všetko 
im ďakujem.“ 

Potom Dr. Jozef Oško poďa-
koval všetkým, ktorí sa podie-
ľali na úspešnom priebehu sláv-
nostné aktu, Slovenskej pošte, 
Ministerstvu dopravy SR, Pofisu, MsÚ Lipt. 
Mikuláš, LGPMB, Pošte 1, ZKF, ZUŠ, Televí-
zii Liptov, Rádiu Liptov.

Slávnostné UVEDENIE POŠTOVEJ 
ZNÁMKY J. B. KLEMENSA vykonali: Mar-
tin Vančo, Ján Blcháč, Alena Chebeňová 
za tónov znelky Ide, ide poštový panáčik. 

Po oficiálnom ukončení, účastníci podu-
jatia si mohli prezrieť výstavu obrazov ma-
liara Martina Benku, doplnenú známkovou 
tvorbou autora, ktorú pripravil Jozef Oško.

Klub filatelistov pre zberateľov pripravil 
poštový lístok a dve obálky s prítlačou a prí-
ležitostnú pečiatku.

26. októbra 2017 sa v Bazilike minor sv. 
Jakuba st. v  Levoči uskutočnilo slávnostné 
uvedenie novej poštovej známky z emisného 
radu Umenie – Oltár svätého Jakuba, ktorý 
pred 500 rokmi so svojimi spolupracovník-
mi dokončil jeden z najväčších umelcov, kto-
rí žili na Slovensku – Majster Pavol z Levoče.

Zaplnený chrám sv. Jakuba st. priví-
tal množstvo vzácnych hostí, medzi nimi 
Ing.  Kornéliu Kasanickú, generálnu riadi-
teľku kancelárie ministerstva dopravy a vý-
stavby SR a  radkyňu MDV SR PhDr.  Janu 
Švecovú, predstaviteľov mesta, verejného 
a  spoločenského života mesta Levoča, veľa 
Levočanov i  filatelistov z  rôznych kútov 
Slovenska. Tí všetci si nenechali ujsť túto je-
dinečnú príležitosť byť svedkami uvedenia 

skvelého prepisu tohto výnimočného oltára 
z rúk Majstra Pavla z Levoče do podoby naj-
väčšieho rytého hárčeka na svete. Autor hár-
čeka, František Horniak, vytvoril unikátne 
rytecké dielo. K úspechu jeho práce prispel 
výbornou fotodokumentáciou známy levoč-
ský fotograf Štefan Péchy.

Slávnostné uvedenie známky otvorili 
fanfárami členovia levočského Brass Colle-
gia. Mons. prof. František Dlugoš, levočský 
dekan a  rektor dvoch levočských bazilík 
uskutočnil vo velebnom priestore pred ol-
tárom sv. Jakuba obrad požehnania novej 
poštovej známky. Pri obrade spoluúčinkoval 
chrámový zbor Chorus Minor. Vo svojom 
príhovore vyzdvihol skutočnosť, že nová 
poštová známky majstra Františka Hornia-

Nádherné podujatie
Dr. Andrej Janovský

SLOVENSKÁ ZNÁMKA



2017 / 4 19

ka pripomína dávnu slávu oltára, preto jej 
tvorcovi vyslovil úprimné „Pán Boh zaplať“ 
a  poďakovanie. Pán Jozef Lapšanský, kto-
rý celý program moderoval, pozval potom 
k  mikrofónu primátora mesta Levoča Mi-
lana Majerského. On vo svojom príhovore 
zdôraznil výnimočnosť známky v jej posla-
ní, že bude niesť po celom svete posolstvo sv. 
Jakuba st., patróna pútnikov, a  tak vzácna 
rytecká miniatúra slávneho levočského oltá-
ra z  rúk Majstra Pavla a  jeho spolutvorcov, 
k tomu v plnej miere prispeje.

Potom sa prihovoril prítomným 
doc. PhDr. Ivan Chalupecký, zasvätený zna-
lec života a diela Majstra Pavla z Levoče. Vy-
zdvihol jeho jedinečné rezbárske umenie, ale 
aj dokonalú architektúru jeho najvýznamnej-
šieho oltára a schopnosť sústrediť okolo seba 
aj maliarov oltárnych tabúľ, pozlacovačov 
a ďalších spolupracovníkov. Pán Chalupecký 
je aj autorom textu k obálke prvého dňa.

V mene Slovenskej pošty, a. s. sa prihovo-
ril k prítomným Mgr. Martin Vančo, PhD., 
vedúci odboru Pofis Slovenskej pošty, a. s., 
ktorý vysoko vyzdvihol podiel Františka 
Horniaka na  vzniku novej poštovej znám-
ky z  emisného radu Umenie a  najmä fakt, 
že Slovenská pošta, a.s. vydala najväčší rytý 
hárček na svete. Jeho tlač realizovala Poštov-
ní tiskárna cenin v Prahe.

Prítomným bola k  dispozícii príleži-
tostná poštová priehradka, ktorá pracovala 

priamo v bazilike. Prítomní si mohli zakúpiť 
hárček a FDC, k dispozícii bola príležitost-
ná poštová pečiatka k  uvedeniu tejto novej 
známky, ktorú tiež vytvoril František Hor-
niak. Účastníci uvedenia mali možnosť aj 
priamo v bazilike zoznámiť sa s exponátom 
Františka Divoka, ktorý približuje tvorbu 
veľkých umelcov gotiky, Majstra Pavla z Le-
voče a Vita Stwosza na poštových známkach.

Po  slávnostnom uvedení novej poštovej 
známky sa priamo v  bazilike sv. Jakuba st. 
uskutočnila autogramiáda tvorcu hárčeka 
Františka Horniaka. Iba pre zaujímavosť je 
potrebné uviesť, že počas fungovania príle-
žitostnej poštovej priehradky sa vypredalo 
500 kusov nového hárčeka a 300 kusov FDC, 
no záujem bol však oveľa väčší.

Po uvedení sa mnohí hostia ešte presunu-
li do priestorov Galérie mesta Levoča, kde sa 
uskutočnila vernisáž výstavy 60 najkrajších 
rytín Františka Horniaka. Prítomným sa 
opäť prihovoril Mgr.  Martin Vančo, PhD., 
kurátor výstavy, ktorá sa dala obdivovať už 
v Prahe, Bratislave a vo Svidníku.

Aj počas vernisáže pracovala v  galérii 
príležitostná poštová priehradka a  majster 
Horniak pokračoval v  autogramiáde. Pán 
primátor Levoče potom pozval všetkých prí-
tomných na raut do priestorov hotela Stela.

Na  vynikajúcom vyznení uvedenia 
novej poštovej známky z  emisného radu 
Umenie – Oltár sv. Jakuba st. malo veľkú 
zásluhu aj Mestské kultúrne stredisko mes-
ta Levoča na  čele s  jeho riaditeľkou pani 

SLOVENSKÁ ZNÁMKA



Spravodajca ZSF 20

Krásny nástroj na krásnej známke
Ing. Zdeněk Baliga

JUDr. Zuzanou Kamenickou. Pani riaditeľ-
ke a jej spolupracovníkom preto patrí naše 
veľké poďakovanie za  prípravu i  propagá-
ciu celej akcie. Mons. prof. František Dlu-
goš, levočský dekan, svojim pochopením 
pre možnosť uvedenia tejto novej poštovej 
známky v  priestoroch Baziliky minor sv. 
Jakuba st. v Levoči, v autentickom priesto-
re, a  samotným požehnaním známky sa 
pričinil o nádherné uvedenie tejto známky 
venovanej majstrovskému dielu slovenskej 
gotiky. Nad celým podujatím mal nefor-

málny patronát primátor mesta Levoča pán 
Milan Majerský.

Z podujatia pripravila reportáž aj RTVS 
a SRo, levočská televízia a  informačný ma-
gazín mesta Limka.

Národná kultúrna pamiatka, Bazilika 
minor sv. Jakuba st., objekt s celým interié-
rom zaradený aj do  svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO má vďaka Slovenskej 
pošte, a. s. dôstojné a reprezentatívne zastú-
penie v  našej známkovej tvorbe v  podobe 
exkluzívneho hárčeka.

Za  zvukov kráľovského hudobného ná-
stroja, organu, sa začalo 4. novembra 

2017 slávnostné uvedenie poštovej známky 
k 500. výročiu reformácie v Drevenom akti-
kulárnom kostole v Kežmarku. 

Prečo práve na  tomto mieste? Preto, 
lebo motívom známky je barokový dvoj-
manuálový organ s  pôvodným píšťalovým 
fondom, ktorý sa nachádza práve v  Dre-
venom artikulárnom kostole v  Kežmarku, 
ktorý bol postavený pred 300 rokmi (1717) 
a od roku 2008 je zapísaný v zozname kul-
túrnych pamiatok UNESCO. Organ vyrobil 
levočský organár Vavrinec Čajkovský v roku 
1720. Jeho ornamentálnu výzdobu s  iluzív-
nou maľbou a plastikou anjela vytvoril Ján 
Lerch. Organ je tak jednou z najcennejších 
barokových pamiatok.

Autor hárčeka, náš vynikajúci tvorca zná-
mok prof. akad. mal. Dušan Kállay, doplnil 
známku na hárčekovom poli ešte kupónom 
s vrchnou partiou organu, po stranách hár-
čeka sa nachádzajú zobrazenia anjelov z ma-
lieb z  chóru kostola. Spodnú časť hárčeka 
tvorí historické vyobrazenie Tatier z pohľa-
du od Kežmarku. Hárček vyryl náš vynika-
júci rytec doc. akad. mal. Martin Činovský, 

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

ArtD. Známka bola vydaná 31. októbra 2017 
v deň 500. výročia reformácie.

Prítomných účastníkov slávnostného 
uvedenia známky privítal „domáci pán“ 
brat farár Mgr.  Roman Porubän, ktorý 
aj slávnosť moderoval (obr. 1). Celú sláv-
nosť sprevádzali hudobné vstupy známych 
majstrovských diel hrané na  organe vy-

(Obr. 1)
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Dovoľujeme si srdečne poblahoželať bratislavskému vystavovateľovi pánovi 
Pavlovi Lazarovi, ktorý získal na špecializovanej svetovej výstave BRASILIA 

2017 konanej pod patronátom FIP veľkú pozlátenú medailu za  svoj vynikajúci 
exponát „Filatelistické rarity a zaujímavosti Československa 1918-1939“.

Za ZSF Miro Bachratý

Výrazný úspech

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

obrazenom na  známke. Prvý 
príhovor mala Doc.  Mgr.  art. 
Anna Predmerská Zúriková, 
ktorá sa venovala významu 
organovej hudby v  cirkev-
ných spevoch. O  reformácii 
a  je význame hovoril biskup 
Mgr. Slavomír Sabol. Po ňom 
si účastníci vypočuli Spevo-
kol evanjelického cirkevného 
zboru v  Kežmarku. Primá-
tor mesta Kežmarok Ján Fe-
renčák vo svojom príhovore 
vyzdvihol prínos poštových 
známok pre propagáciu mesta 
a jeho kultúrnych pamiatok. Samotné uve-
denie známky do života vykonal jej tvorca 
prof.  akad. mal. Dušan Kállay, ktorý vo 
svojom vstupe sa vyznal nie len zo svojich 
dojmov a pocitov pri tvorbe tohto diela, ale 
aj hlbokému vzťahu k svojej viere. Ako po-
sledný vystúpil Dr. Andrej Janovský, ktorý 
predstavil život a  prácu oboch umelcov, 
prof.  Kállaya a  doc.  Činovského, ktorí sa 
podieľali na vzniku známky. Týmto vystú-
pením sa program v  Drevenom artikulár-
nom kostole skončil a  pokračoval v  Kež-
marskej lyceálnej knižnici.

Hodinu pred akciou, ako aj počas celej 
slávnosti bola pre účastníkov k  dispozícii 
príležitostná poštová priehradka s  bohatou 
ponukou filatelistických produktov k  tejto 
emisii, ktoré sa však rýchle míňali.

Po  občerstvení a  autogramiáde autora 
hárčeka prof.  Kállaya, o  ktorú bol mimo-
riadny záujem, mali účastníci slávnosti 

možnosť prezrieť si Kežmarskú lyceálnu 
knižnicu, ktorá je najväčšou školskou histo-
rickou knižnicou v Strednej Európe (obr. 2). 
Tu bola aj inštalovaná výstava „Kežmarok 
a reformácia“ k 500. výročiu reformácie.

Záverom sa chcem poďakovať Cirkev-
nému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slo-
vensku Kežmarok za  prípravu nádherného 
podujatia, pracovníčkam pošty Kežmarok 1 
za zriadenie a prácu v príležitostnej poštovej 
priehradke, Slovenskej pošte, a. s. a autorom 
prof. Kállayovi a doc. Činovskému za vyda-
nie krásneho hárčeka a  z  filatelistov pod-
predsedovi KF 54 – 12 Kežmarok Dr.  An-
drejovi Janovskému za  množstvo hodín 
práce, ktoré tomuto vydaniu venoval. Bol to 
krásny nezabudnuteľný zážitok z  uvedenia 
novej slovenskej známky.

(Krátku reportáž z uvedenia si môžete po-
zrieť na adrese http://ktv.kezmarok.sk/archi-
v/617-kezmarsky_magazin_c_598.htm)
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Zväz slovenských fila-
telistov vyhlásil v spo-

lupráci so Slovenskou poš-
tou, a.  s., tradičnú anketu 
o najkrajšiu slovenskú poš-
tovú známku roka 2016. 
Anketa bola vyhlásená vo 
filatelistickej tlači na  Slo-
vensku i v Českej republike 
a na významných filatelis-
tických portáloch. Celkovo 
sa hlasovania zúčastnilo 717 účastníkov.

Výsledky Ankety boli prezentované 
na  Dňoch filatelie Slovenska v  Spišskej 
Novej Vsi 28. októbra 2017.

Za rok 2016 sa najkrajšou poštovou znám-
kou stala známka číslo 613 450. výročie naro-
denia Jána Jessenia (1566-1621), dielo akad. 
maliara Vladislava Roztoku a rytca Františka 

Horniaka. Táto známky 
bola spoločným vyda-
ním s Českou republikou, 
Poľskom a  Maďarskom. 
Na  2. mieste sa umiestni-
la známka č. 622 Umenie 
– Ester Šimerová - Mar-
tinčeková (1909-2005) 
od víťaznej dvojice autorov 
akad. maliara Vladislava 
Roztoku a rytca Františka 

Horniaka. Na 3. mieste sa umiestnila známka 
č. 610 Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike 
2015 – Peter Sagan od Jozefa Gertli Danglára.

Slovenská pošta pripravila pre účastní-
kov ankety príležitostný poštový lístok s vy-
obrazením víťaznej poštovej známky s  prí-
slušným textom. Tento lístok bude zasielať 
účastníkom Ankety 18. decembra 2017.

- red. -

Zväz slovenských filatelistov vyhlasuje 
v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s., 

verejnú anketu o  najkrajšiu slovenskú poš-
tovú známku vydanú v  roku 2017. Anketa, 
ako každý rok aj tento, poslúži na spoznanie 
názoru filatelistickej verejnosti na  súčasnú 
slovenskú známkovú tvorbu a prispeje k jej 
ďalšiemu smerovaniu.

 Účastníci ankety majú odpovedať na je-
dinú anketovú otázku:

Ktorú slovenskú poštovú známku vyda-
nú v roku 2017 považujete za najkrajšiu?

 V  odpovedi uveďte iba jednu známku. 
Vaše vyjadrenie posielajte najlepšie na poš-
tovom lístku s  uvedením vašej poštovej 
adresy a podpisom na adresu: Zväz sloven-

ských filatelistov, Radlinského 9, 812  11 
Bratislava 1 alebo elektronicky na  adresu 
POFISu anketa.znamka@slposta.sk naj-
neskôr do  30. apríla 2018. Lístok označte 
heslom ANKETA 2017. Hromadne zaslané 
lístky v jednej zásielke nebudú do hodnote-
nia v  ankete prijaté. Každý účastník anke-
ty získa poštový lístok vydaný Slovenskou 
poštou, a. s., s  prítlačou najkrajšej známky 
roku. Vydané známky boli priebežne re-
produkované v Spravodajcovi ZSF alebo sú 
na internetových stránkach POFISu Sloven-
skej pošty, a. s., www.pofis.sk . V odpovedi 
na anketovú otázku uveďte katalógové číslo 
známky, prípadne názov emisie.

Redakcia Spravodajcu ZSF

Najkrajšia Slovenská poštová známka 
roka 2017

Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu 
Slovenskú poštovú známku za rok 2016

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
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Začiatok októbra patrí k  otvoreniu čin-
nosti krúžkov mladých filatelistov. Na čo 

sa hneď od začiatku zamerať vo svojej práci? 
Pokusím sa načrtnúť niekoľko tipov a pre nás 
dôležitých akcií a udalostí.

Na  začiatku pripomeniem povinnosť za-
slať mi vyhodnotenie súťaže aktivity, menný 
zoznam krúžku (do 15.12.) a zaplatiť členský 
poplatok na  Sekretariát ZSF (v  dobe od  1.1. 
do 31.3.2018). Súťaž aktivity ešte neposielajte, 
poprosil som J. Oška, aby zapracoval pripo-
mienky k nej a potom pošlem upravené tlači-
vo a do 15.12.2017 mi ho zašlete. 

Rok 2018 sa nesie v znamení 100. výročia 
vydania prvej československej známky. Pre-
to bude témou filatelistickej olympiády (FO) 
„100. výročie vzniku Československa“. Finá-
le FO predpokladám v dňoch 8. – 10.6.2018 
v Belušských Slatinách.

V  dňoch 26.10. – 4.11.2018 bude na  Bra-
tislavskom hrade nesúťažná výstava Salon 
2018. Komisia mládeže bude mať predbežne 
vyhradené 4 výstavné rámy. Predpokladám, 
že tam budú vystavené prvé 3 najlepšie mi-
niexponáty z FO z každej kategórie a zvyšok 
miniexponáty jednotlivcov a  jednotlivých 
krúžkov v rozsahu 8 alebo 16 listov. Na záver 
tohto článku uvediem možné zameranie mi-
niexponátov. Krúžkom bude možné preplatiť 
výdavky spojené s jej návštevou.

V  dňoch 15.-18.8.2018 bude v  Prahe sve-
tová výstava PRAGA 2018. Je možné preplatiť 

návštevníkom tejto výstavy (deťom a vedúce-
mu KMF, nie rodičovi, ktorý bude robiť dopro-
vod) výdavky spojené s návštevou výstavy.

Počas prázdnin bude tiež 2. slovensko-
-česká výstava poštových známok Nitrafila 
2018. Bude súťažná 1. stupňa. Uskutoční sa 
v  dňoch 4.-7.7.2018, prihlášky bude organi-
začný výbor prijímať do 30.4.2018. Je tu po-
trebná kvalifikácia z výstavy 2.stupňa. Mož-
no bude tejto výstave predchádzať súťažná 
výstava 2. a 3. stupňa na východnom Sloven-
sku. Ešte to nie je isté.

Pripomeniem aj Bratislavské zberateľské 
dni s detskou poštou v dňoch 1.-2.6.2018.

Počas roka bude v jednotlivých regiónoch 
veľa filatelistických akcií. Chcel som tu uká-
zať len tie hlavné akcie pre nás, na ktorých by 
nemali naši mladí filatelisti chýbať a aby ste 
vedeli už od začiatku školského roku si naplá-
novať prácu s deťmi.

Aby som vedel naplánovať akcie a  ich fi-
nančné pokrytie, prosím o zaslanie predbež-
nej účasti na  nasledujúcich akciách – počet 
detí a vedúci KMF. Zúčastnení musia mať za-
platený členský príspevok a  vlastniť členský 
preukaz ZSF (do 15.12.2017).

PRAGA 2018 – vedúci + počet detí (jedna 
noc)

NITRAFILA 2018 – vedúci + počet detí 
(nocľah?)

SALON 2018 – vedúci + počet detí (nocľah?)

NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF
Ročník: IX. Číslo: 4/2017

Čo prinesie jubilejný filatelistický 
rok mladým filatelistom

Josef Rančák

NAŠA MLÁDEŽ
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VÝSTAVY

Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum 
Vás srdečne pozýva na výstavu pod ná-

zvom „Slovenská pošta – 25 – rok za rokom“. 
bude sprístupnená od  14.12.2017 od  10:00 
hod. do 13.04.2018 vo výstavnej miestnosti 
Poštového múzea, v budove Slovenskej poš-
ty, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystri-
ca. V deň otvorenia výstavy bude verejnosti 
k  dispozícii príležitostná poštová pečiatka, 
ktorej autorom je Pavol Borodovčák.

Rok 1993 bol nielen prvým rokom exis-
tencie samostatnej Slovenskej republiky, ale 

aj samostatnej Slovenskej pošty. Najskôr štát-
ny podnik a od roku 2004 akciová spoločnosť 
je tu už 25 rokov, aby poskytovala verejnosti 
rozmanité poštové služby. Za  toto obdobie 
došlo na  Slovensku k  vývoju spoločnosti 
sprevádzanému mnohými zmenami a tie ne-
obišli ani Slovenskú poštu. Musela byť v kaž-
dom okamihu flexibilná, prispôsobovať svoju 
činnosť mnohým požiadavkám, modernizo-
vať svoje priestory, budovy, motorové vozidlá, 
reorganizovať organizačnú štruktúru, začle-
niť sa a pôsobiť v medzinárodných poštových 

Slovenská pošta – 25 – rok za rokom
Miroslav Spišiak

BZD – vedúci + počet detí (nocľah?)
Návrhy, otázky, opravy napísaného, po-

žiadavky napíšte, telefonujte...
Možné témy na miniexponáty na FO a Sa-

lon 2018 (spracoval Ing.  Bachratý, za  čo mu 
veľmi ďakujeme).

100. výročie vzniku ČSR
1. Prvá svetová vojna – Slovensko ako sú-

časť R-U
2. Zakladatelia čs. štátu – TGM, Štefánik, 

Beneš
3. M. R. Štefánik – spolutvorca čs. štátu 

(vedec, vojak, politik)
4. Prvé čs. známky – Hradčany + pripo-

mínajúce vydania v II. ČSR
5. A. Mucha –tvorca prvých čs. známok
6. Čs. légie v Rusku, Taliansku, Francúzsku
7. Vznik ČSR 28.10.1918 – význam. tradí-

cia, územie
8. Deň čs. známky, tradícia 18. december, 

čs. známková tvorba, autori čs. známok
9. Rok 1918-19 na Slovensku
10. Prvá ČR 1918-1938 – vznik a rozpad
11. Čs. prezidenti – 1918-92
12. Vývoj poštových pečiatok čs. poštovej 

správy 1918-38 (predbežné rakúske, uhorské, 
ČSP, dvojjazyčné, 3. typ)

13. Poštové lístky 
14. Európa pred 1. sv. vojnou a po nej (roz-

pad monarchií, vznik východných štátov)
15. Československo 1918-93 – historické 

míľniky (1918, 1938, 1939, 1945, 1948, 1968, 
1989, 1992, 1993)

16. Smetová revolúcia a  vznik samostat-
ných štátov SR a ČR

17. ČSR – vyspelá priemyselná krajina
18. Slovensko v ČSR – známky a celistvos-

ti s tematikou Slovenska
19. Československo v  medzinárodných 

súvislostiach (združenia, hosp. inštitúcie, 
RVHP, Varšavská zmluva, UNESCO, FIP)

20. Umenie ČSR
21. Čs. armáda 1918-92 (vývoj, oslobodenie 

Slovenska, rozpad 1938, SNP, Snem 1945, po r. 
1948...)

22. Známkové krajiny na  území ČSR 
(R-U, Rakúsko, 1. ČSR, Poľsko, Nemecko 1938-
45, Maďarsko 1938-45, II. ČSR, SŠ 18.3.1939, 
ČR, SR)

23. Príroda ČSR, ČSR - krajina krás
24. Pošta v ČSR
25. ČSR vo svete (výstavy, EXPO)
26. Filatelistické výstavy na  Slovensku, 

v ČSR
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XXXIV. Dni filatelie Slovenska
Dr. Andrej Janovský

V dňoch 28. a 29. októbra 2017 Zväz slo-
venských filatelistov usporiadal v Spiš-

skej Novej Vsi XXXIV. Dni filatelie Sloven-
ska. Organizátorom bol klub filatelistov 54 
– 03 Spišská Nová Ves, spoluorganizátormi 
tohto významného podujatia boli Minis-
terstvo dopravy a  výstavby SR, Slovenská 
pošta, a.  s., Slovenské technické múzeum 
a mesto Spišská Nová Ves.

Prvý deň podujatia prebe-
hol v  Multifunkčnom ener-
getickom a  baníckom centre 
na Nábreží Hornádu 14 v Spiš-
skej Novej Vsi. Predseda orga-
nizačného výboru a  predseda 
KF 54 – 03 v jednej osobe, pán 
František Divok, po  otvore-
ní privítal pani Ing.  Jarmilu 
Brichtovú, riaditeľku odboru 
poštových služieb MDV SR, 
PhDr.  Jána Voľného, PhD., 
primátora mesta Spišská Nová 
Ves, Ing.  Miroslava Bachra-

tého, podpredsedu ZSF, členov Rady ZSF 
Ing.  Zdenka Baligu, Ing.  Josefa Rančáka, 
Miloša Teťuľu, Ing. Jozefa Vangela CSc. čle-
na revíznej komisie ZSF Rastislava Ovšon-
ku a ďalších prítomných hostí a filatelistov 
z rôznych kútov Slovenska.

Pán primátor Voľný (obr. 1) vo svojom 
príhovore vysoko ocenil skutočnosť, že 
miestom konania XXXIV. Dní filatelie Slo-

organizáciách, presadzovať nové produkty, 
skrátka „kráčať s dobou“. 

Dvadsaťpäťročné pôsobenie Slovenskej 
pošty stojí za pripomenutie a Poštové múze-
um tak činí výstavou nazvanou „Slovenská 
pošta – 25 – rok za rokom“. Nedá sa na ploche 
jednej výstavnej miestnosti, niekoľkých pa-
nelov a vitrín zachytiť všetko, čím Slovenská 
pošta od svojho vzniku prešla, ale ako už na-
značuje názov, dá sa z každého roka jej pôso-
benia vybrať niečo zaujímavé. A práve o to sa 
zamestnanci Poštového múzea usilovali. 

Pred zrakmi návštevníkov budú v texto-
vej časti defilovať informácie a zaujímavé čís-
la z činnosti Slovenskej pošty. Nebudú chý-
bať obrazové materiály, medzi nimi originály 

alebo kópie niektorých archívnych doku-
mentov a článkov z dobovej „poštárskej“ tla-
če, napríklad Spojárskych zvestí, Poštových 
zvestí a výročných správ. Toto všetko doplnia 
trojrozmerné predmety používané na  poš-
tách od  roku 1993, ako aj publikácie vyda-
né Slovenskou poštou, Poštovým múzeom 
a POFIS-om. Niekoľko vystavených predme-
tov bude zastupovať aj slovenskú známkovú 
tvorbu, ktorá si svojou kvalitou za 25 rokov 
získala uznanie celého filatelistického sveta, 
o čom svedčia aj rôzne významné ocenenia 
z medzinárodných súťaží.

Pozn. redakcie. Ing. Miroslav Spišiak je ve-
dúcim Poštového múzea v Banskej Bystrici

(ljf)
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venska sa stala Spišská Nová Ves. Vyzdvihol 
význam filatelie a  jej miesto v  propagácii 
mesta, ako aj záslužnú činnosť KF 54 – 03 
v rozvíjaní kultúrneho života v meste.

Potom sa začalo podujatie svojim pracov-
ným programom. Ing Miroslav Bachratý vy-
hlásil výsledky ankety o najkrajšiu slovenskú 
poštovú známku za rok 2016 (výsledky priná-
šame v samostatnom článku tohto čísla).

Prednášková časť XXXIV. DFS mala 
vysokú odbornú úroveň. Všetci predná-
šajúci sú vo svojich odboroch fundovaní 
odborníci.

Prvou prednášajúcou bola riaditeľka 
odboru poštových služieb MDV SR pani 
Ing.  Jarmila Brichtová. Vo svojom rozsiah-
lom vystúpení rozobrala 25 rokov slovenskej 
známkovej tvorby. Po  rozdelení Českoslo-
venska vzniká 1.1.1993 Slovenská republika. 
Zároveň v tento deň vzniká Slovenská poš-
ta ako štátny podnik a zároveň v tento deň 
vychádza prvá slovenská poštová známky. 
Doteraz vyšlo už temer 650 slovenských 
poštových známok. Odráža sa v  nich celá 
naša minulosť i prítomnosť. Slovenská poš-
ta a  jej poradný orgán realizačná komisia 
musia zodpovedne a  uvážlivo pristupovať 
k emisným plánom, reflektovať rôzne požia-

davky a  prejaviť aj primeranú pohotovosť. 
Ing. Brichtová vysoko ocenila aj prácu tých, 
ktorí sa pričiňujú o to, že slovenské poštové 
známky patria k  najkrajším na  svete – vý-
tvarných umelcov a rytcov. Pripomenula aj 
cenné chvíle spolupráce s tými, ktorí už nie 
sú medzi nami, ako akad. maliar Jozef Ba-
láž či Ivan Schurmann. Pripomenula, že je 
potrebné neustále vyvíjať maximálnu snahu 
o vysokú úroveň slovenskej známkovej tvor-
by aj v budúcich rokoch.

Doc.  PhDr.  Ivan Chalupecký, náš známy 
historik, archivár, ale aj významný filatelista, 
priblížil vo svojom príspevku osudy poštov-
níctva v meste Levoča od 16. do začiatku 20. 
storočia na základe dochovaného archívneho 
materiálu, odbornej literatúry z dejín Levoče 
i Spiša, ako aj odbornej filatelistickej literatúry.

Ďalší prednášateľ, Ing.  Jozef Vangel, 
CSc. vo svojej prednáške „Od vzniku česko 
– slovenského štátu k  prvej emisii česko-
slovenských poštových známok z  motívom 
Hradčian“ rozobral situáciu po vzniku Čes-
koslovenska 28. októbra 1918, keď doslova 
z ničoho bolo potrebné aj v poštových služ-
bách reflektovať novú štátnosť. Po zložitých 
jednaniach bol zvolený návrh na  realizá-
ciu prvej československej poštovej známky 

s motívom Hradčian ako sym-
bolom českej štátnosti. Vytvo-
ril ho svetoznámy český ma-
liar Alfons Mucha. A  tak 18. 
decembra 1918 vyšla prvá čes-
koslovenská poštová známka. 
Vzhľadom na  to, že tlačiareň 
Česká grafická unie mala jedi-
ná zariadenie na  tlač, realizo-
vala sa tlač prvých českosloven-
ských známok na  jej strojnom 
zariadení. Technika knihtlače, 
ktorá sa použila, spôsobila, že 
na  týchto známkach sa vysky-
tuje množstvo tlačových chýb 
a odchýlok a preto „Hradčany“ 
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Prvý štvrtok v  októbri v  Trnave patrí 
k slávnostným dňom. V tomto dni pred-

získali pamätnú medailu Jozefa Miloslava 
Hurbana pri príležitosti 200. výročia jeho 

Ocenenie filatelistov

patria dodnes medzi najobľúbenejšie objekty 
zberateľského záujmu. 

Ing.  Zdeněk Baliga vo svojej obsiahlej 
prednáške „Pamiatky Spiša v  slovenskej 
známkovej tvorbe“ akcentoval bohatú mi-
nulosť Spiša, ktorá nám zanechala množstvo 
vzácnych pamiatok stavebných, umelec-
kých i  technických. A  tak vynikajúci auto-
ri slovenských poštových známok dostali 
možnosť pripraviť a realizovať návrhy a ich 
rytecké prepisy na známky, za ktoré získali 
najvyššie svetové ocenenia. Je to najmä uni-
kátna šesťfarebná oceľorytina obrazu La-
dislava Medňanského „Potok za humnami. 
Na  brehu.“ v  bravúrnom ryteckom prepise 
Františka Horniaka, ktorá sa stala najkraj-
šou známkou sveta za rok 2003. Sprítomňo-
vanie pokladov Spiša na  slovenských poš-
tových známkach vyvrcholilo 26. októbra 
2017 v Bazilike minor sv. Jakuba st. v Levoči 
slávnostným uvedením novej známky, Ol-
tár sv. Jakuba vo forme najväčšieho rytého 
hárčeka na  svete, o  ktorého sa jedinečným 
ryteckým prepisom najvyššieho gotického 
oltára na svete zaslúžil František Horniak.

Posledným prednášajúcim bol Ing. Miro-
slav Gerec (obr. 2), ktorý priblížil falzifikáty 

poštového lístka základe bohatého materi-
álu porovnal dva typy originálu s  podrob-
nými popismi dvoch druhov falzifikátov 
a miestami ich výskytu, ako aj ďalší postup 
Slovenskej pošty, a. s. v uvedenej veci.

Pri príležitosti XXXIV. Dní filatelie Slo-
venska bola k dispozícii aj príležitostná poš-
tová priehradka s  príležitostnou poštovou 
pečiatkou, ktorú navrhol František Divok 
ako aj dve obálky s  prítlačami, ktorých au-
torom bol takisto František Divok. V Multi-
funkčnom centre sa o nás vzorne starala pani 
Danka Rosová a členovia KF 53 – 03 Spišská 
Nová Ves. V  sprievodnom programe Dní 
bola aj prehliadka expozície baníctva na Spi-
ši, prechádzka po pamiatkach mesta a výstup 
na  najvyššiu kostolnú vežu na  Slovensku. 
29. októbra sa uskutočnila zberateľská burza 
a  pre záujemcov bol naplánovaný aj výstup 
na Tomašovský výhľad v Slovenskom raji.

XXXIV. Dni filatelie Slovenska vrchova-
to naplnili očakávania ich účastníkov. Všet-
kým prednášajúcim patrí veľké poďakovanie 
za ich vzácne príspevky do programu týchto 
DFS a domácim organizátorom na čele s pá-
nom Františkom Divokom patrí úprimné bla-
hoželanie za výborne zvládnuté podujatie.

seda Trnavské-
ho samospráv-
neho kraja Tibor 
Mikuš ocenil 
v  Divadle Jána 
Palárika v  Tr-
nave osobnost 
i  a  kolektívy, 
ktoré prispeli 
k  rozvoju kraja. 
Medzi osob-
nosťami, ktoré 

narodenia, boli aj 
filatelisti – Pavol 
Kukliš, predse-
da KF z  Holíča, 
a  Mgr.  Ján Mič-
ka, aktívny člen 
KF Tirnavia a ve-
dúci krúžku mla-
dých filatelistov.

Ing. Mária 
Hudecová
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Minister dopravy a výs-
tavby Slovenskej 

republiky, Arpád Érsek, 
odovzdal v  novembri 2017 
rezortné ocenenia za  výz-
namné zásluhy viacerým 
zamestnancom organizá-
cií v  pôsobnosti rezortu. 
V  súvislosti s  blížiacim 
sa 25. výročím slovens-
kej známkovej tvorby sa 
naskytla príležitosť navrh-
núť medzi ocenených opäť 
i  zástupcu filatelie. Stal 
sa ním Doc.  Ing.  Ľubomír 
Floch, PhD., ktorému bolo 
udelené rezortné ocenenie 
Pocta ministra dopravy a  výstavby Slovens-
kej republiky. 

Udelenie ocenenia je prejavom úcty re-
zortu k  dlhoročným zásluhám, ktoré má 
docent Floch predovšetkým na  rozvíjaní 
slovenskej známkovej tvorby a  jej propagá-
cii doma i  v  zahraničí, ako aj na  rozvíjaní 
filatelie. Popri spolupráci s  ministerstvom, 
ako člen poradného orgánu ministra, Náme-
tovej komisie známkovej tvorby, venoval 

veľké úsilie propagácii slovenskej známko-
vej tvorby, ktoré sa rokmi postupne preja-
vovalo a  prinášalo výsledky, z  ktorých sa 
tešíme i dnes. Patrí k osobnostiam, ktoré sa 
výraznou mierou zaslúžili i o rozvíjanie slo-
venskej filatelie a výrazne prispeli k jej zapo-
jeniu do spolupráce s viacerými národnými 
filatelistickými zväzmi ako aj s medzinárod-
nými filatelistickými organizáciami, Európs-
kou asociáciou filatelistických zväzov (FEPA) 
a Svetovou filatelistickou organizáciou (FIP). 
Vo Zväze slovenských filatelistov pôsobil vo 
viacerých funkciách, vrátane predsedu zvä-
zu. V súčasnosti je predsedom Klubu filate-
listov Ladislava Novomestského v Bratislave. 
Docent Floch sa dlhodobo venuje i  rozvíja-
niu publikačnej činnosti so zameraním na fi-
lateliu a  má významný podiel na  založení 
zväzového časopisu „Spravodajca ZSF“ 
v roku 1998, na ktorého príprave sa autorsky 
i redakčne dodnes podieľa. Významnú záslu-
hu má i na činnostiach spojených s viacerými 

Rezortné ocenenie Pocta ministra 
dopravy a výstavby SR

Ing. Jarmila Brichtová
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Jozef Čížek – devaťdesiatročný

Ani sa mi nechce veriť, ako 
ten čas rýchlo plynie. 

Spomínam si na prvé stretnu-
tie s pánom Jozefom Čížekom 
v Sliači v roku 1969, na zakla-
dajúcom zjazde ZSF. Vtedy 
sme spolu s  ním, Ing.  Otom 
Bartoňom, Ivanom Striešom, 
Júliusom Kováčom položi-
li základy budúcej Komisie 
mládeže ZSF. Bol tajomníkom 
a  podpredsedom KM ZSF. 
Po  nešťastnej autonehode Ing.  Bartoňa sa 
stal v roku 1981 jej predsedom.

Dlhoročný člen ZSF a  funkcionár ÚV 
SČSF a ÚV ZSF sa dožil v júni 2017 význam-
ného životného jubilea - 90 rokov. Minulý rok 
som ho navštívil v Bratislave, kde žije s man-
želkou. Potešil sa mojej návšteve. Živo sa zau-
jímal o život v ZSF. Nemá bližšie informácie, 
o dianí vo zväze, ani o filatelistoch, ktorí ešte 
žijú, a  sním spolupracovali. Jeho zdravotný 
stav mu nedovoľuje osobne sa zúčastniť rôz-
nych akcií a stretnutí. Živo spomínal, niekedy 
detailne na  akcie, ktoré sme spolu každým 
rokom absolvovali, kongresy mladých filate-
listov, filatelistické olympiády, výstavy. 

Úspešne viedol krúžky mladých filatelistov 
a organizoval život filatelistov pri Elektrotech-
nickej fakulte SVŠT. Propagoval mládežnícku 
filateliu i  prostredníctvom televíznej Lasto-
vičky, kde úspešne od  roku 1973 viac rokov 
viedol filatelistické okienko. Spolupracoval 
pri vydávaní rôznych filatelistických i mládež-
níckych publikácií a  príručiek pre vedúcich 

KM ZSF (spoluautor „Príruč-
ka pre vedúcich KMF“ – 1970, 
Filatelistické state č. 29, a  iné). 
Svoju bohatú publikačnú čin-
nosť zavŕšil v  roku 1996 Malou 
encyklopédiou filatelie. Praco-
val v  redakčnej rade Mladého 
filatelistu, ktorý bol vydávaný 
v Prahe. Publikoval aj vo Filate-
lii, Zvestiach ZSF, a iných aj nefi-
latelistických časopisoch.

Patrí k  významným zbera-
teľom, vystavovateľom (vystavoval exponáty: 
„Atóm v službách človeka“, „Doplatné na úze-
mí Československa“). Vyše dvadsať rokov pô-
sobil ako zväzový jurman (dnes porotca), v ob-
lasti mládežníckej a námetovej filatelie.

Jožko, ďakujeme Ti za 70-te a 80-te roky, 
počas ktorých si mládežnícku filateliu po-
zdvihol na  vysokú úroveň. Dosiahol si to 
vďaka nesmiernej zanietenosti, pracovitos-
ti, obetavosti, spoľahlivosti, zodpovednosti 
a  spolupráce s  vedúcimi KMF a  vedením 
KM ZSF. Veľkou oporou je Ti manželka, 
ktorá celý život stála a stojí pri Tebe , podpo-
ruje Tvoju celoživotnú lásku k malým obráz-
kom, ktoré skrývajú veľké tajomstvá. 

Dovoľ, aby som Ti menom filatelistov, 
ktorí Ťa poznali i v mene tých, ktorí o Tvojej 
zásluhe pri rozvoji mládežníckej, ale i  ná-
metovej filatelie sa dozvedeli len z rozpráva-
nia, zaželal veľa pevného zdravia, sviežosti 
a pekných spomienok na roky, ktoré si veno-
val filatelii. Zaslúžiš si to! ŽIVIÓ...

Dr. Jozef Oško

filatelistickými kultúrno-spoločenských 
podujatiami na regionálnej a národnej i me-
dzinárodnej úrovni. Osobitnú zásluhu má 
i  na  usporiadaní Medzinárodnej výstavy 
poštových známok „SLOVENSKO 2002“ 
v Bratislave.

Ocenenému srdečne blahoželáme a v ďal-
šej činnosti prajeme veľa úspechov. 

Poznámka: Ing. Jarmila Brichtová je riadi-
teľkou sekcie pôšt Ministerstva dopravy a vý-
stavby Slovenskej republiky. Úzko spolupracu-
je so Zväzom slovenských filatelistov. (red.)
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INZERCIA ZSF
• Prijmeme do kolovania pre náš KF 52-

40 v  Partizánskom hodnotné výbery 
známok: 

- kolónie Anglicka, Nemecka, Francúz-
ska a Talianska

- známky Slovenského štát 1939 - 1945, 
Francúzska, Anglicka, Nemecka, 
NDR, Ruska aj Sovietskeho zväzu, 
Mongolska, Vietnamu a  Južnej Ame-
riky.

Známková tvorba Slovenskej republiky 2017 - IV. štvrťrok Známková tvorba Slovenskej republiky 2017 - IV. štvrťrok

2017, 2. 10. * Božena Slančíková – Timra-
va (Osobnosti) * príležitostná známka * N: 
D. Kállay, R: J. Česla * OTr+HT PTC *  PL: 
50 ZP, TF: 2 PL * papier FL * RZ 11 ¼ : 
11 ½ * FDC N: D. Kállay, R: J. Česla, OTp 
PTC * náklad: 1 mil.

2017, 12. 10. * Huby (Ochrana prírody) * 
príležitostné známky * N: K. Felix, R: J. 
Česla * OTp+OF PTC * PL: 3 ZP + 3 ZP, 
TF: OF 1 PL, OTp 1 PL * papier FLA * RZ 
11 ½ : 11 ¾ * FDC N: K. Felix, R: J. Česla, 
OTp PTC * náklady: po 60 tis. (20 tis. PL)

646 1,15 € viacfarebná ........................  1,15
646  H (118 x 139 mm) .......................................... 1,15
646  FDC  ..............................................................2,05
646  PaL  .............................................................. 1,61
646  PT 148 x 210 mm, OTp, číslovaná ........2,80
646  KH   .............................................................. 1,15 

641 0,85 € viacfarebná .......................  0,85 
641  FDC  .............................................................. 1,75

642) Kyjačik Zollingerov (Clavaria zollingeri)
643) Pohárovka ohnivá (Caloscypha fulgens)

642 0,65 € viacfarebná .......................  0,65
643 0,65 € viacfarebná .......................  0,65
642-643 Séria (2) .....................................................1,30
642-643 PL (165 x 108 mm)...................................3,90
642  FDC  .............................................................. 1,55
643  FDC  .............................................................. 1,55
642  CM  .............................................................. 0,91
643  CM  .............................................................. 0,91
642-643 sútlač .........................................................1,30
643-642 sútlač .........................................................1,30
642-643-642 sútlač ................................................. 1,95
643-642-643 sútlač ................................................. 1,95

644) Jozef Božetech Klemens (1817 – 1883): Portrét pani 
Juppovej (1845)
K) podpis J. B. Klemensa

644 1,20 € viacfarebná........................  1,20
644  PL (108 x 165 mm) ..................................4,80
644  FDC  .............................................................. 2,10

2017, 31. 10. * 500. výročie reformácie 
(1517) * príležitostná známka v hárčeko-
vej úprave * N: D. Kállay, R: M. Činovský 
* OTp+OF PTC * H: 1 ZP + 1 K, TF: 1 H * 
papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N: D. Kállay, 
R: M. Činovský, OTp PTC * náklad:  60 tis.

2017, 23. 10. * Oltár sv. Jakuba v Chráme 
sv. Jakuba v Levoči (1508 – 1517) (Ume-
nie) * príležitostná známka v hárčekovej 
úprave * GÚ: V. Rostoka, R: F. Horniak * 
OTp+OF PTC * H: 1 ZP + 2 K, TF: 1 H * 
papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N+R: F. Hor-
niak, OTp PTC * náklad:  80 tis.

645 2,60 € viacfarebná .......................  2,60
645  H (125 x 203 mm) ..........................................2,60
645  FDC  ..............................................................3,50
645  PT 121 x 215 mm, OTp, číslovaná ..............5,00
645  KĽ alebo KP alebo KĽ+KP ..........................2,60

2017, 10. 11. * Vianočná pošta 2017 * prí-
ležitostná známka * N: B. Ďuríková, GÚ: 
V. Rostoka * OF Tiskárna Hradištko * PL: 
50 ZP, TF: 2 PL * papier BP * Z 13 ½ * FDC 
N: S. Tadanaiová, NP: V. Csábiová, OF 
Kníhtlač Gerthofer * náklad: 1 mil.

647) Detská kresba snehuliaka

647 T2 50g (0,50 €) viacfarebná ........  0,50
647  FDC  .............................................................. 1,40

648A 0,50 € viacfarebná, známka z PL ... 0,50
648B 0,50 € viacf., známka zo zošitka .  0,50
648  FDC  .............................................................. 1,40
648  ZZ  ..............................................................5,00
648  CP  ..............................................................0,90
Poznámka: 
ZZ boli dodané až 30.11.2017.

2017, 24. 11. * Bezpečnosť cestnej premávky 
* príležitostná známka * N: R. Jančovič * OF 
Tiskárna Hradištko * PL: 10 ZP, TF: ? PL * pa-
pier BP * Z 13 ½ * FDC N: R. Jančovič, R: Ľ. 
Žálec, OTp PTC * náklad: 200 tis. (20 tis. PL)

649) Symbolická kresba

649 0,50 € viacfarebná .......................  0,50
649  PL (151 x 108 mm) ..................................5,00
649  FDC  .............................................................. 1,40

2017, 4. 12. * Jozef Vlček (1902 – 1971) 
(Deň poštovej známky) * príležitostná 
známka * N: P. Augustovič * OF Tiskárna 
Hradištko * PL: 30 ZP + 30 K, TF: 2 PL * 
papier BP * Z 13 ½  * FDC N: P. Augustovič, 
R: F. Horniak, OTp PTC * náklad: 600 tis.

650) Jozef Vlček (1902 – 1971) – slovenský výtvarník

K) kompozícia slovenských známok

650 0,95 € viacfarebná........................  0,95
650  FDC  .............................................................. 1,85
650  NL  .............................................................. 0,91
650  KĽ alebo KP ................................................... 0,95
650  S   .............................................................. 1,90

2017, 16. 11. * Vianoce 2017: Vajnorská ľu-
dová maľba * príležitostná známka * N: M. 
Žálec Varcholová * OF Tiskárna Hradištko 
* PL: 50 ZP, TF: 2 PL (A); ZZ: 10 ZP (B), TF: 
? ZZ * papier BP (A), samolepiaci BP (B)  * Z 
13 ½ (A), vlnitý výsek ? : ? (B) * FDC N: M. 
Žálec Varcholová, OF Kníhtlač Gerthofer * 
náklad: 1,7 mil. (A), 300 tis. (B, 30 tis. ZZ)

641) Božena Slančíková – Timrava 
(1867 – 1951) – slovenská spisovateľka

2017, 23. 10. * Jozef Božetech Klemens: 
Portrét pani Juppovej (Umenie) * príle-
žitostná známka * N+R: R. Cigánik * OT-

p+OF PTC * PL: 4 ZP + 1 K, TF: 1 PL * pa-
pier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N+R: R. Cigánik, 
OTp PTC * náklad:  80 tis. (20 tis. PL)

645) Panna Mária s Ježišom
ĽK) Svätý Jakub 
PK) Svätý Ján Evanjelista

646) Barokový organ v Drevenom 
artikulárnom kostole v Kežmarku 
(1717), ornamentálna výzdoba

648) Vajnorská ľudová maľba

Známky s  témou umenie, hríby, futbal, 
princezná Diana, osobnosti, automo-
bily atď.

Príjem kolovania po predchádzajúcej tele-
fonickej dohode.

Zmena správcu kolovania: 
 Milan Hlavina, Októbrova ulica 

395/39, 958 01 Partizánske
mobil: 0903 188 249, volať po 15 hod.
e-mail: stamp22@azet.sk

Dňa 10.11.2017 prekvapi-
la nás nepríjemná veľmi 

smutná správa. V nočných ho-
dinách sa vybral do  večnosti 
priateľ, manžel a  otec dvoch 
synov Ing. Stanislav Novosad. 

Podľa oznámenia manželky, 
odišiel v noci, na lôžku v spán-
ku. Posťažoval sa na preťaženie, 
asi na  srdcové potiaže, prob-
lémy s dychom. Na druhý deň 
chcel navštíviť lekára v Galante. 
Autobus, ktorým chodieval do  práce, alebo 
na filatelistické schôdze, už nestihol.

Bol aktívnym členom KF v Trnave, nav-
števoval aj schôdzky v  Galante. Po  viacná-
sobnom prehováraní, dňa 12.12.2006 si dal 
prihlášku do  KF 52-25 Galanta. Tu bol ak-
tívnym členom až doteraz. Bol nadšencom 
a  aj členom poštovej histórie. Neúnavným 

Vlak, ktorý odišiel
bádateľom zberateľom a vysta-
vovateľom. Získal si okolo seba 
ľudí svojou rozhľadenosťou, 
prístupom k  riešeniu problé-
mov, častých rozhovorov a de-
bát, ktoré s  radosťou rozvíjal. 
V kolektíve bol obľúbený. Dob-
rosrdečný a ochotný pomôcť aj 
neznámym ľuďom. Po schôdz-
ke v  klube filatelistov, keď od-
chádzal na  vlak, či autobus, 
nezabudol zavolať, že je už vo 

vlaku. Žiaľ, tento ranný, ktorý ho mal do-
viesť k lekárovi prespal, zaspal, neprišiel....

S  bôľom a  žiaľom rodina aj jeho priate-
lia, v ňom strácajú človeka, ktorý nám bude 
chýbať. Česť jeho pamiatke. Rozlúčka bola 
13.11.2017 o 14oo hod na miestnom cintorí-
ne v Šoporni.

Filatelisti z Galanty
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2017, 2. 10. * Božena Slančíková – Timra-
va (Osobnosti) * príležitostná známka * N: 
D. Kállay, R: J. Česla * OTr+HT PTC *  PL: 
50 ZP, TF: 2 PL * papier FL * RZ 11 ¼ : 
11 ½ * FDC N: D. Kállay, R: J. Česla, OTp 
PTC * náklad: 1 mil.

2017, 12. 10. * Huby (Ochrana prírody) * 
príležitostné známky * N: K. Felix, R: J. 
Česla * OTp+OF PTC * PL: 3 ZP + 3 ZP, 
TF: OF 1 PL, OTp 1 PL * papier FLA * RZ 
11 ½ : 11 ¾ * FDC N: K. Felix, R: J. Česla, 
OTp PTC * náklady: po 60 tis. (20 tis. PL)

646 1,15 € viacfarebná ........................  1,15
646  H (118 x 139 mm) .......................................... 1,15
646  FDC  ..............................................................2,05
646  PaL  .............................................................. 1,61
646  PT 148 x 210 mm, OTp, číslovaná ........2,80
646  KH   .............................................................. 1,15 

641 0,85 € viacfarebná .......................  0,85 
641  FDC  .............................................................. 1,75

642) Kyjačik Zollingerov (Clavaria zollingeri)
643) Pohárovka ohnivá (Caloscypha fulgens)

642 0,65 € viacfarebná .......................  0,65
643 0,65 € viacfarebná .......................  0,65
642-643 Séria (2) .....................................................1,30
642-643 PL (165 x 108 mm)...................................3,90
642  FDC  .............................................................. 1,55
643  FDC  .............................................................. 1,55
642  CM  .............................................................. 0,91
643  CM  .............................................................. 0,91
642-643 sútlač .........................................................1,30
643-642 sútlač .........................................................1,30
642-643-642 sútlač ................................................. 1,95
643-642-643 sútlač ................................................. 1,95

644) Jozef Božetech Klemens (1817 – 1883): Portrét pani 
Juppovej (1845)
K) podpis J. B. Klemensa

644 1,20 € viacfarebná........................  1,20
644  PL (108 x 165 mm) ..................................4,80
644  FDC  .............................................................. 2,10

2017, 31. 10. * 500. výročie reformácie 
(1517) * príležitostná známka v hárčeko-
vej úprave * N: D. Kállay, R: M. Činovský 
* OTp+OF PTC * H: 1 ZP + 1 K, TF: 1 H * 
papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N: D. Kállay, 
R: M. Činovský, OTp PTC * náklad:  60 tis.

2017, 23. 10. * Oltár sv. Jakuba v Chráme 
sv. Jakuba v Levoči (1508 – 1517) (Ume-
nie) * príležitostná známka v hárčekovej 
úprave * GÚ: V. Rostoka, R: F. Horniak * 
OTp+OF PTC * H: 1 ZP + 2 K, TF: 1 H * 
papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N+R: F. Hor-
niak, OTp PTC * náklad:  80 tis.

645 2,60 € viacfarebná .......................  2,60
645  H (125 x 203 mm) ..........................................2,60
645  FDC  ..............................................................3,50
645  PT 121 x 215 mm, OTp, číslovaná ..............5,00
645  KĽ alebo KP alebo KĽ+KP ..........................2,60

2017, 10. 11. * Vianočná pošta 2017 * prí-
ležitostná známka * N: B. Ďuríková, GÚ: 
V. Rostoka * OF Tiskárna Hradištko * PL: 
50 ZP, TF: 2 PL * papier BP * Z 13 ½ * FDC 
N: S. Tadanaiová, NP: V. Csábiová, OF 
Kníhtlač Gerthofer * náklad: 1 mil.

647) Detská kresba snehuliaka

647 T2 50g (0,50 €) viacfarebná ........  0,50
647  FDC  .............................................................. 1,40

648A 0,50 € viacfarebná, známka z PL ... 0,50
648B 0,50 € viacf., známka zo zošitka .  0,50
648  FDC  .............................................................. 1,40
648  ZZ  ..............................................................5,00
648  CP  ..............................................................0,90
Poznámka: 
ZZ boli dodané až 30.11.2017.

2017, 24. 11. * Bezpečnosť cestnej premávky 
* príležitostná známka * N: R. Jančovič * OF 
Tiskárna Hradištko * PL: 10 ZP, TF: ? PL * pa-
pier BP * Z 13 ½ * FDC N: R. Jančovič, R: Ľ. 
Žálec, OTp PTC * náklad: 200 tis. (20 tis. PL)

649) Symbolická kresba

649 0,50 € viacfarebná .......................  0,50
649  PL (151 x 108 mm) ..................................5,00
649  FDC  .............................................................. 1,40

2017, 4. 12. * Jozef Vlček (1902 – 1971) 
(Deň poštovej známky) * príležitostná 
známka * N: P. Augustovič * OF Tiskárna 
Hradištko * PL: 30 ZP + 30 K, TF: 2 PL * 
papier BP * Z 13 ½  * FDC N: P. Augustovič, 
R: F. Horniak, OTp PTC * náklad: 600 tis.

650) Jozef Vlček (1902 – 1971) – slovenský výtvarník

K) kompozícia slovenských známok

650 0,95 € viacfarebná........................  0,95
650  FDC  .............................................................. 1,85
650  NL  .............................................................. 0,91
650  KĽ alebo KP ................................................... 0,95
650  S   .............................................................. 1,90

2017, 16. 11. * Vianoce 2017: Vajnorská ľu-
dová maľba * príležitostná známka * N: M. 
Žálec Varcholová * OF Tiskárna Hradištko 
* PL: 50 ZP, TF: 2 PL (A); ZZ: 10 ZP (B), TF: 
? ZZ * papier BP (A), samolepiaci BP (B)  * Z 
13 ½ (A), vlnitý výsek ? : ? (B) * FDC N: M. 
Žálec Varcholová, OF Kníhtlač Gerthofer * 
náklad: 1,7 mil. (A), 300 tis. (B, 30 tis. ZZ)

641) Božena Slančíková – Timrava 
(1867 – 1951) – slovenská spisovateľka

2017, 23. 10. * Jozef Božetech Klemens: 
Portrét pani Juppovej (Umenie) * príle-
žitostná známka * N+R: R. Cigánik * OT-

p+OF PTC * PL: 4 ZP + 1 K, TF: 1 PL * pa-
pier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N+R: R. Cigánik, 
OTp PTC * náklad:  80 tis. (20 tis. PL)

645) Panna Mária s Ježišom
ĽK) Svätý Jakub 
PK) Svätý Ján Evanjelista

646) Barokový organ v Drevenom 
artikulárnom kostole v Kežmarku 
(1717), ornamentálna výzdoba

648) Vajnorská ľudová maľba
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