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Známková tvorba Slovenskej republiky 2007 - II. štvrťrok

2007, 18. 4. * Slovenský čuvač, Slovenský 
kopov (Ochrana prírody) * príležitost-
né známky v hárčekovej úprave * N: V. 
Machaj, R: R. Cigánik * OTp+OF PTC * 
H: 2 ZP+K, TF: OF ? H, OTp ? H * papier 
–fla– * RZ 11 3/4   * FDC N: V. Machaj, R: 
R. Cigánik, OTp TAB * náklad po 60 tis.

Slovenský čuvač

Slovenský kopov

kupón - koliba pod Kriváňom

394 31 Sk viacfarebná ......................31,- 
395 31 Sk viacfarebná ......................31,-  
394-395 Séria (2) .........................................62,-
394 PK  .....................................................31,-
395 ĽK  .....................................................31,-
394-395  .....................................................62,-
394-395 H  .....................................................62,-
394 FDC  .....................................................50,-
395 FDC  .....................................................50,-
394 CM  .....................................................42,-
395 CM  .....................................................42,-

2007, 15. 5. * Sto rokov Slovenskej ligy 
v Amerike * príležitostná známka * N: 
P. Augustovič * OF PTC * PL: 50 ZP, TF: 
2 PL * papier –fla–  * HZ 11 3/4 : 11 1/4 * 
FDC N: P. Augustovič, R: V. Ondrejička, 
OTp TAB * náklad 300 tis.

Znak Slovenskej ligy v Amerike

396 22 Sk viacfarebná ..................... 22,- 
396 FDC  .....................................................41,-
396 PaL  .....................................................50,-

2007, 30. 5. * Sto rokov skautingu (Euro-
pa) * príležitostná známka * N: P. Uch-
nár * OF CSP, Francúzsko * PL: 10 ZP, 
TF: ? PL * papier –bp–  * Z 13 3/4 * FDC 
N: P. Uchnár, R: V. Ondrejička, OTp 
TAB * náklad 500 tis. (50 tis. PL)

Skauting

397 18 Sk viacfarebná ......................18,-
397 PL  ...................................................180,-
397 FDC  ..................................................... 37,-
397 NL  .....................................................24,-

2007, 30. 5. * Známka deťom – Janko 
Hraško * výplatná známka * N: P. Cpin 
podľa ilustrácie Š. Cpina * OF CSP, 
Francúzsko * PL 50 ZP, TF: ? PL * papier 
–bp–  * Z 13 1/2  * FDC nebola vydaná * 
náklad 3 mil.

Janko Hraško

398 10 Sk viacfarebná .......  10,- 
398 CM  ................................21,-
398 ZZ  ..............................100,-
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ÚVODNÍK

Práve ste sa začítali do pr-
vých riadkov nového čís-

la nášho Spravodajcu. Určite 
Vás prekvapilo jeho meškanie 
a to nie malé (meškáme jeden 
mesiac!). Veď najmä v pos-
ledných dvoch rokoch jeho 
vydania ste mali pravidelne 
v prvé dni nového štvrťroku, 
dokonca 4. číslo ročníka bolo 
vždy vydané už k Dňu znám-
ky (18. december).

Milí čitatelia!
to je filatelistická činnosť 
a filatelistický život na 
Slovensku, ako je aj ich 
hlavná myšlienka „Náš 
Zväz slovenských filate-
listov bude taký, aký si 
ho urobíme sami“. Z tohto 
dôvodu sme aj zmenili ná-
plň tohto čísla, ktorá mala 
byť podľa projektu zame-
raná na slovenskú znám-
kovú tvorbu v roku 2006.

Terajšie meškanie nie je zapríčinené 
technickými či organizačnými problé-
mami vydávania, a ani nechceme, aby 
sa takéto situácie stali pravidlom. Re-
dakcia sa k tomuto kroku rozhodla pre-
to, aby sme Vás mohli v čo najkratšom 
čase (nie až v čísle Spravodajcu 3/2007) 
oboznámiť s výsledkami valných zhro-
maždení jednotlivých Združení klu-
bov filatelistov, z ktorých posledné sa 
uskutočnilo až 23. júna, čo bolo vyše 
týždňa po plánovanej uzávierke náš-
ho čísla. No aj napriek veľkému úsiliu 
sa nám nepodarilo získať materiály 
a správy z valného zhromaždenia ZKF 
Bratislava. Okrem výsledkov valných 
zhromaždení ZKF Vám prinášame už 
aj Uznesenie zo zasadania Rady ZSF 
zo 7. júla 2007. Z tohto rokovania Rady 
ZSF vyplynul aj veľmi závažný mate-
riál, v ktorom sú priblížené hlavné tézy 
na rokovanie VIII. valného zhromaž-
denia ZSF, ktorý sme Vám tiež chceli 
týmto „meškaním“ sprostredkovať. 
Z ich schválenia, neschválenia alebo 
zmeny sa bude odvíjať činnosť ZSF 
v nasledujúcom štvorročnom období, 

Obsah čísla je napriek väčšiemu poč-
tu „administračne – organizačných“ 
článkov z našich rokovaní veľmi boha-
tý, samozrejme nechýbajú pravidelné 
rubriky, ako aj mládežnícka príloha. 
Oboznámite sa z akciami usporiadaný-
mi ZSF najmä v rámci IV. Bratislavských 
zberateľských dní, s inauguráciami no-
vých slovenských poštových známok, 
ako známky k 100. výročiu Slovenskej 
ligy v Amerike, krásnej známky Kláš-
tor Jasov, či hárčeka Bratislavský hrad. 
Prečítate si o výstavách (aj svetových), 
ktoré sa konali a ktoré sa ešte len usku-
točnia, pripomenieme si okrúhle ju-
bilea našich členov a žiaľ sa dozvieme 
aj o smutných odchodoch viacerých 
z nás. Tiež Vás určite zaujme možnosť 
subskripcie veľmi vkusného UTL vy-
daného našim Zväzom k VIII. valnému 
zhromaždeniu. Preto redakcia verí, že 
aj napriek meškaniu a zmeny plánova-
ného obsahu si toto číslo Spravodajcu 
prečítate, a sami posúdite, či sa oplatilo 
naň čakať mesiac dlhšie.

Ing. Zdeněk Baliga
vedúci redaktor
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STRANA PREDSEDU

máme za sebou ďalší úspešný 
štvrťrok. Naša činnosť zane-
chala stopy i vo filatelistickom 
i v občianskom svete. Usku-
točnili sme významný projekt 
z nášho ročného plánu. II. Deň 
otvorených dverí a vyhlásenia 
výsledkov Ankety o najkrajšiu 
známku a príležitostnú pečiat-
ku sa uskutočnili 8. júna počas 
IV. Bratislavských zberateľských 

Milí priatelia filatelisti,
ty a.s. POFIS a za ceny pre 
ankety. Výsledky ankiet sú 
popísané v tomto čísle v sa-
mostatnom článku.

Organizačný výbor 
Gala fily 2007 uskutočnil 
hodnotnú krajskú výstavu 
III. stupňa, ktorá umožnila 
kvalifikáciu našich členov 
na výstavy vyššieho stup-
ňa. Objavilo sa niekoľko 

dní v areáli Incheba Expo v Bratislave. 
Predstavili sme členskú prémiu roka 
2006 a formou panelovej prezentácie sme 
predstavili činnosť zväzu od posledného 
valného zhromaždenia v roku 2003. A čo 
je najviac potešujúce, po prvý raz sme 
zaznamenali záujem náhodných návštev-
níkov o prihlášky do nášho zväzu. Mlá-
dež mala svoj kútik a možno sme zasiali 
životaschopné semeno záujmu medzi bu-
dúcich mladých filatelistov. Na pozvanie 
ZSF nás navštívil predseda Maďarského 
filatelistického zväzu pán Sándor Kurdics. 
Uskutočnila sa výmena informácií a hod-
notenie spolupráce medzi našimi zväzmi. 
Prišiel s milým prekvapením vo forme 
Zlatého čestného odznaku maďarského 
filatelistického zväzu pre predsedu ZSF, 
ktorý mi MABEOSZ udelil ako ocenenie 
za doterajšiu spoluprácu. Neobyčajne ma 
to potešilo a prijal som ho ako poctu, ktorá 
patrí celému nášmu zväzu. IV.Bratislavské 
zberateľské dni boli pre zväz veľmi dôle-
žitým a úspešným podujatím. Ďakujeme 
manažmentu veľtrhu, Ing. Ľubomírovi 
Kopeckému a Ing. Máriovi Klimekovi 
a generálnemu riaditeľovi Incheba a.s. 
Alexandrovi Rozinovi za podporu našich 
aktivít počas tohto podujatia. Ďakujem za 
spoluprácu pracovníkom Slovenskej poš-

pozoruhodných exponátov a už tento 
fakt dokazuje, že je veľmi dôležité, aby 
zväz vytváral podmienky pre tvorbu no-
vých exponátov a ich prezentáciu. Výs-
tavy III. stupňa sa musia v budúcnosti 
stať soľou výstavných aktivít na úrovni 
klubov a regiónov. Len tam môžu vznik-
núť zárodky perál, ktoré budeme môcť 
ukázať na výstavách II a I. stupňa.

V tomto štvrťroku sa udiali štyri pozo-
ruhodné inaugurácie známok. Dve z nich, 
k 100. výročiu Slovenskej ligy v Amerike 
a k 1100. výročiu Bratislavského hradu 
usporiadal vydavateľ slovenských pošto-
vých známok Slovenská pošta a.s. v spo-
lupráci so štátnymi orgánmi a inštitúciami 
miestnej samosprávy. Boli reprezenta-
tívne, filatelistické produkty Slovenskej 
pošty POFIS majú vysokú estetickú hod-
notu. Inaugurácie známok z emisie Krá-
sy našej vlasti, Kláštor v Jasove a Kláštor 
v Hronskom Beňadiku, sa uskutočnili za 
spolupráce filatelistov z  Košíc a Klubu 
Fera Horniaka v Nitre so zainteresovaný-
mi inštitúciami miestnej samosprávy, vy-
davateľa slovenských poštových známok 
a katolíckej cirkvi. Príťažlivé príležitostné 
pečiatky sú svedectvom týchto udalostí.

Valné zhromaždenia regiónov zhod-
notili stav filatelie v kluboch, ukázali, 
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ako rôzne vnímajú naši členovia tú istú 
otázku, aký zväz chceme resp. aký zväz 
potrebujeme. Sú signálom, že musíme 
o tom viac diskutovať a zlepšovať infor-
movanosť členskej základne. Relatívne 
málo členov číta náš časopis a mnohé 
informácie treba zopakovať niekoľko 
ráz. Hlásenia z klubov nám pomohli 
aktualizovať zoznam adresy funkcioná-
rov klubov. Málo komunikujeme medzi 
sebou a prvým krokom ako to napraviť 
bude zaslanie adresára všetkých predse-
dov klubov každému jednému predse-
dovi KF, aby filatelisti prostredníctvom 
nich komunikovali navzájom a nečakali 
len na informácie zo sekretariátu zväzu. 
Možno by stálo za to, nájsť spôsob a pros-
triedky, aby zväzový časopis mohol do-
stávať každý člen zväzu ako súčasť člen-
ských výhod. Treba diskutovať, aký zväz 
chceme a až potom, keď si vyjasníme 
odpoveď na túto otázku, budeme vedieť 
povedať, čo nás naša záľuba bude stáť. 

Bolo by chybou zredukovať zväz len na 
distribútora noviniek slovenských poš-
tových známok. Máme na viac a právom 
môžeme byť hrdí na to, čo sme doteraz 
urobili a dosiahli.

Moja vízia zväzu je, aby bol organizá-
ciou vytvárajúcou výborné predpoklady 
pre tvorbu zbierok a exponátov, aby sme 
mali kde produkty nášho úsilia predsta-
viť. Aby sme sa v ňom dobre cítili a keď 
sa stretneme, aby sme mali pocit spolu-
patričnosti a hrdosti, že patríme k orga-
nizácii, ktorá má vysoký spoločenský 
kredit. Kvalitné projekty, ktoré oslovia 
občiansku spoločnosť nám pomôžu 
nájsť sponzorov našich aktivít. Využi-
me poznatky akumulované u členov na 
vzájomné obohatenie sa o poznanie toho 
druhého. Dajme si sami 
sebe, čo nám nikto iný 
nemôže dať. Zväz bude 
takým, akým si ho uro-
bíme my sami.

Rada ZSF prejednala jednotlivé body 
programu s týmito závermi:

A) BERIE NA VEDOMIE
1) Správu o hospodárení a plnení rozpoč-

tu ZSF na rok 2007 s tým, že do 30.6. 
bude provizórium a ďalšie kroky sa 
uskutočnia podľa vývoja príjmovej 
a výdajovej časti rozpočtu k 30.6.2007.

2) Správu Ing. Ľ. Flocha o pláne, realizo-
vať FEPA výstavu Slovensko 2009.

3) Termín realizácie výstavy Slovensko 
- Poľsko v Bratislave v dňoch 22.-
28.10.2007.

UZNESENIE
zo zasadnutia Rady ZSF

konaného dňa 31. marca 2007 v Bratislave
4) Informáciu o príprave IV. Bratislav-

ských zberateľských dní a II. roční-
ka Dňa otvorených dverí ZSF.

5) Informáciu Ing. Bachratého o stave 
príprav na vydanie Špecializované-
ho katalógu Slovensko 2007.

B) SCHVAĽUJE
1) Predložený plán práce a projekty ZSF 

na rok 2007 a upresnené finančné 
požiadavky na jednotlivé projekty.

2) Návrh ustanoviť dĺžku diskusné-
ho príspevku na valné zhromažde-
nie maximálne 5 min. Predloženie 
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diskusných príspevkov k valnému 
zhromaždeniu v písomnej forme.

3) Schvaľuje kľúč k delegovaniu na val-
né zhromaždenie a to: jeden delegát 
na 50 členov.

4) Princíp, že delegáti, ktorých kluby 
nezaplatia 50,- Sk príspevok na čle-
na na podporu valného zhromažde-
nia, nebudú mať hradené náklady na 
účasť z rozpočtu ZSF.

5) Schvaľuje návrh poroty na Galafilu 
2007 podľa návrhu Ing. Bachratého 
a to v zložení: predseda František 
Sopko, tajomníčka Eva Lechnerová, 
členovia: Ivan Tvrdý, Norbert Feiner, 
Jozef Korený.

6) Schvaľuje Doc. Ing. Ľ. Flocha, PhD., 
ako komisára na výstavu IBRA 2009.

C) UKLADÁ
1) ZKF prerokovať a pripomienkovať 

predložené tézy na svojich regionál-
nych valných zhromaždeniach.

 Termín: podľa VZ – ZKF
2) Predsedovi ZSF rokovať so Sloven-

skou poštou, a.s. s cieľom hľadať 
spôsob, ako riešiť súčasnú ekono-
mickú situáciu.

 Termín: 30.6.2007

3) Sekretariátu ZSF predložiť do 10. 
mája 2007 jednotlivým ZKF prehľad 
stavu členskej základne v roku 2007.

4) Ukladá predsedovi Ing. Flochovi 
rokovať so Slovenskou poštou, a.s. 
o realizácii a možnosti sponzorstva 
Slovenskej pošty, a.s. týkajúce sa 
plánovanej výstavy Slovensko 2009.

 Termín: priebežne
5) Sekretariátu a tajomníkovi ZSF rea-

lizovať úlohy vyplývajúce z prípravy 
a realizácie IV. Bratislavských zbera-
teľských dní a II. ročníka Dňa otvore-
ných dverí ZSF v Bratislave – Inchebe 
– 8.-9.6.2007 podľa schváleného pro-
jektu činnosti ZSF na rok 2007.

6) Sekretariátu ZSF predložiť na po-
súdenie došlé návrhy na udelenie 
Čestných odznakov ZSF Revíznej 
komisii ZSF.

 Termín: 30.4.2007
7) Sekretariátu priebežne spracovávať 

termínovník filatelistických akcií 
jednotlivých ZKF a oboznamovať 
ZKF s týmto termínovníkom. Po-
vinnosť jednotlivých ZKF, aby tieto 
termíny v dostatočnom predstihu 
oznamovali sekretariátu. 

 Termín: priebežne

UZNESENIE
zo zasadnutia Rady ZSF

konaného dňa 7. júla 2007 v Bratislave
Rada ZSF prejednala jednotlivé body 

programu s týmito závermi:
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Správu o kontrole uznesení z pred-

chádzajúcich zasadaní Rady Zväzu 
slovenských filatelistov.

2) Správy predsedov združení klubov 
filatelistov o konaní a záveroch jed-
notlivých VZ ZKF v regiónoch.

3) Definitívny termín 6. Slovensko-
Poľskej výstavy konanej v Bratislave 
je 22.-28.10.2007.
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4) Správu o príprave a možnostiach fi-
nancovania Špecializovaného kata-
lógu Slovensko 2007.

5) Oznámenie tajomníka ZSF Ing. 
J. Jantoša o ukončení jeho činnosti 
v tejto funkcii k 31.10.2007. Rada žia-
da predsedov ZKF, aby navrhli kan-
didáta na funkciu tajomníka ZSF.

6) Informáciu predsedu organizačného 
výboru Krajskej výstavy GALAFILA 
2007 Ing. V. Mrvu o priebehu a sprie-
vodných akciách pri výstave a  vy-
slovuje poďakovanie organizátorom 
a sponzorom za vynaložené úsilie pri 
jej realizácii a zabezpečení.

7) Informáciu predsedu komisie mláde-
že Mgr. J. Mičku o krajských kolách 
filatelistickej olympiády (FO) a príp-
rave finále celoslovenskej FO v r. 
2007, ktoré sa bude konať v Poprade.

8) List Zväzu českých filatelistov Ing. L. 
Brendla zo dňa 7.5.2007 s informá-
ciou o výskyte falzifikátov štyroch 
hodnôt emisie Hradčany 1918 a sta-
novisko predsedu komisie znalcov 
JUDr. S. Šablatúru k tomuto listu.

9) List predsedu predstavenstva a gene-
rálneho riaditeľa Slovenskej poštu 
a.s. vysvetľujúci dôvody SP. a.s ne-
podieľať sa na organizovaní celo-
európskej Medzinárodnej filatelis-
tickej výstavy Slovensko 2009 pod 
patronátom FEPA.

10) Písomnú správu predsedu ZSF Ing. Ľ. 
Flocha o pracovnej návšteve Maďar-
ského filatelistického zväzu (MABE-
OSZ) Sándora Kurdicsa podľa zmlu-
vy o spolupráci ZSF a MABEOSZ.

11) Ustanovenie Komisie pre udelenie 
Ceny ZSF za rok 2006 v zložení: 
predseda - Mgr. Mička, členovia 
MVDr. Ľubomír Barančok, Dušan 

Evinic, Ing. Jozef Vangel, Ing. Vladi-
mír Mrva predsedom ZSF.

B) SCHVAĽUJE
1) Správu o hospodárení a plnení roz-

počtu ZSF na rok 2007. Rozpočet sa 
bude v druhom polroku 2007 riadiť 
výdajovými a príjmovými položka-
mi jednotlivých projektov tak, ako 
ich už Rada schválila v marci t.r.. 

 Schválené jednohlasne.
2) Plán práce tak, ako bol predložený 

na zasadnutí Rady ZSF z marca 2007. 
Konštatuje, že ďalšie návrhy na rozší-
renie plánu neboli predložené.

 Schválené jednohlasne.
3) Termín ďalšieho zasadnutia rady 

ZSF na 6.10.2007.
 Schválené jednohlasne.
4) Termín konania Valného zhromaž-

denia ZSF dňa 27.10.2007.
 Schválené väčšinou hlasov.
5) Návrh na udelenie zlatého Čestného 

odznaku ZSF predsedovi Maďar-
ského zväzu filatelistov p. Sándoro-
vi Kurdicsovi.

 Schválené jednohlasne.
6) Požiadavku KF 53-07 Banská Bystrica 

a KF 53-53 Banská Bystrica na uspo-
riadanie XXV. Dní filatelie Slovenska 
18. – 19.10.2008 v Banskej Bystrici. 

 Schválené jednohlasne.

C) UKLADÁ
1) Spracovať rozbor vyúčtovania prís-

pevkov pre jednotlivé ZKF od roku 
2003, t.j. od nového volebného obdo-
bia po VZ v roku 2003, do roku 2007.

 Zodpovedný: hospodár
 Termín: 20.7.2007
2) Sekretariátu, aby oznámil Ing. Bach-

ratému výsledok jednania Rady ZSF 

DOKUMENTY ZSF
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k vydaniu katalógu 2007 a žiada edito-
rov, aby stanovili jeho predbežnú cenu 
a urobili prieskum záujmu o katalóg. 

 Zodpovedný: tajomník
 Termín: 25.7.2007
3) Sekretariátu ZSF, aby požiadal pred-

sedu komisie porotcov Ing. Bachra-
tého o ustanovenie poroty pre výsta-
vu Ružomberok 2007.

 Zodpovedný: tajomník
 Termín: 30.7.2007
4) Predsedovi ZSF zaslať ďakovné listy 

manažmentom Incheby, a.s., a Slo-
venskej pošty, a.s, POFIS za spolu-
prácu na IV. Bratislavských zberateľ-
ských dňoch.

 Termín: 30.7.2007
5) Predsedovi ZSF odpovedať na list 

Zväzu českých filatelistov zo dňa 
7.5.2007 podľa stanoviska JUDr. 
Šablatúru k predmetnej veci.

 Termín: 30.7.2007
6) Sekretariátu ZSF, aby požiadal 

predsedov odborných komisií, aby 
do 3.9.2007 dodali správy o činnos-
ti za jednotlivé odborné komisie za 
uplynulé volebné obdobie.

 Zodpovedný: tajomník
 Termín: 1.8.2007
7) Sekretariátu ZSF spracovať jednot-

livé zápisnice z VZ ZKF, návrhy na 
zmeny stanov, zoznam delegátov na 
valné zhromaždenie ZSF a do vr-
cholných orgánov ZKF a ZSF. 

 Zodpovedný: tajomník
 Termín: 10.8.2007
8) Komisii pre prípravu VIII. valného 

zhromaždenia pripraviť Správu o čin-
nosti za roky 2004-2007 tak, aby moh-
la byť prečítaná a pripomienkovaná 
na zasadnutí Rady ZSF 6.10. 2007. 

Členovia komisie a predsedovia od-
borných komisií dodajú sekretariátu 
ZSF podklady do 3.9.2007. Súčasťou 
správy bude aj zosumarizovanie pri-
pomienok k zmene Stanov ZSF.

 Zodpovedný: predseda komisie a sek-
retariát

 Termín: 18.9.2007
9) Sekretariátu ZSF a hospodárovi 

predložiť návrh rozpočtu na valné 
zhromaždenie.

 Zodpovedný: hospodár a tajomník ZSF
 Termín: 18.9.2007
10) Sekretariátu ZSF rozoslať členom 

Rady kompletnú správu k VZ ZSF, 
t.j. príspevky jednotlivých predse-
dov komisií a zodpovedných členov 
Rady ZSF.

 Zodpovedný: tajomník
 Termín: 25.9.2007
11) Sekretariátu ZSF vystaviť delegač-

né lístky, platné dokumenty, podľa 
ktorých bude VZ zasadať a rokovať, 
návrh programu, Stanovy ZSF, Or-
ganizačný poriadok ZSF, Volebný 
poriadok ZSF.

 Zodpovedný: tajomník
 Termín: 6.10.2007
12) Sekretariátu ZSF zaslať Revíznej 

komisii na odsúhlasenie návrhy 
na udelenie zlatých a strieborných 
Čestných odznakov ZSF priebežne, 
ako prídu na Sekretariát ZSF.

 Zodpovedný: tajomník
 Termín: priebežne
13) Komisii pre udeľovanie Ceny ZSF, aby 

v zmysle Štatútu ceny ZSF predložila 
na nadchádzajúce zasadnutie Rady 
ZSF meno laureáta pre rok 2006.

 Zodpovedný: predseda komisie
 Termín: 6.10.2007

DOKUMENTY ZSF
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Delegáti KF po vypočutí správ o čin-
nosti a hospodárení združenia, správe 
mandátovej komisie, že valné zhromaž-
denie ZKF ZsR je uznášania schopné 
nadpolovičnou väčšinou a po vecnej dis-
kusii prijalo toto Uznesenie:

A) SCHVAĽUJE
1) Správu o činnosti ZKF ZsR za roky 

2003 – 2006 prednesenú Ing. Vladi-
mírom Mrvom, predsedom ZKF.

2) Správu o hospodárení ZKF ZsR 
prednesenú Ivanom Tvrdým, hospo-
dárom ZKF.

3) Delegátov na valné zhromaždenie 
ZSF v Bratislave: Mgr. Jána Mičku, 
Ing. Vladimíra Mrvu, Alexandra 
Urmínskeho, Ing. Patrika Rovného 
PhD., Júliusa Píšu, Jozefa Korené-
ho, Otta Pisztoňa, Norberta Feine-
ra, náhradníkov Miroslava Ňaršíka 
a Jozefa Kútneho.

4) Návrh na členov Rady ZSF:
 Miroslava Ňaršíka za predsedu 

ZSF; Mgr. Jána Mičku za predsedu 
KM ZSF; Ing. Patrika Rovného PhD. 
za člena Rady ZSF; Ing. Vladimíra 
Mrvu za člena Rady ZSF.

5) Päťčlennú Radu ZKF ZsR ZSF v zlo-
žení:

 Ing. Patrik Rovný PhD.; Ing. Vladi-
mír Mrva; Ing. Ján Šuba; Mgr. An-
ton Pašteka; Jozef Korený.

B) BERIE NA VEDOMIE
1) Nepredloženie správy o vykonaní 

revízie hospodárenia ZKF ZsR ZSF 
pre neúčasť na rokovaní.

UZNESENIE
z valného zhromaždenia ZKF ZR

konaného dňa 23. júna 2007 v Galante
2) Stav členskej základne ZKF 757 dos-

pelých členov a 57 členov MF.

C) UKLADÁ
1) Vyhodnotiť diskusné príspevky 

Ing. V. Mrvu z Galanty, J. Kútneho 
z Močenku, J. Koreného z Trenčína, 
Igora Baňása z Nitry, Mgr. J. Mičku 
z Trnavy, Doc. Ľubomíra Flocha – 
predsedu ZSF, Ing. Patrika Rovného 
z Nitry, Ing. Ivana Kubelu z Trenčí-
na, Ivana Tvrdého z Hlohovca, Ale-
xandra Urmínskeho z Piešťan, Jirku 
z Nových Zámkov, Ondreja Sula 
z Melčíc, Ing. Jána Šubu z Brezovej 
pod Bradlom a iných diskutujúcich.

2) Vedeniu ZKF ZsR zabezpečiť doda-
točné vykonanie revízie hospodáre-
nia ZKF a majetku do 1.9.2007.

3) Rade ZSF vyhodnotiť prácu činnosti 
novinkovej služby v ekonomickom 
vyjadrení za rok 2006.

4) Komisii mládeže ZKF ZsR prehod-
notiť doterajší stav mládežníckej fi-
latelie z pohľadu diskusného vystú-
penia J. Kútneho a Doc. Flocha.

D) ODPORÚČA
1) Valnému zhromaždeniu ZSF vytvo-

riť platenú funkciu predsedu ZSF.
2) Valnému zhromaždeniu ZSF vytvo-

riť platenú funkciu tajomníka – eko-
nóma ZSF.

3) Valnému zhromaždeniu ZSF vytvo-
riť 12 člennú Radu ZSF po 3 zástup-
coch z každého regiónu.

4) Valnému zhromaždeniu doporučiť 
zrušenie sídla ZKF v Stanovách ZSF.
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Delegáti V. valného zhromaždenia 
ZKF SS na základe predložených správ, 
doporučení, návrhov a diskusných prís-
pevkov prijímajú toto uznesenie: Valné 
zhromaždenie delegátov z klubov filate-
listov regiónu stredné Slovensko

A) BERIE NA VEDOMIE
1) Správu mandátovej komisie predne-

senú jej predsedom v znení ako bola 
prednesená.

2) Diskusné príspevky, podnety, návr-
hy a odporúčania delegátov, prítom-
ných zástupcov KF a hostí, ako boli 
prednesené.

3) Informáciu o evidencií KF v stre-
doslovenskom regióne a zaplatení 
členských príspevkov na rok 2007 
ku dňu 30.5.2007.

B) SCHVAĽUJE
1) Správu o činnosti ZKF SS za hod-

notené obdobie prednesenú predse-
dom Ing. Jozefom Vangelom, CSc..

2) Správu o hospodárení ZKF SS za 
hodnotené obdobie prednesenú hos-
podárom Jánom Moravčíkom.

3) Správu revíznej komisie ZKF SS 
k činnosti a hospodáreniu ZKF SS 
prednesenú Stanislavom Helmešom.

4) Správu volebnej komisie prednese-
nú jej predsedom a výsledky volieb 
do výboru ZKF SS pre ďalšie 4 ročné 
obdobie nasledovne:

 Do výboru ZKF SS boli zvolení:
 1. Ing. Jozef Vangel, CSc., 12 hlasov; 

2. Ing. Marcel Pilka, 13 hlasov; 3. 
Milan Móric, 12 hlasov; 4. Anton 

UZNESENIE
z konania V. valného zhromaždenia ZKF SR

konaného dňa 16. júna 2007 v Žiline

Súkeník, 13 hlasov; 5. Ján Morav-
čík, 12 hlasov; 6. Ladislav Holc, 11 
hlasov; 7. JUDr. Ľubomír Jeleník, 10 
hlasov; 8. JUDr. Otto Gáťa, 11 hla-
sov; 9. Dr. Jozef Oško, 10 hlasov. 

 Do revíznej komisie boli zvolení:
 1. Ľubomír Adamčiak, 13 hlasov; 2. 

Stanislav Helmeš, 13 hlasov; 3. Mi-
lan Revilak, 13 hlasov.

5) Delegátov na VIII. valné zhromažde-
nie ZSF v Bratislave v určenom poč-
te 10 delegátov za región stredného 
Slovenska v nasledovnom zložení:

 1. Ing. Jozef Vangel, CSc.; 2. Ing. Mar-
cel Pilka; 3. Milan Móric; 4. Ing. Ivan 
Gaža; 5. Ján Moravčík; 6. Ladislav 
Holc; 7. Dr. Jozef Oško; 8. JUDr. Otto 
Gáťa; 9. Anton Súkeník; 10. Ján Mág.

 Náhradníci:
 1. Dr. František Kováčik; 2. JUDr. 

Ľubomír Jeleník.
 Kandidatúru zástupcov ZKF SS do 

orgánov ZSF takto:
 Za člena Rady ZSF - Ing. Jozef Van-

gel, CSc.; Za člena revíznej komisie 
ZSF - Milan Reviľak.

C) UKLADÁ
1) Vo výbore prerokovať diskusné prís-

pevky, návrhy, odporúčania z dneš-
ného rokovania, zapracovať ich do 
Plánu činnosti ZKF na roky 2007 
– 2011, v tomto zmysle dopracovať 
Plán činnosti na rok 2007 a Rozpo-
čet ZKF na rok 2007.

 Termín: do 8.9.2007
 Zodpovedá: predseda ZKF
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A) BERIE NA VEDOMIE
1) Správu o plnení plánu práce ZKF VR.
2) Správu o hospodárení ZKF VR.

2) Dopracovať plán činnosti ZKF na rok 
2007 a rozpočet na rok 2007 vrátane 
zápisnice a uznesenia z dnešného 
rokovania valného zhromaždenia, 
a doručiť pre potrebu a informova-
nosť všetkým KF na strednom Slo-
vensku.

 Termín: do 25.7.2007
 Zodpovedá: predseda ZKF
3) Na základe prerozdelenia kompeten-

cií a zodpovednosti za činnosť odbor-
ných filatelistických komisií (náme-
tová, krúžky mládeže a pod.) v rámci 
ZKF medzi jednotlivých členov výbo-
ru ZKF, zabezpečiť aktívne vykoná-
vanie týchto úloh tak, aby výsledky 
práce slúžili všetkým členom KF i pre 
databázu ZSF so sídlom v Bratislave.

 Termín: priebežne
 Vykonajú: členovia výboru ZKF
4) Námety a podnety prednesené na 

VZ ZKF k jednotlivým úlohám pre 
ďalšie obdobie rokov 2007 – 2011 do-
ručiť písomnou formou na sekreta-
riát ZSF, vrátane zápisnice, Uznese-
nia a hodnotiacej správy v VZ ZKF.

 Termín: 25.6.2007
 Vykoná: tajomník ZKF
5) Zabezpečiť a vykonať zasadnutia 

výboru ZKF s účasťou predsedu re-
víznej komisie 2x ročne, a ak si to 
situácia vyžiada i rozšírené zasad-
nutie výboru ZKF za prítomnosti 

zástupcov KF o ktorých sa bude jed-
nať, alebo o to požiadajú.

 Termín: priebežne
 Zodpovedný: predseda ZKF

C) VYJADRUJE
1) Nesúhlas so zmenou Stanov ZSF, 

s tým, aby o výške členského rozho-
dovala Rada ZSF.

2) Nesúhlas so zvýšením členského 
na valnom zhromaždení ZSF, a žia-
da preskúmať a navrhnúť iné cesty 
a spôsoby získania finančných pros-
triedkov pre činnosť ZSF a vykonať 
úspory vo všetkých oblastiach za 
účelom zachovania výšky členského.

3) Jednoznačnú podporu Prehláseniu 
KF 53–02 Ružomberok na zachova-
nie ZKF Bratislava, stredné, západ-
né a východné Slovensko.

4) Požiadavku zlepšenia existujúcich 
spôsobov a služieb členom ZSF.

5) Požiadavku menovať na výstavu 
RUŽOMBEROK 2007 porotcov zo 
všetkých krajov Slovenska, a nie len 
z jedného, či dvoch.

6) Požiadavku vykonať valné zhromaž-
denie ZSF v pôvodnom termíne (no-
vember 2007) a nie 27. októbra 2007.

Toto uznesenie je neoddeliteľnou sú-
časťou zápisnice z VZ ZKF SS a po do-
plnení a úpravách podľa návrhov dele-
gátov bolo prijaté a schválené všetkými 
hlasmi.

UZNESENIE
VI. valného zhromaždenia ZKF VR

konaného dňa 26. mája 2007 v Poprade
3) Správu revíznej komisie ZKF VR.

B) SCHVAĽUJE
1) Plán práce ZKF VR na roky 2008-11.

DOKUMENTY ZSF
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2) Voľbu pána Dušana Evinica za pred-
sedu ZKF VR.

3) Voľbu sedemčlenného výboru ZKF 
VR v zložení: p. Evinic (predseda), p. 
Ing. Vajčovec, p. Ing. Baliga, p. Teťuľa, 
p. Lacko, p. Ing. Královský, p. Divok. 

4) Voľbu ôsmich delegátov na VIII. val-
né zhromaždenie ZSF v zložení: p. 
Evinic, p. Ing. Rančák, p. Teťuľa, p. 
Lacko, p. Ing. Vajčovec, p. Ing. Bali-
ga, p. Ing. Královský a p. Divok. Za 
náhradníkov boli zvolení: p. Mgr. 
Sopko, p. Ing. Gööz, p. Blyšťan.

5) Voľbu revíznej komisie ZKF VR 
v zložení: p. Ing. Rančák, p. Ing. Le-
hocký, p. Ing. Sykáček.

6) Zmeny stanov podľa predloženého 
návrhu.

7) Pána Dušana Evinica za kandidáta 
do Rady ZSF.

8) Pána Ing. Gereca do komisie Sloven-
skej známky ZSF.

9) Pána MUDr. Pálku do komisie poš-
tovej histórie ZSF.

10) Pána Ing. Baligu do publikačnej ko-
misie ZSF.

11) Pána Mgr. Sopka do námetovej ko-
misie ZSF.

12) Pána Ing. Rančáka za kandidáta do 
revíznej komisie ZSF.

C) VZ ZKF VR PODPORUJE
 Za kandidáta na predsedu ZSF pána 

Doc. Ing. Ľubomíra Flocha, PhD..

D) UKLADÁ
1) Tajomníkovi ZKF VR pánovi Te-

ťuľovi zaslať na sekretariát ZSF do 
15. 6. 2007 zápisnicu zo VI. valného 
zhromaždenia ZKF.

2) Vydať Spravodaj ZKF VR so zame-
raním na rokovanie VI. valného 
zhromaždenia a rozoslať klubom vý-
chodoslovenského regiónu – zodpo-
vedný Ing. Baliga.

3) Hospodárovi ZKF VR pánovi Lacko-
vi vykonať zúčtovanie VI. valného 
zhromaždenia a predložiť ho výbo-
ru ZKF VR na najbližšie rokovanie.

C) VYSLOVUJE POĎAKOVANIE
1) Odstupujúcemu výboru a revíznej 

komisii ZKF VR za ich doterajšiu 
prácu.

2) Aktívnym funkcionárom klubov 
filatelistov východoslovenského re-
giónu za ich prácu v prospech orga-
nizovanej filatelie.

Do roku 2004 bola činnosť zväzu za-
ložená na iniciatívach jednotlivcov, 

na „ad hoc“ aktivitách na úrovni klubov 
alebo združení. Dlhodobo koncepčne 
plánované akcie boli zriedkavé. Cítili 
sme potrebu zmeniť vtedajší stav, potre-

bu zapojiť do činnosti čo najviac účast-
níkov, aby činnosť zväzu nezávisela len 
od ochoty, alebo časových možností re-
latívne malého počtu filatelistov. Aby sa 
kvalitatívne zmenila naša činnosť vytvo-
rili sme projekty, ktoré mali ľudský i fi-

Zo zápisnice zasadania Rady ZSF
7. júla 2007

Rada ZSF vzala na vedomie materiál predsedu ZSF o príprave  VIII. val-
ného zhromaždenia ZSF a schválila základné tézy pre VIII. VZ ZSF 
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nančný potenciál na ich realizáciu. Zdô-
razňujem, bol to len začiatok. Postupne 
podľa našich možností vznikali ďalšie 
projekty. Bolo zrejmé, že pre realizáciu 
projektov získame našich členov len vte-
dy, keď budú cítiť, že im niečo pozitív-
neho prinesú, že sa im do nich oplatí in-
vestovať čas a energiu. Sme dobrovoľná 
organizácia a musíme reálne posudzo-
vať koľko projektov a aké projekty sme 
schopní uskutočniť. Doterajšie projekty 
sú publikované a sú otvorené pre nové 
idey a pre ďalších spolupracovníkov. Na-
vrhujem, aby základná stratégia činnosti 
zväzu pre budúce funkčné obdobie bola 
založená na doterajších projektoch roz-
šírených o  podnety zo ZKF a z klubov 
filatelistov.

Základné tézy pre 
jednanie valného 

zhromaždenia
1. „Naša organizácia bude taká, akou si 

ju urobíme sami“.
Musíme si uvedomiť, že táto téza je 

nadčasová a má všeobecnú platnosť: Zo-
berme to ako fakt, nikto nepríde urobiť 
niečo za nás, nikto nám nič nedá, ak mu 
nebudeme nejakým spôsobom užitoční. 

Dajme „sami sebe“ to čo je v našich mož-
nostiach. 
2. Hovorme, aký zväz chceme mať, čo 

chceme robiť a od toho odvoďme 
koľko nás to bude stáť.
Terajšie „Vitálne funkcie“ sú definova-

né ako činnosti, ktoré sa zväz zaväzuje 
plniť vo svojich platných stanovách. Ak 
sa má uplatniť zásada, že vitálne funk cie 
zväzu sa musia pokrývať z členských 
príspevkov je potrebné zmeniť stanovy, 
vyňať určovanie výšky členského z roz-

hodovania VZ ZSF a dať túto právomoc 
Rade ZSF. Túto ideu podporili tri regio-
nálne valné zhromaždenia ZKF.

Výšku členských príspevkov by mala 
stanovovať Rada ZSF, podľa aktuálnych 
nákladových položiek a schváleného plá-
nu práce. Dynamiku ich zmien nevieme 
predvídať na štyri roky dopredu. Vitálne 
funkcie zväzu musia byť pokryté z člen-
ských príspevkov. Navrhujem, dajme „jed-
nu korunu denne“ na činnosť nášho zväzu.

A. Položky rozpočtu hradené z člen-
ských príspevkov

1. Záväzky z uzavretých domácich 
zmlúv

a) Náklady sekretariátu
- platy a odvody do zdravotného a so-

ciálneho poistenia
- poistenia rôzneho druhu
- administratívne náklady, telefón a fax, 

internet, poštovné poplatky, kance-
lárske potreby

- činnosť odborných komisií, zväzové 
vzdelávanie

2. Záväzky z uzavretých medzinárod-
ných zmlúv

- členstvo vo FIP a FEPA, členské prís-
pevky

- náklady na účasť predstaviteľa ZSF na 
kongresoch týchto organizácií

- plnenie bilaterálnych zmlúv s Českým 
zväzom filatelistov, Zväzmi poľ-
ských, maďarských a chorvátskych 
filatelistov.

3. Odmeny funkcionárom, tajomníkovi, 
hospodárovi a jednorazové odmeny 
pre zabezpečenie konkrétnych úloh 
nevyhnutných pre chod administra-
tívy sekretariátu.

4. Schválené projekty
Dni filatelie Slovenska

DOKUMENTY ZSF
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Činnosť odborných komisií
Získavanie finančných prostriedkov 

pre ZSF 
Valné zhromaždenie ZSF (2007)
Zdroje financií získané mimo člen-

ského je možné použiť len na účelovo 
viazané rozvojové projekty.
B. Projekty financované z iných zdrojov 

ako z členského
1. Distribúcia poštových cenín a filate-

listických výrobkov

2. Spravodajca ZSF 
3. Bratislavské zberateľské dni 
4. Anketa o najkrajšiu známku a príle-

žitostnú pečiatku roka
5. Deň otvorených dverí ZSF
6. Deň slovenskej poštovej známky
7. Filatelia a mládež 
8. Účasť ZSF na zahraničných výstavách.

Rozpočet zväzu tvoria členské príspev-
ky, 2% z daní členov ZSF a fyzických osôb 
a financie viazané na účelové projekty.

(ljf)

Na ceste k VIII. valnému 
zhromaždeniu ZSF

Výročné členské schôdze klubov zhodnotili svoju činnosť v mesiacoch január až 
marec a nominovali svojich delegátov na VZ regiónov. Podľa informácií dodaných 
na sekretariát ZSF má 96 klubov. Predstavujeme ich zoznam a mená ich predsedov 
podľa jednotlivých regiónov.

Zoznam predsedov klubov filatelistov ZSF
Predsedovia klubov v ZKF Bratislava

KF 51-01 Bratislava Ing. Andrej Tekeľ
KF 51-04 Bratislava Ing. Alexander Mikéci
KF 51-08 Bratislava RNDr.Milan Antala 

KF 51-09 Bratislava Doc. Ing. Ľubomír
  Floch, PhD.
KF 51-15 Bratislava JUDr. Svätopluk Šablatúra

Z KLUBOV A REGIÓNOV
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Z KLUBOV A REGIÓNOV

Predsedovia klubov v ZKF Západoslovenského regiónu

KF 52-01 Piešťany Milan Vančo
KF 52-04 Jaslovské 
 Bohunice Ing. Ľudovít Kupča,CSc.
KF 52-05 Komárno František Székely
KF 52-06 Nové 
 Zámky Ing. Otto Piszton
KF 52-10 Trenčín Ing. Igor Gunár
KF 52-11 Hlohovec Ladislav Ježík
KF 52-13 Holíč Zdeněk Švejcar
KF 52-15 Nitra Ing. Imrich Bedač
KF 52-17 Pezinok Ing. Emil Šindelár
KF 52-19 Trenčín Ing.Dominik Slezák
KF 52-20 Trnava Dušan Benedikovič 
KF 52-21 Melčice
 -Lieskové Ondrej Sulo
KF 52-22 Levice Dezider Birčák
KF 52-25 Galanta Ing. Vladimír Mrva 

KF 52-30 Dunajská
 Streda Dr. Marian Sartoris
KF 52-31 Štúrovo Ing. Imrich Fatter
KF 52-32 Malacky Mgr. Anton Pašteka
KF 52-36 Šaľa Stanislav Mešťan
KF 52-40 Partizánske Ing. Igor Števove
KF 52-42 Šaštín
 -Stráže Pavel Hrozen
KF 52-44 Senica † Mgr. Viktor Šteffek
KF 52-45 Vrbové Eva Lechnerová 
KF 52-46 Močenok Jozef Kútny 
KF 52-47 Vráble Stanislav Paukov 
KF 52-51 Nitra Ing. Patrik Rovný, PhD. 
KF 52-52 Brezová 
 pod Brad. Ing. Ján Šuba
KF 52-53 Tirnavia Mgr. Ján Mička

Predsedovia v kluboch ZKF Stredoslovenského regiónu
KF 53-01 Prievidza Albín Hanesch
KF 53-02 Ružomberok Mgr. Viliam Weiss
KF 53-03 Lučenec Ing. Arch. Ladislav Tatár 
KF 53-04 Dubnica 
 nad Váh. Ing. Marcel Pilka
KF 53-05 Martin RNDr. Vladimír Straka
KF 53-06 Liptovský 
 Mikuláš Ján Repček
KF 53-07 Banská 
 Bystrica Ing. Štefan Pollák
KF 53-09 Banská 
 Štiavnica Dušan Koleda
KF 53-10 Dolný 
 Kubín MUDr. Juraj Štefák 
KF 53-11 Handlová Ing. Peter Čertík

KF 53-13 Pohorelská 
 Maša Ing. Jozef Bernadič
KF 53-14 Nižná 
 nad Oravou Ing. Ján Britaňák
KF 53-15 Považská 
 Bystrica Ladislav Vačko
KF 53-18 Žiar 
 nad Hron. Jozef Struhár
KF 53-19 Žilina Ing. Jozef Vangel
KF 53-20 Hnúšťa Martin Pliešovský
KF 53-22 Kremnica Ján Zandt
KF 53-24 Čadca Ing. Marian Lorek
KF 53-25 Nová Baňa Stanislav Pavlov
KF 53-29 Rajec Karol Závodský

KF 51-19 Bratislava Ing. Peter Vozár
KF 51-20 Bratislava RNDr. Michal 
  Elečko, CSc.
KF 51-22 Bratislava Ing. Karol Held
KF 51-28 Bratislava MVDr. Ľubomír Barančok
KF 51-34 Bratislava RNDr. Michal Zika
KF 51-36 Bratislava RNDr. Peter Kolenič
KF 51-39 Bratislava Ján Heteš
KF 51-42 Bratislava Mgr. Vladimír 
  Miklovič, ArtD.
KF 51-44 Bratislava RNDr. Gabriel 
  Vlasák, CSc.

KF 51-53 Bratislava Doc. Ing. Jozef 
  Sedláček, CSc.
KF 51-55 Bratislava JUDr. Vladimír Priputen
KF 51-58 Bratislava Ing. Jozef Stanovský
KF 51-59 Bratislava Ing. Dušan Holík
KF 51-61 Bratislava Ing. František Šmidovič
KF 51-72 Bratislava Ing. Mikuláš 
  Paštéka, PhD.
KF 51-74 Bratislava Ing. Ján Augustín
KF 51-91 Bratislava Ing. Otto Vandlík

Predsedovia klubov v ZKF Bratislava
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KF 53-30 Rimavská
 Sobota Jozef Mag
KF 53-37 Brezno Ing. Pavel Bulla, CSc.
KF 53-38 Bytča Ing. Pavol Haščák 
KF 53-43 Dudince Milan Ďurička
KF 53-47 Námestovo Vladimír Gonda

KF 53-52 L. Hrádok František Olejár
KF 53-53 B. Bystrica Dušan Gubík
KF 53-57 Martinia JUDr. Otto Gáťa
KF 53-58 Rajecké 
 Teplice Dr. Pavel Meliš

Predsedovia v kluboch ZKF Stredoslovenského regiónu

KF 54-01 Košice MVDr. Alexander 
  Bádr, CSc.
KF 54-02 Prešov Ing. Ľubomír Vajčovec
KF 54-03 Spišská 
 Nová Ves František Divok
KF 54-06 Svit Miloš Teťuľa
KF 54-09 Rožňava Štefan Čuchran
KF 54-10 Bardejov Miroslav Blyšťan
KF 54-11 Batizovce Jozef Drábik
KF 54-12 Kežmarok Ing. Zdeněk Baliga
KF 54-13 Jelšava Ľudovít Remeník

Predsedovia v ZKF Východoslovenského regiónu
KF 54-15 N. Smokovec Tibor Adamica
KF 54-17 Poprad Ing. Josef Rančák
KF 54-19 Medzev MUDr. Emil Brada 
KF 54-21 Humenné Anton Petrušovský 
KF 54-22 Moldava 
 nad Bod. Robert Sokolský
KF 54-23 Michalovce Ing. Ladislav Královský
KF 54-28 Trebišov MUDr. Jaroslav Danč, CSc.
KF 54-30 Košice Ing. Ladislav Gööz
KF 54-32 Vranov 
 nad Topľou MUDr. Stanislav Ungrady

Valné zhromaždenia združenia klubov 
filatelistov Bratislavy  a v jednotlivých re-
giónov sa uskutočnili v máji a v júni t.r. 
a sú dôležitým medzistupňom k prípra-
ve valného zhromaždenia ZSF, ktoré sa 
uskutoční 27.10.2007 v Bratislave. Zhod-
notili svoju činnosť za roky 2003 – 2007, 
predložili správy o činnosti, správy o hos-
podárení a správy revíznych komisií. Zo-
sumarizovali názory členov na doterajšiu 
činnosť i na plány do budúcnosti. V troch 
regiónoch zvolili staro-nových predse-
dov, západoslovenský región má nového 
predsedu. Všetkým novozvoleným funk-
cionárom blahoželáme k zvoleniu, želá-
me im mnoho energie a dobrých nápadov 
v novom funkčnom období.

Zo zápisníc valných zhromaždení 
vyplývajú požiadavky na zmenu stanov, 
hľadanie alternatívnych zdrojov finan-
covania zväzu ako i potreba skvalitniť 
činnosť regionálnych združení a odbor-
nej činnosti klubov. Diskutovalo sa tiež 
o činnosti sekretariátu ZSF, Centra no-
vinkovej služby, krúžkoch mladých fila-

telistov i potrebe skvalitniť činnosť zväzu 
ako celku. Všetky podnety a pripomien-
ky z VZ boli prejednané na zasadnutí 
Rady ZSF 7.7.2007 a stanú sa podkladom 
pre rokovanie valného zhromaždenia. 
Členská základňa bude s  materiálmi 
pre rokovanie na VIII. VZ oboznámená 
v treťom čísle Spravodajcu ZSF. 
Valné zhromaždenie Klubov filatelis-

tov hl. mesta Bratislavy
Miesto a termín: Bratislava, 18.6. 2007
Novozvolený výbor 

MVDr. Ľubomír Barančok, predseda
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Ing. Andrej Tekeľ, podpredseda; Ing. 
Ján Fratrič, hospodár; Dana Schmidto-
vá, komisia mládeže; Ing. Böhm, člen
Revízna komisia
Ing. Ján Čaplovič, predseda 
Doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc, člen RK; 
Jozef Marioth, člen RK 
Valné zhromaždenie Klubov filatelis-

tov západoslovenského regiónu
Miesto a termín: Galanta, 23.6. 2007
Novozvolený výbor 

Ing. Marcel Pilka, podpredseda; Ján 
Moravčík, hospodár a tajomník; PeaDr. 
Jozef Oško, komisia mládeže; Milan 
Móric, námetová komisia; JUDr. Otto 
Gáťa, poštová história; Ladislav Holc, 
spolupráca s KF, zberateľstvo; Anton 
Súkeník, člen výboru; JUDr. Ľubomír 
Jeleník, člen výboru
Revízna komisia
Stanislav Helmeš, predseda; Milan 
Revilák, člen RK; Ľubomír Adamčiak, 
člen RK
Valné zhromaždenie Klubov filatelis-

tov východoslovenského regiónu
Miesto a termín: Poprad, 26.5. 2007
Novozvolený výbor 

Ing. Patrik Rovný, PhD., predseda
Ing. Vladimír Mrva, podpredseda; Mgr. 
Anton Pašteka, tajomník; Ing. Ján Šuba, 
hospodár; Jozef Korený, člen
Valné zhromaždenie Klubov filatelis-

tov stredoslovenského regiónu
Miesto a termín: Žilina, 16.6. 2007
Novozvolený výbor 

Ing. Jozef Vangel CSc., predseda

Dušan Evinic, predseda
Ing. Zdeněk Baliga, 1. podpredseda 
(publikačná, propagačná činnosť); Ing. 
Ľubomír Vajčovec, podpredseda (odbor-
né zberateľské činnosti); Miloš Teťuľa, 
tajomník; Vladimír Lacko, hospodár; 
Ing. Ladislav Královský, člen výboru 
(gestor pre KF z východnej časti ZKF); 
František Divok, člen výboru (gestor 
pre KF severozápadnej časti ZKF)
Revízna komisia
Ing. Josef Rančák; Ing. Peter Lehocký; 
Ing. Sykáček

(ljf)

Z KLUBOV A REGIÓNOV
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Dňa 23. júna 2007 sa uskutočnilo 
valné zhromaždenie klubov fila-

telistov Západoslovenského regió-
nu. Rokovanie sa uskutočnilo 
v Mestskom kultúrnom stre-
disku v Galante. Delegáti 
valného zhromaždenia 
zvolení na Výročných člen-
ských schôdzach klubov 
filatelistov po zvolení pra-
covných komisií si vypočuli 
Správu o činnosti ZKF ZsR 
ZSF za roky 2003 až 2006 ako 
aj Správu o hospodárení ZKF. Ro-
kovania sa zúčastnil ako hosť Doc. Ing. 
Ľubomír Floch PhD. – predseda ZSF. 
V súčasnosti je v Západoslovenskom 
regióne 28 klubov filatelistov. Valného 
zhromaždenia sa zúčastnilo 18 delegá-
tov z hlasom rozhodujúcim. Diskusné 
vystúpenia delegátov boli zamerané na 
súčasný stav ZSF, ako aj na súčasný stav 
filatelie na Slovensku. Taktiež na vzťah 
Slovenskej pošty a.s. a jej obchodnej 
ogranizácie POFIS k ZSF. V tejto otázke 
bolo skonštatované, že ZSF nie je part-
nerom Slovenskej pošty a.s. vzhľadom 
k jej monopolu v bezkonkurenčnom pro-
stredí na Slovensku. ZSF a jeho odbor-
né orgány vykonávajú mnohé funkcie, 
ktoré pošta nevykonáva a pre poštu sú 
osožné. Patrí medzi ne hĺbkové štúdium 
tlače poštových známok a celín, čo v sa-
mom dôsledku predchádza možnostiam 
tieto falšovať ku škode pošty. Štúdium 
histórie jednotlivých pôšt a tieto štú-
die uverejňujú v monografiách miest 
a v odbornej filatelistickej tlači. V rámci 
vzájomnej výmeny filatelistických arte-
faktov sa členovia ZSF podieľajú na pro-

pagácii slovenských poštových známok 
v cudzine. Zástupcovia ZSF v poradných 

komisiách, v návrhovej a realizač-
nej, pre MDPaT prenášajú hlbo-

ké znalosti z oblasti svetovej 
známkovej tvorby a jej tren-
dov do tvorby emisného 
plánu poštových známok 
na nasledujúce roky. Ne-
dostatkom tejto nevyvá-

ženej spolupráce je častá 
zmena menežmentu SP a.s., 

vzhľadom k tomu, že zmluva 
uzavretá medzi SP a.s. a ZSF sa 

podpisuje len na jeden rok.
Kritika bola smerovaná aj na onesko-

rené dodávanie pri nedodržaní termínov 
ich vydávania. Pozornosť bola venovaná 
aj poklesu členskej základne, jej starnutiu, 
ako aj hľadaniu ciest aktivizácie mládeže 
k tejto ušľachtilej činnosti. Pripomienky 
boli aj ku kvalitnejšiemu oceňovaniu čle-
nov ZSF formou ročnej členskej prémie. 
Padol aj návrh na zrušenie Združenia 
klubov filatelistov ZsR pre jeho neopod-
statnenie v riadiacej štruktúre ZSF pre 
nízky stav členskej základne ZSF. Tento 
návrh však pri konečnom hlasovaní ne-
prešiel. Delegáti valného zhromaždenia 
zvolili 8 delegátov a 2 náhradníkov na 
valné zhromaždenie ZSF. Zvolili 5 členné 
predsedníctvo ZKF ZsR.

Po skončení rokovania valného zhro-
maždenia sa delegáti a hostia zúčastnili 
slávnostnej vernisáže Krajskej filatelis-
tickej výstavy GALAFILA 2007, ktorá 
sa uskutočnila pri príležitosti 770. vý-
ročia prvej písomnej zmienky o meste 
Galanta.

- Ký -

Valné zhromaždenie ZKF ZR

Z KLUBOV A REGIÓNOV
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V Dome Matice slovenskej v Žiline 
sa konalo dňa 16. júna 2007 Valné 

zhromaždenie Združenia klubov fila-
telistov z regiónu stredného Slovenska. 
Stretli sa na ňom delegáti s hlasom roz-
hodujúcim a hostia. Valné zhromaždenie 
viedol tajomník ZKF stredoslovenského 
regiónu Ján Moravčík. Po zvolení pra-
covného predsedníctva a jednotlivých 
komisií predniesol správu o činnosti 
ZKF stredoslovenského regiónu pred-
seda združenia Ing. Jozef Vangel. Po nej 
nasledovala správa o hospodárení ZKF 
prednesená Jánom Moravčíkom a sprá-
va revíznej komisie prednesená Stanisla-
vom Helmešom. Predseda ZKF potom 
prečítal pozdrav za neprítomného pred-
sedu ZSF Doc. Ľubomíra Flocha, ktorý 
z dôvodu nepredvídaných okolností sa 
Valného zhromaždenia ZKF stredoslo-
venského regiónu nezúčastnil.

V diskusii vystúpili diskutujúci hlav-
ne s kritickými príspevkami týkajúcimi 
sa nesúhlasu so zvyšovaním členského, 
so zmenou Stanov tak, aby sa preniesla 
právomoc úpravy výšky členského na 
Radu ZSF, so zmenou termínu konania 
VIII. VZ ZSF na 27.10.2007. Boli vzne-
sené požiadavky na zlepšenie služieb 
ZSF, na bezplatnú členskú prémiu, ako 
aj požiadavku Organizačného výboru 
výstavy 3. stupňa Ružomberok 2007 
na menovanie jurymanov zo všetkých 

Valné zhromaždenie ZKF SR
krajov Slovenska a nie z jedného resp. 
dvoch. Prítomní jednohlasne podporili 
Prehlásenie KF 53-02 Ružomberok na 
zachovanie Združení klubov filatelistov 
so sídlami v Bratislave, Trenčíne, Žiline 
a v Košiciach. Kritické pripomienky 
padli aj k práci sekretariátu ZSF.

V tajných voľbách bol zvolený nový 
9 členný výbor ZKF stredoslovenského 
regiónu a trojčlenná revízna komisia. 
Boli zvolení desiati delegáti a dvaja náh-
radníci na VIII. Valné zhromaždenie 
ZSF. Delegáti navrhli člena do Rady 
ZSF a člena do Revíznej komisie ZSF.

Delegáti na záver prijali Uznesenie 
Valného zhromaždenia ZKF stredo-
slovenského regiónu. Na zasadnutí 
novozvoleného výboru bol, zvolený za 
predsedu Ing. Jozef Vangel, za tajom-
níka Ing. Marcel Pilka, za hospodára 
Ján Moravčík a za mládežnícku filateliu 
bude zodpovedať Dr. Jozef Oško. Zod-
povednosťou za ostatné činnosti ZKF 
budú poverení ostatní členovia výboru 
na ďalšom zasadnutí ZKF.

Nový výbor chce pokračovať v na-
stavenom trende s maximálnym úsilím 
sústredeným na zastavenie poklesu člen-
skej základne, rozvoj mládežníckej filate-
lie a na vyvíjanie rôznych aktivít klubov 
zameraných na prezentáciu a propagáciu 
filatelie v stredoslovenskom regióne.

(jv)

Valné zhromaždenie ZKF VR

Valné zhromaždenie Združenia klu-
bov filatelistov východoslovenské-

ho regiónu sa konalo opäť v hoteli Tatra 
(bývalý hotel Garni) v Poprade 26. mája 
2007. V príjemnom prostredí sa zišli tri 

štvrtiny delegátov z klubov filatelistov 
východného Slovenska. Význam toh-
to rokovania umocnila aj prítomnosť 
predsedu ZSF pána Doc. Ing. Ľubomíra 
Flocha PhD..

Z KLUBOV A REGIÓNOV
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Po zahájení prítomní delegáti dopl-
nili a odsúhlasili program rokovania, 
zvolili si pracovné komisie a predsed-
níctvo VZ, ako aj vypočuli si obsiahlu 
a detailnú správu o bohatom a pestrom 
filatelistickom živote na východe Slo-
venska prednesenú predsedom ZKF 
VR pánom Evinicom. Po tejto správe 
prečítal pán Ing. Lehocký „Správu 
o hospodárení“ vypracovanú pánom 
Lackom hospodárom ZKF VR. Naše 
ZKF sa borilo s finančnými probléma-
mi počas celého štvorročného obdobia. 
Príčinou tohto stavu boli meškajúce 
podiely z členských príspevkov ZSF 
za členov zo ZKF VR. Aj napriek tým-
to finančným problémom život v ZKF 
sa plne rozvíjal. Hospodárilo sa veľmi 
úsporne, ako to konštatuje aj „Správa 
revíznej komisie“ prednesená jej pred-
sedom pánom Ing. Lehockým.

Po takomto ohliadnutí sa za naším 
štvorročným filatelistickým snažením 
tajomník ZKF pán Teťuľa prítomných 
oboznámil s plánom našej ďalšej práce 
na nasledujúce štyri roky. Idea činnosti 
ZKF VR je založená na plánoch činnosti 
jednotlivých klubov filatelistov z nášho 
regiónu. K činnosti ZKF VR naďalej 

Z KLUBOV A REGIÓNOV

PRI DISKUSII (ZĽAVA M. TEŤUĽA - TAJOMNÍK 
ZKF VR A Ľ. FLOCH - PREDSEDA ZSF)
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bude patriť už pravidelné každoročné 
organizovanie Dňa slovenskej známky 
a filatelie na Východnom Slovensku, 
ktoré sa vždy koná v predvianočných 
dňoch v Košiciach.

Jedným zo závažných bodov tohto 
valného zhromaždenia bolo hodnotenie 
finančnej situácie ZSF a návrh na rieše-
nie problémov v tejto oblasti. Do proble-
matiky uviedli delegátov predseda ZKF 
VR pán Evinic a predseda ZSF pán Doc. 
Ing. Floch PhD. Ako z následnej živej 
diskusie k tejto otázke vyplynuli aj 
návrhy na zmeny Stavov ZSF a zmeny 
Volebného poriadku ZSF. Tieto návrhy 
boli aj delegátmi odsúhlasené.

Ešte pred obedom prebehli tajným 
hlasovaním voľby predsedu ZKF VR, 
členov výboru ZKF VR, členov revíz-
nej komisie ZKF VR a delegátov na 
VIII. valné zhromaždenie ZSF za ZKF 
VR. Delegáti tiež odsúhlasili návrhy za 
členov ZKF VR do Rady ZSF, Revíznej 
komisie ZSF a jednotlivých odborných 
komisií ZSF. Taktiež bol odsúhlasený 
návrh na predsedu ZSF, kde sa delegá-
ti vyslovili pre kandidatúru Doc. Ing. 
Flocha PhD., terajšieho predsedu ZSF. 
V popoludňajších hodinách obozná-
mila mandátová a volebná komisia vý-
sledky volieb.

K zdárnemu priebehu nášho valného 
zhromaždenia prispeli aj naši „sponzo-
ri“ – partneri, a to Regionálne poštové 
centrum Slovenskej pošty a.s. Poprad, 
ktoré zriadilo príležitostnú poštovú 
priehradku s príležitostnou poštovou 
pečiatkou, hotel Tatra, ktorý nám umož-
nil rokovanie v svojich priestoroch, ako 
aj popradský grafik, pán Jozef Kupko, 
ktorý vypracoval veľmi vkusné návrhy 
na prítlače k tejto udalosti realizované 
na obálkach a korešpondenčných líst-
koch. Preto im aj touto cestou, my vý-
chodoslovenskí filatelisti, vyslovujeme 
úprimné poďakovanie.

Ing. Zdeněk Baliga

Z KLUBOV A REGIÓNOV

Dňa 28. marca 2007 sa v KaMC OS 
SR Trenčín uskutočnila vernisáž 

výstavy venovanej pamiatke sloven-
ského učiteľa, vojaka a bojovníka FFI, 
ktorý pomohol zachrániť stovky detí 
a položil život za slobodu Francúz-

Karol Pajer
– hrdina boja proti fašizmu

ska a Slovenska v bojoch s fašistami 
o Mont – Mouchet pri mestečku Pinols. 
Meno mladého slovenského vlastenca 
Karola Pajera, vojaka, učiteľa a bojov-
níka francúzskeho hnutia odporu nie 
je slovenskej verejnosti veľmi známe.

PRÍLEŽITOSTNÁ PRIEHRADKA SLOVENSKEJ 
POŠTY A.S.
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Karol Pajer sa 
narodil 6. novem-
bra 1919 v Kle-
novci. V Lučenci 
a v Banskej Bys-
trici študoval na 
gymnáziu a uči-
teľskom ústave. 
Koncom roku 
1939 odhalili or-
gány štátnej moci 
činnosť skupiny 
mladých antifa-
šistov a Karola 
Pajera vylúčili 
zo štúdia na uči-
teľskom ústave. 

Ústredí československej sociálnej po-
moci. V okolí Marseille sa nachádzali 
tisíce utečencov z takmer celej Európy. 
Medzi nimi boli aj slovenské, české, 
belgické, poľské a židovské deti, kto-
rých rodičov internovali alebo odvliek-
li do koncentračných táborov. Karol 
Pajer spolu s ďalšími priateľmi vytvo-
rili skupinku, ktorá pomáhala najmä 
deťom, ženám a raneným. V školskom 
areáli pri meste Vence neďaleko Nice, 
prenajali ho aj s poľnohospodárskymi 
pozemkami, so skupinkou prvých dob-
rovoľníkov a opustených detí sa tam 
nasťahovali začiatkom apríla 1941. Vý-
učba detí prebiehala priamo v domove. 
Karol Pajer vyučoval slovenčinu a češ-
tinu. Cez zariadenie Kresťanského 
domova detí vo Vence prešlo do konca 
vojny 525 detí a okolo 126 dospelých 
osôb. V roku 1943 sa ešte pred vstu-
pom nemeckých vojsk do mesta poda-
rilo premiestniť všetkých z domova do 
fariem v hornatom strednom Francúz-

Jemu i ďalším členom skupiny hrozilo 
trestné stíhanie a väzenie. Rozhodli sa 
preto opustiť Slovenský štát a prejsť 
do Francúzska, kde sa formovalo čes-
koslovenské zahraničné vojsko. Sku-
pina mladých vlastencov opustila Ban-
skú Bystricu 7. januára 1940. Cesta do 
Francúzska viedla cez francúzsky kon-
zulát v Budapešti, odtiaľ do Belehradu. 
Cesta Karola Pajera do Francúzska 
trvala dva mesiace a viedla cez Gréc-
ko, Turecko, Sýriu, Libanon, Egypt, 
Tunis, Alžírsko a do prístavu Marseil-
le. V tom čase sa v juhofrancúzskom 
meste Agde formovalo československé 
zahraničné vojsko. Karol Pajer sa doň 
prihlásil v druhej polovici marca 1940. 
Po kapitulácii Francúzska a demobili-
zácii vojakov československej zahra-
ničnej armády na francúzskom území 
sa mu nepodarilo dostať na loď, ktorá 
z prístavu S ète prevážala dobrovoľní-
kov do Anglicka. Odišiel do Marseille, 
kde od septembra 1940 pracoval na 
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sku, na takmer tisíc kilometrov vzdia-
lenú náhornú planinu Mille Vaches. 
Po príchode do stredného Francúzska 
stal sa Karol Pajer príslušníkom par-
tizánskej skupiny FTPF (Franc Tireus 
Partisans Francaises). Cez deň vyučo-
val detí a po nociach sa zúčastňoval 
na akciách partizánov v départemen-
toch Cantal a Haute Loire. V jednom 
z najväčších stretnutí s nepriateľom 
v priestore Mont – Mouchet pri mes-
tečku Pinols padol 11. júna 1944 v boji 
s jednotkami SS.

Dňa 4. júla 1945 Francúzi ocenili 
obeť mladého Slováka Karola Pajera, 
mimo udelenej pochvaly in memoriam 
veliteľom 13. vojenského okruhu gen. 
Ducheho. Prezident Francúzskej re-
publiky udelil in memoriam Karolovi 
Pajerovi francúzsky Vojnový kríž 1939 
– 45 so striebornou hviezdou. Vo feb-
ruári 1947 bola mu udelená Českoslo-
venská vojenská medaila a prezident 

republiky ho vyznamenal Českoslo-
venským vojenským krížom 1939.

Výstavu pripravil Klub priateľov 
Francúzska a Slovenska v Žiline, Ob-
lastný výbor SZPB Trenčín a Klub vo-
jenských veteránov ZV SR Trenčín. 
Výstava vznikla z iniciatívy JUDr. Ľu-
bomíra Moncoľa, klenovského rodáka, 
prezidenta Klubu priateľov Francúzska 
a Slovenska v Žiline akademického so-
chára Štefana Pelikána a tajomníka 
Ing. Juraja Nedorosta. Odborne expo-
zíciu pripravili JUDr. Ľubomír Moncoľ, 
Dušan Halaj CSc., doc. Ing. Martin Ha-
laj PhD.. Organizátori výstavy, medzi 
nimi plk. v. v. Ing. Miroslav Ondráš, 
pripravili pre návštevníkov výstavy 
sprievodný text o Karolovi Pajerovi, lís-
tok poľnej pošty s kašetom, na ktorom 
je portrét Karola Pajera a v kruhopise 
text „Výstava Karol Pajer – hrdina boja 
proti fašizmu“. Výstava bola otvorená 
do 13. apríla 2007. J. Korený

IBRA a NAPOSTA ‘09
6. - 10. mája 2009 sa uskutoční v Esse-

ne IBRA 09, celoeurópska FEPA výstava 
s podporu FIP. Paralelne bude prebiehať 
Národná výstava NAPOSTA ‘09 a 19. fi-

Viete, že?
latelistický veľtrh. Výstavy IBRA ‘09 sa 
budú môcť zúčastniť exponáty filatelistov 
z členských FEPA zväzov, ktoré získali na 
národnej výstave minimálne 75 bodov. 
Bude sa súťažiť v triede tradičnej filate-
lie, poštovej histórie, aerofilatelie a filate-
listickej literatúry. Výstavný poplatok je 
30 euro za jeden rám (12 A4 listov). Uzá-
vierka prihlášok je 30.4.2008. Národný 
komisár ZSF je Ing. Ľubomír Floch PhD.. 
Bližšie informácie získajú záujemcovia na 
adrese národného komisára: ul. K. Adlera 
12, 841 02 Bratislava 42, tel.: 02/64368973, 
e-mail: lubomir.floch@gmail.com 

Ľubomír Floch, národný komisár
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Príloha Spravodajcu ZSF
Ročník: I. Číslo: 2/2007

Kto nechce rysovať rámiky a mate-
riál dá napr. do havidiek alebo bude 
známky baliť do umfánu, môže dokon-
čiť úpravu listu tým, že urobí rámik 
okolo celého listu. 

Počítačom na úpravu 
albumového listu!

dokončenie z minulého čísla

V tom prípade v paneli nástrojov 
hore ľavým tlačidlom myši klikne na 
ikonu Formát, rozbalí sa roleta, v ktorej 
z ponuky vyberieme ľavým kliknutím 
program Ohraničenie a tieňovanie. Ot-
vorí sa okno v ktorom sa klikne ľavým 
tlačidlom postupne na ikony Ohraniče-
nie stránky, Okolo, označí sa Štýl čia-
ry plný, vyznačí hrúbku čiary na 0,75 
alebo 1 b a nakoniec potvrdíme OK. 
Pred očami sa vám vytvorí orámova-
ný albumový list. Táto úprava platí pre 
uvedenú stranu (albumový list). Ak ho 
chcete vidieť „v plnej kráse“ na hornej 
lište zmeňte veľkosť na 75%. 

Takto upravený albumo-
vý list uložíme kliknutím 
na ikonu Uložiť (zobrazenie 
diskety) na hornej lište. Je 
dobré si založiť súbor s ozna-
čením názvu exponátu, do 
ktorého ukladáme jednot-
livo upravené albumové 
listy, lebo ich vytlačíme po-
stupne až nakoniec. Ja som 
si zvykol, že vždy v tomto 
súbore si posledný uprave-
ný albumový list v súbore 
prekopírujem, premenujem 
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a pracujem na úprave tohto listu pre na-
sledujúcu časť exponátu, potom už ne-
musím opätovne meniť veľkosť a tvar 
písma, hrúbky čiar a pod.

Kto chce ale rysovať rámiky, pokra-
čuje v čítaní ďalej.

Použijeme programy Kreslenie, Auto-
matické tvary na dolnej lište. Klikneme 
na zobrazený obdĺžnik ľavým tlačidlom 
a presunieme kurzor na albumový list 
do ľubovoľného miesta. Vytvorí sa krí-
žik, ktorý sa zmení na štvorec. Tento 
postup opakujeme toľko razy, koľko 
známok, hárčekov alebo obálok bude 
na albumovom liste. Že nemajú predpí-
sanú veľkosť, nevadí.

nej lište otvoreného okna klikneme na 
Veľkosť, otvorí sa ďalšie okno v ktorom 
zvolíme výšku a šírku prvého obdĺžni-
ka podľa skutočných (zväčšených) roz-
merov známky. Napr. 5,2 cm a 4,6 cm. 
Odklikneme OK a štvorec sa zmení na 
obdĺžnik tejto veľkosti. Môžeme tiež 
klikať na čierne trojuholníčky-šipky 
smerujúce hore a dole a automaticky sa 
mení požadovaná veľkosť šírky alebo 
dĺžky strán potrebného rámika. Treba 
si to len vyskúšať.

Takto pokračujeme so všetkými rá-
mikmi. Podobným spôsobom tak možno 
upraviť malý štvorec na veľkosť obálky 
alebo hárčeka.

Môžeme postupovať aj tak, že po-
tom, ako sa nám na obrazovke objaví 
po presunutí kurzora krížik, posunom 
doprava a dole pri stálom tlačení ľavé-
ho tlačidla myši sa bude vytvárať obraz 
obdĺžnika a takto rámik nakreslíme do 
približnej veľkosti a tvaru. Tento spô-
sob je výhodný, lebo takto môžeme vy-
kresliť všetky potrebné obdĺžniky pri-
bližnej veľkosti a v takom usporiadaní, 
ako by mali byť na albumovom liste. 
Pomôže nám pritom náš vopred zhoto-
vený náčrtok.

Teraz pristúpime k premene vy-
kreslených obdĺžníkov alebo štvorcov 
na požadovanú veľkosť. Kurzorom sa 
presunieme do prvého, ktorý bude na 
albumovom liste napr. vľavo hore. Uká-
že sa tam krížik so šípkou. Kliknutím 
na ľavé tlačidlo sa otvorí okno Formát 
automatického tvaru. Klikneme na Štýl 
čiary (zvolíme plnú čiaru) a zvolíme 
hrúbku napr. 0,75 bodu. Potom na hor-

Ak by sme chceli, aby rámik bol širo-
ký a cez známku prečnieval jeho čierny 
okraj, zvolíme hrúbku čiary napr. 6 až 8 
bodov. Vyfarbiť načierno celý podklado-
vý rámik pod známkou alebo obálkou 
nemá zmysel, lebo to znamená veľkú 
spotrebu atramentu alebo náplne tonera.
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Namiesto čiernej farby môžeme zvo-
liť aj sivú, obmedzíme tak spotrebu at-
ramentu.

Zostáva nám ešte premiestniť naše 
rámiky na presne požadované miesto.

Postup je jednoduchý. Kliknutím ľa-
vého tlačidla myši v prostriedku rámika 
sa vytvorí šípkový kríž a za sústavného 
držania posúvame rámik kam chceme.

Pri premiestňovaní sa vytvorí rámik 
s prerušovanými okrajmi ale keď tla-
čidlo uvoľníme na správnom mieste, 
obdĺžnik vytvorí v „normálnej“ podo-
be. Takto môžeme naše rámiky posú-

vať hore-dole, doľava-doprava podľa 
potreby. 

Ak nemáme na umiestňovanie rá-
mikov dosť citu („od oka“), môžeme si 
pomôcť mriežkou.
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Klikneme na ikonu Kreslenie na dol-
nej lište, kde sa nám vybalí okno, v ňom 
klikneme na Mriežku. Otvorí sa nám 
ďalšie okno, v ňom klikneme („odfajk-
neme“) v okienkach Prichytiť objekty 
k mriežke, zvislé a vodorovné rozmery 
mriežky ponecháme na spravidla nasta-
venej hodnote 0,32 cm alebo zmeníme 
na 0,5 cm, čo zodpovedá kedysi Pofi-
sovskému formátu rastrovaných albu-
mových listov a odklikneme aj Zobraziť 
mriežku na obrazovke. Keď klikneme 
na OK zobrazí sa nám štvorcová sieť, 
ktorá nám pomôže pri lepšom ukladaní 
rámikov. Albumový list môžeme smelo 

vytlačiť, táto mriežka totiž 
patrí k nezobrazovaným funk-
ciám, preto na liste vytlačená 
nebude. A to je všetko. 

Nepíšem však o tom, ako 
pracovať na úprave albumo-
vého listu, ak máme v expo-
náte použiť napr. kosoštvor-
cové, trojuholníkové alebo 
kruhové známky. „Aj to še 
dá“ hovoria naši kolegovia 
z východu. Práve tak je mož-
nosť použiť úpravu písania 
textu priamo pri jednotli-
vých známkach, ale to si vy-
žaduje prácu s tzv. blokmi, to 
je trochu náročnejšie a tento 
navrhovaný spôsob úpra-
vy albumových listov je pre 
mladých filatelistov aj väčši-
nu ostatných vystavovateľov 
vcelku vyhovujúci. Ako vidí-
me na výstavách, využíva sa 
najčastešie.

Niektorí vystavovatelia 
robia počítačom len rámi-
ky, na osobitný list napíšu 

všetky texty, ktoré potom vystrihnú 
a buď ich nalepia na príslušné miesto 
albumového listu, alebo takto pripra-
vený list jednoducho znova oxeroxujú. 
Skrátka možností je viac. O tom však 
inokedy.

Ešte nezabudneme na to, že k expo-
nátu treba aj Titulný a Úvodný list, 
ktoré vyžadujú pravidlá pre tvorbu ex-
ponátov. Ich obsah nám však nevytvorí 
žiaden sebalepší počítač ani s najlep-
ším vybavením, tu si musíme vystačiť 
s mozgom vlastným. Tak s chuťou do 
toho.

Ján Mička
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7. marca volili v Rakús-
ku najkrajšiu známku sve-
ta roka 2005. V sídle Zväzu 
rakúskych filatelistov sa 
zišla komisia, ktorá vybra-
la najkrajšiu z 80 známok, 
ktoré v svojich krajinách zís-
kali titul najkrajšia známka 
roka. 14-členná porota zlo-
žená zo zástupcov filatelis-

Grand Prix WIPA 2005
Slovenská známková tvorba znova zabodovala

známka „Venuša v zrkadle“ 
(Mi. 1374) vytvorená podľa 
obrazu Petra Paula Rubensa 
a tretie miesto získala nór-
ska známka „Čítajúca“ (blok 
29, Mi. 1555). 

Slovenská známka Uče-
níci z Emaus vytvorená 
podľa obrazu P. P. Rubensa 
sa umiestnila na 4. mieste 

tov, rakúskej pošty, štátnej tlačiarne, 
umelcov a filatelistických žurnalistov 
udelila Grand Prix WIPA 2005 švéd-
skej známke „Gréta Garbo“ (Mi. 2485). 
Druhé miesto získala Lichtensteinska 

spolu so súťažiacou izraelskou znám-
kou. Gratulujeme k úspechu vydava-
teľovi slovenských poštových známok 
Slovenskej pošte a.s..

Spracované podľa Briefmarke 5/07 (ljf)

Svetová ratingová agentúra Moodý s 
Investors Service ohodnotila Slo-

venskú poštu najvyšším možným ná-
rodným ratingom, aký môže hodnote-
ný subjekt v SR vôbec získať- tzv. NSR 
ratingom. SP patrí medzi tri najlepšie 

Najvyšší rating 
pre Slovenskú poštu a.s.

spoločnosti na Slovensku ktorým bola 
udelená úroveň Aaa.sk. Udelený rating 
svedčí o potvrdení správneho vývoja 
hospodárenia SP a premyslenej straté-
gii jej rozvoja v podmienkach vyostru-
júcej sa konkurencie.

prevzaté z Poštové zvesti 05/2007 (ljf)

Najviac Slovákov žijúcich v zahra-
ničí evidujú v Severnej Amerike, 

kde je aj najviac ich združení a spolkov. 
V USA sú najznámejšie združenia Slo-
venská liga v Amerike, Prvá katolícka 
slovenská jednota a Slovenský katolíc-
ky Sokol. V Kanade pôsobí napríklad 
Slovenská kanadská národná rada, Ka-

Slovenská liga v Amerike 100-ročná
nadská základňa pre umenie a divadlo, 
Kanadská slovenská liga. V Južnej Ame-
rike je najviac krajanov v Argentíne, 
kde majú Slovenský kultúrny spolok.

26. mája 2007, uplynulo 100 rokov 
od toho pamätného dňa, keď sa v Pittsbur-
gu uskutočnil Národný kongres, na ktorom 
10 000 delegátov všetkých podporných or-
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ganizácií, americko-slovenskej tlače a jed-
notlivcov založilo svoju strešnú organizá-
ciu - Slovenskú ligu v Amerike. Jej prvým 
predsedom sa stal novinár a publicista, 
katolícky kňaz Štefan Furdek. Jeho por-
trét je zobrazený na FDC spolu s titulkami 
dvoch najvýznamnejších zmlúv medzi slo-
venskou a českou komunitou v USA, Pitts-
burgskej a Cleavlandskej zmluvy.

lom Tanzorem, prezidentom SLvA, Ma-
tice Slovenskej a početných pozvaných 
hostí. Podujatie sa konalo pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky Ivana 
Gašparoviča. Celé podujatie malo vý-
razný ideový náboj i hodnotný kultúrny 
program a bolo pre zúčastnených boha-
tým zážitkom.

Na známke je umelecké stvárne-
nie pôvodného znaku Slovenskej ligy, 
v ktorom výrazne vyniká heslo Za tú 
našu slovenčinu, zdôrazňujúce odpor 
Slovákov proti maďarizačnej politike 
uhorskej vlády, ako hlavného nástroja 
útlaku slovenského národa. Bielo-mod-
ro-červené stuhy na známke reprezen-
tujú jednak národné farby Slovákov, 
zároveň však aj pripomínajú ich novú 
vlasť – USA. Známku aj príležitostnú 

OBÁLKA PRVÉHO DŇA (OBR. 1)

Slovenská pošta a.s. vydala 15. mája 
2007 príležitostnú poštovú známku 
k storočnici založenia Slovenskej ligy 
v Amerike (SLvA), v nominálnej hod-
note 22 Sk (kat. č. 396). Známka bola 
vytlačená ofsetom v tlačových listoch 
o 50 známkach v náklade 500 tisíc ku-
sov. K emisii vyšla obálka prvého dňa 
(FDC) (obr. 1) a príležitostný pamätný 
list (obr. 2). Inauguráciu známky usku-
točnila 15. mája 2007 Slovenská pošta 
a.s. v spolupráci s vládou Slovenskej 
republiky vo vládnom hoteli na Bôriku 
za účasti jej podpredsedu D. Čaploviča, 
predsedu predstavenstva a generálneho 
riaditeľa Slovenskej pošty a.s., L. Chrás-
ta, predstaviteľov Ministerstva dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií, delegácie 
amerických Slovákov na čele s Danie-

PRÍLEŽITOSTNÝ PAMÄTNÝ LIST (OBR. 2)
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pečiatku (obr. 3) navrhol 
akademický maliar Peter 
Augustovič. Vytlačila ju tla-
čiareň PTC Praha v Českej 
republike. Jej farebné zobra-
zenie je na str. 2 obalu tohto 
časopisu.

V Clevelande bola dňa 
22. októbra 1915 uzavretá 
zmluva medzi Slovenskou 

teľmi amerických Slovákov 
nielen o ich ideovej podpore 
Česko-Slovenska, ale najmä 
o finančnej podpore. Ame-
rickí Slováci uskutočnili na 
tie časy ohromnú, milión 
dolárovú zbierku, ktorá slú-
žila na výzbroj a výstroj čs. 
légií. Jedným so spoluorga-
nizátorov zbierky bol i Jozef 

PRÍLEŽITOSTNÁ

PEČIATKA (OBR. 3)

ligou v Amerike a Českým národným 
združením známa, ako Clevelandská 
dohoda. Táto dohoda sa stala jedným 
zo základných kameňov štátoprávnej 
emancipácie slovenského národa, na 

Murgaš, katolícky kňaz a svetoznámy 
vynálezca z oboru telegrafie (obr. 5). 

M. R. ŠTEFÁNIK (OBR. 4., K.Č. 293)

ktorom bol postavený spoločný česko-
slovenský štát. Obe boli zmluvami medzi 
americkými Slovákmi a Čechmi o uspo-
riadaní vzťahov medzi oboma národmi 
po prvej svetovej vojne. M. R. Štefánik 
(obr. 4.) bol tri razy rokovať s predstavi-

Slováci ži-
júci v zahra-
ničí sú spo-
lut vorcam i 
histórie Slo-
venska. Tí, 
ktorí sa zapí-
sali do tvor-
by našich 
dejín prá-
vom patria 
na známky 
Slovenskej 
r e p u b l i k y 
ako výraz 
našej úcty k ich činnosti. Už 100 rokov 
zostáva Slovenská liga v Amerike verná 
svojmu základnému poslaniu: „Pracovať, 
aby slovenský národ bol slobodný a rovný 
s ostatnými národmi“.

Ľubomír Floch, predseda ZSF

J. MURGAŠ (OBR. 5., K.Č. 30)

Inaugurácia známky
Kláštor Jasov

Emisia Krásy vlasti patrí už tradične 
spolu s emisiou Umenie k najkrajším 

známkam vydávaným na Slovensku. 
Predstavuje nám historické a prírodné 

klenoty našej vlasti. Tento rok jej ná-
metmi boli kláštory. Na 30 Sk známke 
je vyobrazený kláštor v Jasove a na 34 Sk 
známke kláštor v Hronskom Beňadiku.

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
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Už sa stalo peknou tradíciou, že 
tieto známky sú slávnostne uvádzané 
do poštovej prevádzky. Tak tomu bolo 
aj pri známke Kláštor Jasov. Kláštor 
vznikol v druhej polovici 12. storočia 
pravdepodobne ako drevená stavba. Až 
za prispenia brata panovníka Bela IV., 
vojvodu Kolomana, ktorý daroval kláš-
toru veľké majetky, sa začala roku 1228 
stavať nová kamenná budova. Počas ta-
társkeho vpádu na naše územie kláštor 
ešte nebol hotový. Od roku 1255 kláštor 
plnil aj funkciu hodnoverného miesta. 
V roku 1290 kláštor dostal povolenie do-
lovať rudu, vybudovali sa hámre (1359 
a 1376), čím sa zväčšil majetok kláštora. 
Husitské hnutie a ním vyvolané nepo-
koje podnietili kráľa Žigmunda vydať 
nariadenie opevniť aj tunajší kláštor, 
ktorý sa postupne od 1421 zmenil na 
opevnený hrad. Keď Turci 1596 obsadi-
li Jágerský hrad, stali sa Košice, neskôr 
Jasov sídlom jágerského biskupstva. 
V roku 1685 vojská Imricha Thökölyho 
kláštor vypálili. Areál opravili a súčas-
ne prestavali v rokoch 1690 až 1694 na 
komplex stavieb s gotickým kostolom, 
priľahlým kláštorom, kaplnkou, vežou 
a opevnením s baštami. Posledná veľ-

kolepá prestavba sa uskutočnila v ro-
koch 1750 až 1766 podľa projektu vie-
denského staviteľa Františka Antona 
Pilgrama. Dodnes je to najvýznamnejší 
neskorobarokový komplex na východ-
nom Slovensku.

Kláštorný komplex má v strede kostol, 
po jeho stranách sú trojkrídlové objekty 
s ústrednými dvormi. V jednej časti bol 
konvent s obývacími priestormi, v dru-
hom prelatúra s reprezentačnými miest-
nosťami. Do budov vedú z každej strany 
reprezentačne riešené vstupy, nad kto-
rými sú prelamované štíty, lemované 
kamennými vázami, v štítoch sú maľby 
s náboženskými výjavmi. Ku kláštoru 
patrí francúzska záhrada so záhrad-
ným pavilónom a slnečnými hodinami.
Interiér kostola zdobí hlavný oltár s ob-
razom krstu Krista. Priestor kostola 
členia mohutné stĺpy s kompozitnými 
hlavicami ovinuté girlandami. Inte-
riér kostola i kláštora zdobia maľby 
významného rakúskeho barokového 
maliara Jána Lukáša Krackera. Sú to 
iluzívne nástenné maľby na klenbe 
kostola i oltárne obrazy, ako aj maľby 
v knižnici a reprezentačných priesto-
roch. Ich námetmi sú alegórie Práva, 
Lekárstva, Filozofie, Teológie, Vedy, Ži-
vota, Smrti, maľby predstavujúce Hero-
desovu či Abrahámovu hostinu, ako aj 
ďalšie dekoratívne výzdoby. 

Autorom známky je náš vynikajúci 
akademický maliar Igor Benca. Známku 
vyryl majster rydla František Horniak. 
A práve spojenie úsilia týchto dvoch 
umelcov bolo zárukou vytvorenia pô-
sobivého diela, ktorým táto známka 
nesporne je.

Inaugurácia známky sa uskutočnila 
v deň jej vydania 6. júna 2007 priamo 

AKT INAUGURÁCIE VYKONANÝ OPÁTOM KLÁŠ-
TORA V JASOVE (OBR. 1)
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v objektoch Jasovského kláštora vo veľ-
mi slávnostnej atmosfére, a to nie len 
z dôvodu vydania známky, ale aj preto, 
že 6. jún je zasvätený sv. Norbertovi, 
patrónovi premonštrátskeho rádu, kto-
rému patrí ja kláštor v Jasove. Slávnosť 
začala svätou omšou za účasti najvyš-
ších diecéznych a rádových predstavi-
teľov, generálneho riaditeľa Slovenskej 
pošty a.s., predstaviteľov ministerstva 
dopravy pôšt a telekomunikácii, naj-
vyššími predstaviteľmi miestnej samo-
správy a veľkej účasti filatelistov.

Po slávnostnej svätej omši sa samotný 
akt inaugurácie uskutočnil pred klášto-
rom. Po slávnostných príhovoroch hostí 
a predstavení novej známky slávnostnú 
náladu pozdvihlo vystúpenie miestne-
ho detského rómskeho súboru. Samot-
ný akt inaugurácie vykonali generálny 
riaditeľ Slovenskej pošty a.s. Ing. Libor 
Chrást, riaditeľka odboru pošty MDPT 
Ing. Jarmila Brichtová a opát kláštora 
v Jasove vetvičkou stáročnej sekvoje 
z kláštorného parku (obr. 1).

Nás filatelistov potešila pekná príle-
žitostná poštová pečiatka k inaugurácii, 
ktorou pracovníci Slovenskej pošty pe-
čiatkovali vkusné obálky a pamätné lis-
ty pripravené košickými filatelistami. 

Veľmi príjemným prekvapením (ešte 
pred samotnou inauguráciou) bola Poz-
vánka Slovenskej pošty k inaugurácii. 
Je to graficky vynikajúco prepracované 
dielko vo veľmi vkusnej obálke s čier-
nozlatou prítlačou (obr. 2).

Všetci sme radi, že takéto akcie sa or-
ganizujú. Prispievajú nie len k vynikajú-
cej prezentácii Slovenskej pošty a.s. pred 
verejnosťou, ale slúžia aj k neformálnemu 
stretávaniu sa filatelistov nie len medzi 
sebou, ale aj s funkcionármi Slovenskej 
pošty, čo prispieva k vytváraniu užších 
osobných kontaktov zberateľov a vydava-
teľov slovenských poštových známok.

Ing. Zdeněk Baliga

OBÁLKA S PRÍTLAČOU (OBR. 2)

Bratislavský hrad – 1100 rokov 
od prvej písomnej zmienky

Bratislava, koľko mien si mala v svo-
jich dejinách? K terajšiemu menu 

môžeme pridať nemecký názov Pres-
burg - Prešpork, maďarský Pozsony - 
Požoň a podľa Salzburgských letopisov 
sa v roku 907 nazývala Brezalauspurc. 
Tam sa podľa análov odohrala víťazná 

bitka starých Húnov s vojskom nemec-
kého cisára. Podľa vysvetlenia profe-
sora Matúša Kučeru zo sprievodné-
ho textu k  obálke prvého dňa, názov 
Brezalauspurc obsahuje v sebe meno 
veľkomoravského kniežaťa Braslava 
(z lat. Brezalaus), pána vtedajšieho bra-
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tislavského hradu a koncovka 
purc (burg) znamenala od čias 
panstva Rimanov pevnosť na 
hranici Lines Romanus. Teda 
Braslavov burg (hrad) je zobra-
zený na slovenskej poštovej 
známke, ktorá predstavuje jeho 
podobu, ako je vyobrazená vo 
Viedenskej obrázkovej kronike 
zo 14. storočia. Text v kronike 
sa vzťahuje na pokus nemec-
kého cisára Henricha III. z ro-
ku 1052 dobyť hrad, ktorého 
lode obrancovia hradu navŕtali 

nými predstaviteľmi z rôznych inštitú-
cií a masmédií novú známku vydanú 
v podobe nádherného hárčeka. Samotná 
známka zobrazujúca dobýjanie Bratisla-
vy nemeckým cisárom Henrichom III. 
i celý hárček je vytlačená jednofarebnou 
ocelotlačou z plochej platne a štvorfa-
rebným ofsetom. Mimo známková časť 
zobrazuje rôzne podoby Bratislavského 
hradu v rozmedzí niekoľkých storočí. Pô-
sobivý návrh prof. Dušana Kállaya pod-
ľa obrazu z Viedenskej kroniky a dobo-
vých dokumentov pretransformoval do 
majstrovskej rytiny František Horniak 
a výsledkom je inaugurovaný hárček vy-
robený v Poštovnej tlačiarni cenin v Pra-
he. Každý nech si urobí svoj názor, keď 
sa naň pozrie. Filatelisti dostali od Slo-
venskej pošty nielen hárček ale i krásny 
grafický list. Isto mi dáte za pravdu, že je 
to nádherné a majstrovské dielo. Obálka 
prvého dňa obsahuje okrem originálnej 
pečiatky aj podobu hradu z roku 1562. 
Súčasne bol vydaný aj pamätný list obsa-
hujúci známku s pečiatkou z FDC. Fareb-
né vyobrazenie a ostatné údaje o známke 
sú na 3. strane obalu časopisu. 

Ľubomír Floch

a potopili, čo spôsobilo, že odišiel od 
„Brezalauspurcu“ s neúspechom. 

V Zrkadlovej sieni starej radnice 
hlavného mesta SR Bratislavy predstavil 
vydavateľ slovenských poštových zná-
mok Slovenská pošta a.s. v spolupráci 
s magistrátom hlavného mesta, počet-
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IV. Bratislavské zberateľské dni

Uskutočnili sa vo výstavnom are-
áli Incheba Bratislava 8. a 9. júna  

2007 v spolupráci s manažmentom veľ-
trhu a Slovenskou poštou a.s.. Projekt 
ZSF k tomuto podujatiu mal viac častí. 
Umožnil členom ZSF zoznámiť sa s ďal-
šími zberateľskými odbormi zastúpený-
mi na veľtrhu, zúčastniť sa na vyhlásení 
výsledkov Ankety o najkrajšiu známku 
a príležitostnú pečiatku roka 2006 a na 
II. Dni otvorených dverí ZSF. Vďaka 
sponzorstvu Incheba a.s. sme mali 
v prevádzke propagačný stánok zväzu 
(obr. 1), znalci a členovia Rady ZSF boli 

Anketa o najkrajšiu 
slovenskú poštovú 

známku a príležitostnú 
pečiatku

Anketa o najkrajšiu známku a pe-
čiatku roka 2006 bola vyhlásená v de-
cembrovom čísle Spravodajcu ZSF, 
v Poštových zvestiach, v Zberateľovi 
a vo Filatelii a výsledky ankiet boli zná-
me do konca marca 2007. Slávnostné 
vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien 
autorom troch víťazných známok a pe-
čiatok, verejné losovanie odmien pre 
troch účastníkov ankety, to všetko bolo 
príjemným spestrením programu veľtr-
hu. POFIS odoslal každému účastníko-
vi ankiet suvenír podľa adresára vytvo-
reného ZSF. 

Každoročné vyhlásenia a vyhodno-
tenie Ankety o najkrajšiu slovenskú 
poštovú známku je zamerané na propa-
gáciu slovenskej známkovej tvorby v ob-
čianskej i filatelistickej verejnosti a na 
prehĺbenie poznania o filatelii. Je dôle-
žitým medzistupňom pri zapojení našej 
naj krajšej známky roka do súťaže o naj-

ČLENOVIA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU IV. BZD 
V STÁNKU ZSF; ZĽAVA DOPRAVA: I. VALAŠKO-
VÁ, Ľ. FLOCH, J. JANTOŠ, A. VRANÍK

(OBR. 1; FOTO Ľ. FLOCH)
k dispozícii všetkým záujemcom, na 
propagačných paneloch sme predstavili 
činnosť zväzu od posledného valného 
zhromaždenia (obr.2) a činnosť detské-
ho filatelistického kútika (obr.3) dotvo-
rila prezentáciu našej činnosti. 

NÁVŠTEVNÍCI DISKUTUJÚCI PRI PANELI ZSF
(OBR. 2; FOTO Ľ. FLOCH)
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krajšiu známku sveta v súťaži Grand 
Prix WIPA. Tohto roku sa vyhlásenia vý-
sledkov ankety zúčastnil ako hosť pred-
seda maďarského filatelistického zväzu 
(MABEOSZ) (obr. 4) v rámci hodnotenia 
bilaterálnej zmluvy o spolupráci medzi 
ZSF a MABEOSZ-om a predstavitelia 
Rakúskeho filatelistického zväzu VOPh.

1. miesto: Umenie - Dezider Milly: Kri-
vý jarok, 1944 

Číslo emisie: 385
Deň vydania: 20. 10. 2006
Nominálna hodnota: 37 Sk
Autor výtvarného návrhu a rytec znám-
ky: František Horniak
Počet hlasov: 347 (31,5%)
2. miesto: Veľká noc 2006 - Sviatky jari 
Číslo emisie: 372
Deň vydania: 31. 03. 2006
Nominálna hodnota: 10 Sk
Autor výtvarného návrhu známky: 
akad. mal. Vladimír Machaj
Počet hlasov: 130 (11,8%)
3. miesto: Ochrana prírody – Geologic-
ká lokalita Sandberg
Číslo emisie: 373
Deň vydania: 21. 04. 2006
Nominálna hodnota: 32 Sk
Autor výtvarného návrhu známky 
a hárčeka: akad. mal. Karol Felix
Rytina: František Horniak
Počet hlasov: 96 (8,7%)

Výsledky Ankety 
o najkrajšiu príležitostnú 

poštovú pečiatku
Počet účastníkov: 483
1. miesto: Račianske vinobranie 2006
Evidenčné číslo: PPP 42/06
Deň používania: 16. 09. 2006
Pošta: Bratislava 35
Farba: čierna
Autor: Mgr. Zuzana Bošácka
Počet hlasov: 86 (17,2%)
2. miesto: Uvedenie poštovej známky 

Dezider Milly – Krivý jarok
Evidenčné číslo: PPP 55/06
Deň používania: 27. 10. 2006
Pošta: Svidník

DETI PRI ČINNOSTI V DETSKOM KÚTIKU

(OBR. 3; FOTO Ľ. FLOCH)

S. KURDICS (VPRAVO) V DISKUSII S O. PIZSTO-
NOM, PREDSEDOM KF NOVÉ ZÁMKY

(OBR. 4; FOTO Ľ. FLOCH)

Výsledky Ankety 
o najkrajšiu známku 2006
Počet účastníkov: 1 101
SR - 652; ČR - 443 iné štáty - 6
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Farba: čierna
Autor: František Horniak
Počet hlasov: 56 (11,6%)
3. miesto: 50 rokov Horskej služby Slo-

venský raj – 50 rokov
Evidenčné číslo: PPP 59/06
Deň používania: 02. 12. 2006
Pošta: Spišská Nová Ves 1
Farba: čierna
Autor: Marián Kellner
Počet hlasov: 37 (7,7%)

Slovenská pošta a.s. venovala tvor-
com známok, rytiny a pečiatky tri ceny- 
darčekové albumy, ostatné ceny, príle-
žitostné pamätné listy, venoval Zväz 
slovenských filatelistov (obr. 5).

Po vyhlásení ankety boli losovaním 
vybratí nasledujúci traja účastníci ankety:

Ladislav Tatranský, Dubnica nad Vá-
hom; Ing. Václav Adam, Trhové Sviny, 
Česká republika; Jozef Jahoda, Spišská 
Nová Ves. 

Menovaným výhercom boli zaslané 
ceny poštou.

II. DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ ZSF

Cieľom projektu II. Deň otvorených 
dverí ZSF bolo informovanie občian-
skej verejnosti o filatelii ako záľube i in-
vestícii, malo by podporiť rozširovanie 
členskej základne zväzu a tým získa-
vať potenciálnych klientov SP-POFIS. 
V stánku ZSF sme predstavili Členskú 
prémiu roka 2006, koncipovanú ako Pa-
mätný list k VIII. Valnému zhromažde-
nie. Text na zadnej strane listu predsta-
vuje jej zmysel a základné informácie 
o jej výrobe. Sme presvedčení, že členo-
via dostávajú hodnotnú prémiu, ktorá 
bude v budúcnosti veľmi hľadaná. 

Upravený tlačový list (UTL) k VIII. 
valnému zhromaždeniu, ktorý vydá 
ZSF si záujemcovia mohli subskribovať 
v stánku ZSF. Obrázok UTL je na str.  3 
obálky tohto časopisu. Tých členov ZSF, 
ktorí neboli na veľtrhu, prípadne nenav-
štívili náš stánok informujeme, že je 

PAMÄTNÝ LIST, CENA ZSF PRE ODMENENÝCH 
ÚČASTNÍKOV ANKETY

(OBR. 5)
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CENA ZSF PRE ROK 2006

možné urobiť subskripciu prostredníc-
tvom správcov novinkovej služby KF 
podľa podmienok uverejnených v in-
zertnej časti tohto čísla časopisu. 

Druhá celoštátna akcia Dni otvore-
ných dverí ZSF je súčasťou širšieho pro-
jektu, ktorý by sa mohol v budúcnosti 
stať záležitosťou najmä klubov v jed-
notlivých regiónoch. Filatelia je v reb-
ríčku záujmu na prvom mieste medzi 
zberateľskými odbormi na Slovensku. 
Aby sme viac prenikli do povedomia 
občianskej verejnosti, najmä mláde-
že, je potrebné pravidelne uskutočňo-
vať na všetkých stupňoch organizácie 
propagačné akcie oboznamujúce s na-
šimi aktivitami, s krásou, informač-
ným a estetickým potenciálom nášho 
koníčka. Tento propagačný projekt 

vychádza z predpokladu, že najmenej 
jeden deň v roku by mal ZSF na všet-
kých organizačných úrovniach veno-
vať propagácii filatelie na verejnosti. 
Miestne KF, regionálne ZKF by mohli 
pripraviť akciu spojenú s prezentáciou 
exponátov (propagačná výstavka) s vý-
kladom. V spojení s miestnymi škola-
mi by sa mohla uskutočniť propagácia 
filatelie najmä medzi školskou mláde-
žou. Málo využívame vlastnú propagá-
ciu pri inaugurácii nových poštových 
známok. Filatelisti ich často iniciujú, 
podieľajú sa na organizácii a získavajú 
finančné prostriedky na pečiatku. Je 
logické, že očakávame, aby akcia účin-
ne propagovala miestny KF, región ale-
bo ZSF ako celok. Každá akcia by mala 
nájsť odozvu vo verejnosti do tej miery, 
že jej prostredníctvom získame nových 
členov do miestneho KF.

Širší záber môžu mať Dni otvorených 
dverí na regionálnej úrovni pri výsta-
vách II. a III. stupňa, pri príležitosti vy-
hlásenia Ankety o najkrajšiu známku 
a pečiatku, alebo na celoštátnej úrovni 
pri národných alebo medzinárodných 
výstavách. V roku 2006 sa uskutočni-
la takáto akcia po prvý raz a stretla sa 
s pozitívnym ohlasom verejnosti a člen-
skej základne zväzu. Hľadajme jej nové 
formy, aby sa stala súčasťou našich kaž-
doročných aktivít.

Na príprave a realizácii projektu IV. 
Bratislavské dni sa so mnou podieľal 
kolektív v zložení, Ing. Július Jantoš, 
Iveta Valašková, Daniela Schmidtová, 
Ing. Ján Fratrič, Anton Vraník, Peter 
Hložka, Mikuláš Bernáth za čo im veľ-
mi pekne ďakujem a teším sa na našu 
spoluprácu v ďalšom roku.

Ľubomír Floch , vedúci projektu

NAŠE AKCIE
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Vážení priatelia filatelisti, 
v rámci 4. ročníka medzinárodné-
ho zberateľského veľtrhu BZD, ktorý 
sa konal vo výstavnom  are-
áli Incheba Expo Bratislava 
sa uskutočnilo dňa 8. 6. 
2007  vyhodnotenie na-
šej tra dičnej Ankety 
o naj krajšiu známku roka 
2006. O tejto udalosti in-
formuje Spravodajca ZSF 
v osobitnom príspevku.

Pri tejto príležitosti sa na 
webovej stránke POFIS - www.
pofis.sk - objavila informácia o príleži-
tostnej akcii, ktorú by som chcel mo-
jim príspevkom veľmi podporiť.

Výkonná manažérka POFIS PhDr. 
Irena Kyrinovičová sa vo svojom 
príspevku obracia na priateľov slo-
venskej filatelie a známkovej tvorby 
a vyhlasuje „Anketu o najmenej vy-
darenej známke roka 2006 – Anti-
známka 2006“.

Myšlienka rozhodne nie je nová. 
Podobné ankety boli organizované už 
v 60-tych rokoch minulého storočia 
a ich výsledky publikované v časopise 
Filatelia, ale v každom prípade sa pri-
dávam k názoru, že vydavateľ známok 
by sa mal zaujímať i o známky, ktoré 
v Ankete o najkrajšiu známku roka 
prepadli, ktoré sa nepáčili a ktoré boli 
považované za úplne nevydarené.

Nevydarené nedostatočným vyjad-
rením námetu, výtvarným spracova-
ním alebo samotným výrobným pos-
tupom (tlačová technika...).

Výzva na spoluprácu s POFIS-om
Vzhľadom na to, že s uvedenými 

otázkami a hodnoteniami vydaní 
jednotlivých emisií známok v priebe-

hu bežného roka sa priaznivci 
filatelie zaoberajú v kluboch 

alebo počas stretnutí na 
výmenných schôdzkach, 
otvára sa nám priestor na 
vyjadrenie názoru. Vy-
užime záujem POFIS-u. 
Naše informácie k danej 

tematike – predovšetkým 
k zmene tlačovej techniky 

- ktoré sme doteraz na rôznych 
fórach a stretnutiach so zástupcami 
vydavateľa známok poskytovali, boli 
vypočuté, ale bez odozvy.

Z tohto dôvodu vyzývam na čo naj-
väčšie využitie ponúknutej možnosti 
vyjadriť sa k danej téme a zúčastniť sa 
na Ankete. 

Svoje hlasy, názory posielajte do 31. 
júla 2007 na adresu redakcie časopisu 
Zberateľ:
ZBERATEĽ
Račianska 17
831 02 Bratislava
alebo napíšte svoj názor do fóra na in-
ternetovej stránke POFIS-u 
www.pofis.sk

Výsledky ankety budú uverejne-
né v septembrovom vydaní časopisu 
Zberateľ.

Z účastníkov ankety budú vyžrebo-
vaní desiati výhercovia, ktorým POFIS 
venuje hodnotný filatelistický materiál 
a pomôcky.

J. Fratrič

NAŠE AKCIE
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Klub filatelistov v Bytči pozýva fila-
telistov, priaznivcov filatelie, záu-

jemcov o túto záujmovú činnosť na dni 
1. a 2. septembra tohto roku do Bytče 
na XXIV. Dni filatelie Slovenska – 
tak bude znieť oznam v mest-
skom rozhlase a v regi-
onálnej tlači. V tomto 
zmysle bude organi-
začný výbor informo-
vať verejnosť a nebu-
de to po prvý raz. 
Návštevníci XII. 
Dní filatelie v roku 
1995 a XIX. Dní 
filatelie Slovenska 
v roku 2002 v Byt-
či iste spomínajú 
na chvíle v peknom 
prostredí historického 
areálu zámku, v Sobáš-
nom paláci v Bytči.

Bytčianski filatelisti pri-
pisujú tomuto podujatiu mi-
moriadny význam, pretože umožňu-
je stretávanie sa filatelistov z celého 
Slovenska, najmä z Považia a tým sa 
udržuje stály záujem o našu záľubu, 
u mnohých celoživotnú. Stretávanie 
sa tak, ako to bolo v pôvodnom štatúte 
Dní, teda bez akýchkoľvek finančných 
vstupov, prihlášok či iných záväzkov. 
Dni pre všetkých, ktorí si chcú vypo-
čuť zaujímavé prednášky pripravené 
členmi Slovenského filatelistického 
vedeckého spoločenstva i odbornými 
pracovníkmi, historikmi zo Štátneho 

XXIV. Dni filatelie Slovenska 
v Bytči

archívu v Bytči, pozrieť si filatelistic-
kú výstavku (i s exponátmi filokartie), 
navštíviť priestory zámku, prírodné 
krásy Súľovských skál, Manínskej 

tiesňavy a podobne. Na žiadosť 
zahraničných hostí bude 

k dispozícii autobus, kto-
rým záujemcovia môžu 

navštíviť rodisko 
bývalého ministra 
obchodu Uhorska 
Gabriela Baroša 
v Pružine alebo 
miesto jeho odpo-
činku v mauzóleu 
v Klobušiciach. 
Práve tento minis-
ter sa pričinil o zria-

denie viacerých pôšt 
na území Považia, že-

lezničných tratí, ktoré 
pre predčasnú smrť už 

nestihol realizovať. V Pru-
žine je možné navštíviť aj pa-

mätnú izbu Štefana Závodníka, za-
kladajúceho člena Matice slovenskej. 
Žiaľ z kaštieľa v Klobušiciach už bolo 
vysťahované Múzeum obchodu do 
Bratislavy. Možná je návšteva kaštieľa 
v Jasenici (od Bytče cca 10 km v smere 
na Považskú Bystricu poza Váh), kde 
je Vlastivedné múzeum. Druhé žiaľ 
je, že v kaštieli expozícia Filatelisticko 
– poštového múzea (súkromného) na 
tému Dostavníkom cez Považie bude 
trvať len od 21. júna do 5. augusta 
2007, keď bude zapožičaná do zahra-

NAŠE AKCIE
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ničia. Jednáme s vedením múzea o jej 
predĺženie do 3. septembra 2007.

Druhý deň, ako je tradíciou dané, 
bude patriť filatelistickej, filokartistickej 
a numizmatickej burze. Rozdiel oproti 
predchádzajúcim Dňom bude v tom, 
že terajšie Dni filatelie Slovenska nebu-
dú v Sobášnom paláci, ale v Kultúrnom 
dome, ktorý je v bezprostrednej blízkos-
ti námestia (cca 50m). Informovať budú 
pútače. Parkovať je možné priamo na ná-
mestí, zdarma. Len poznámka: Sobášny 
palác sa pripravuje na rekonštrukciu, 
preto nie je sprístupnený. Voľný prístup 
je do areálu zámku, značne upraveného, 
s možnosťou využiť tamojšie pohostin-
stvo U Palatína.

Nakoľko na deň 1. september 2007 
pripadá 150. výročie od zriadenia poš-
ty v Bytči, v používaní bude nie len 
príležitostná pečiatka k XXIV. Dňom 
filatelie Slovenska, ale aj k 150. výro-
čiu pošty. Záštitu nad XXIV. Dňami 

V dňoch 19.–25. júna 2007 bol Sankt 
Peterburg dejiskom svetovej vý-

stavy poštových známok. V historickej 
budove „manéže“ (i architektonicky 
podobnej tej moskovskej), pár desiatok 
metrov od nábrežia Nevy a „medného 
vsadnika“, ospievaného Puškinom 
mohli návštevníci výstavy za 100-rubľo-
vé vstupné (rubeľ:Sk = 1:1) vidieť expo-
náty teritoriálnej, poštovo-historickej, 
tematickej i aerofilatelistickej triedy. 
Ostatné triedy boli vystavené v moder-
ne zrenovovanej budove historického 

komplexu „glavpočtamtu“ (apropo, 
otvoreného non-stop, teda „kruglosu-
točno“). Za múrmi tejto FIP výstavy tak 
zostala len otvorená trieda.

Aká to teda bola výstava?
Nuž, v niečom zvláštna, v niečom 

dosť dobrá a v niečom ozaj pekná – to 
posledné niečo bolo „okolie“, teda sa-
motné „mesto Petrovo“. Zvláštne bolo 
to, že prvá výstavná tlačovina (buletin 
č. 1, ďalší nenasledoval) dorazila adre-
sátom – národným komisárom sotva 
mesiac pred otvorením výstavy. Pre po-

VYSTAVOVALI SME 
V SANKT PETERBURGU

filatelie Slovenska prevzali predseda 
ZSF Doc. Ing. Ľubomír Floch PhD. 
a primátor mesta Bytča Ing. Peter Ko-
rec. O ďalších aktualitách bude orga-
nizačný výbor informovať.

Organizačný výbor

VÝSTAVY
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rovnanie: rumunský a izraelský buletin 
budúcoročných FIP výstav to stihli s 14 
a 16 mesačným predstihom... Zvláštny 
bol i výstavný katalóg – bez jediného 
odborného článku. Nuž, nie každý do-
siahne úroveň, ktorú previedla Genova 
92 či Italia 98, ale nič... je málo. A to, si 
prosím, Ruská pošta pripomínala 150. 
výročia vydania svojej prvej poštovej 
známky. 

No – ona sa zahanbiť nedala, jubi-
lejná emisná aktivita na poli známok 
(hárčekov), celín a pečiatok bola boha-
tá a esteticky na veľmi slušnej úrovni. 
Ale že by sa vo veľkom Rusku nenašli 
autori, ktorí by katalóg jubilejnej výsta-
vy nabili zaujímavými článkami? A tak 
som si aspoň kúpil (farebný a tlačou 
i papierom kvalitný) špecializovaný 
katalóg známok ZSSR rokov 1923-1940 
(280 strán za 300 rublíkov). Aj v Rusku 
už katalógy vydávajú súkromníci (ten-

to s poradovým číslom 5, časť pervaja 
vydala v r. 1999 „Standard-kolekcija“. 
Jeho pokračovanie (časť vtoraja i tretja: 
do r. 1960, resp. 1991) malo vyjsť už v r. 
2002, no záľahy špecializácie ho údajne 
rozšírili „do neúnosna“ – a tak zatiaľ ne-
vyšiel. Hitom sú rastre jednofarebných 
vydaní od konca 30-tych do 50-tych 
rokov, cenové rozdiely medzi zvislými 
a vodorovnými sú často násobné (vhod-
né zväčšenie: 8-10x, voľným okom ne-
rozlíšiteľné).

A čo teda bolo dosť dobré? Nuž 
– exponáty. Boli samozrejme i špičkové, 
ale inde ich bolo o čosi viac. Aj keď pri-
znám, že si neosobujem odborne hod-
notiť inú ako svoju, námetovú triedu. 
Udelili v nej pritom 9 zlatých medailí 
– chýbala len desiata, na ktorú je stále 
viac zrelý Jankovičov „Život bicykla“. 
Ten dostal vrchovato zaslúžených 88 
bodov a trošku gýčovité hodinky – pa-
mätník ako „special prize“. Boli našťas-
tie malé, takže komisár (to ako ja!) ne-
dostal „kýlu“. Rozdiel kvality „bicykla“ 
voči Žochovovej „Olympijskej tradícii, 
ktorá bude žiť“ (85 bodov), ktorú videli 
návštevníci bratislavskej Slovolympfily 
2004 bol doslova rozdielom triedy. Nuž, 
10% domácim je 8-9 bodov. Čestne však 
treba priznať, že nie všetkým domá-
cim porota priala. Oveľa „novátorskej-
ší“ exponát Rusa K. Mellera, venovaný 
vzťahu športu a politiky, prekypujúci 
vzácnym materiálom, dostal 75 bodov 
(VS). Urobil som si pri ňom tri strany 
poznámok. Chodiť na výstavy a chodiť 
ta s poznámkovým blokom je presne to, 
čo radím našim zberateľom s vystavo-
vateľskými ambíciami. Robím to aj ja, 
lebo nik, ani „vo svojom“ odbore nevie 
všetko. Takže o rok: hor sa do Viedne 

MUDR. PETER OSUSKÝ S MANŽELKOU, 
V STREDE V. V. GORBATKO - PREDSEDA VOF

VÝSTAVY
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a (alebo) do Prahy, keďže Bukurešť 
a Tel-Aviv sú trochu od ruky. Rovnako 
75 bodov dostal i môj „fénix vstávajúci 
z popola“, venovaný histórii olympijské-
ho hnutia v r. 1944-1952. Myslím, že po-
rota má pre exponáty tvorené materiá-
lom vydaným po r. 1940 (hádam až na 
pomerne vymyslenú triedu astrofilate-
lie) isté mantinely. Kruto na ne doplatil 
môj kolega a priateľ Bedřich Helm. Jeho 
„Začiatky leteckej pošty NDR“ dostali 
za 70 bodov striebro. Na rozdiel od väč-
šiny porotcov si myslím, že i teritoriál-
ny exponát Slovenska 1939-1945 či Čs. 
republiky po r. 1945 nemá byť apriórne 
vylúčený z uchádzačov o zlato, i keď sú 
„mladé“. 

Striebro za 73 bodov získal „mladý“ 
exponát mladej vystavovateľky Ivany 
Kovalčíkovej z Košíc „Slovensko po 
r. 1993“ a postriebrenú medailu za 65 
bodov ďalšia Košičanka Silvia Bárdo-
vá za svoju „Techniku atletických dis-
ciplín“. Obe dievčatá však s blízkym 
prechodom medzi „dospelákov“ musia 
výrazne dozbrojiť, inak by prišlo drsné 
precitnutie už na národnej úrovni. Po-
rovnanie so svetom je varovné, i keď 
fair-play je práve v tejto kategórii nie-
kedy v ofsajde. Bohatý papá kúpi dcér-
ke-mládežníčke osvedčený dospelác-
ky exponát – a z tej je razom špičková 
„mladá námetárka“ či mladá „poštová 
historička“. Pravidlá sú však jasné, po 
uplynutí istej časovo limitovanej „ka-
rantény“ môžem i ja vystaviť  kráľovskú 
zbierku Alžbety II. – napríklad Bermúd 
– ak mi ju predá (nuž, priznávam, je tu 
ešte jeden háčik...). 

A keďže nechcem prekročiť povole-
ný rozsah, tak fanfáry a na záver ďalší 
veľký úspech: MUDr. Juraj Pálka zís-

kal za svoje predznámkové (Horné) 
Uhorsko konečne a po zásluhe veľkú 
pozlátenú medailu a 88 bodov. Komi-
sia expertov sa „vyřádila“ i na už aj 
mne, ktorému je predznámková poš-
tová história „Félvidéku“(ako by pove-
dal Miklós Duray) pomerne vzdialená, 
povedomej zelenomodrej pečiatke Ža-
bokrekov. Kolega Pálka si iste inicia-
tívne obstará štyridsiatyprvý atest, 
aby ich nasledovníkov na ďalších FIP 
výstavách zbavil zbytočných starostí. 
Členom tímu expertov bol i legendár-
ny Kanaďan Andrew Cronin, ktorý mi 
predviedol svoju znalosť slovenčiny 
i staropamäť v oblasti poštovej histórie 
Podkarpatskej Rusi. Nuž, má hádam 
105 rokov... ale drží sa.

Píter je pekné (a drahé) mesto. Vstup-
né kamkoľvek je dvojaké: občania Rus-
ka a Spoločenstva nezávislých štátov 
v zásade za 100, zvyšok sveta v zása-
de za 300 až 350. Napriek tomu všade 
davy: domácich i zahraničných. Aurora 
sa drží nad vodou ale dnes už nekotví 
na dohľad Zimného paláca, ktorého 
obrana bola, žiaľ, prislabá. Hádam aj 
Neva zamŕza. Škoda, že tej diery v ľade 

VÝSTAVY
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V dňoch 23.6. – 30.6.2007 sa usku-
točnila v kultúrnom dome v Galan-

te Krajská filatelistická výstava Galafila 
2007 (obr. 1). Organizačný výbor pod 
vedením Ing. Vladimíra Mrvu a  hod-

Galafila 2007

notiaca porota pod vedením predsedu 
Mgr. Sopka odviedli výbornú prácu. 
Organizačný výbor vydal pre záujem-
cov príležitostnú celinu (obr. 2). Hod-
notenie výstavy bude uverejnené v ďal-
šom čísle. (ljf)

VI. Slovensko-poľská filatelistická 
výstava BRATISLAVA 2007 sa usku-
toční, ako súťažná výstava II. stupňa 
so zahraničnou účasťou. Usporiada-
teľom výstavy je Zväz slovenských fi-
latelistov a Zväz poľských filatelistov 
v spolupráci s Poľským inštitútom 
v Bratislave a Slovenskou poštou a.s., 
Rada ZSF delegovala organizačnú po-
vinnosť na Združenie klubov filatelis-
tov Bratislavy. 

VI. Slovensko-poľská výstava
Výstava sa uskutoční 19.10.-28.10. 

2007 v priestoroch Poľského inštitútu 
v Bratislave, jej rozsah bude mať 100-
140 výstavných panelov. 

Bude mať tieto výstavné triedy: ofi-
ciálnu, obsahujúcu exponáty Sloven-
skej pošty, Poľskej pošty, Poštového 
múzea Banská Bystrica, Poštového mú-
zea Wroclaw, triedy tradičnej filatelie, 
poštovej histórie, tematickej filatelie, 
mládeže a jednorámové exponáty. (ljf)

po Rasputinovi nevyužili ešte párkrát. 
Mnohé by si ušetrili...

Biele noci sú biele. Mosty sa dvíhajú. 
Aj Rusko sa dvíha, ale príbehy viacerých 
národných komisárov na letiskovej col-
nici sú i v žeravej súčasnosti hodné pera 
Gogoľovho alebo – pre pamätníkov tejto 

legendárnej dvojice a ich „semaforskej“ 
scénky „Na celnici“ (z r. 1968-69) – hu-
moru Šimka a Grossmanna. Ruština je 
stále krásny jazyk. Ako súdruhov som 
ich nezažil, ale ako kamaráti sú Iljušin 
i Kločko stále kamaráti. Rád ich uvidím 
i nabudúce.

Dr. Peter Osuský

VÝSTAVY
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Pán Jozef Oravec oslávil 
28. 4. 2007 svoje vý-

znamné životné jubileum 
– 75. narodeniny. Jubilant 
patrí k tým trenčianskym 
filatelistom, ktorí niekoľko 
desaťročí svoje voľné chvíle 
takmer výlučne venujú čin-
nosti Klubu filatelistov pri 
Mestskom osvetovom stre-
disku Dlhé Hony v Trenčíne. 

filatelistov v západosloven-
skom regióne. Bol členom 
organizačných výborov 
trenčianskych výstav LAU-
GARICIO. 

V minulosti sa podieľal 
aj na práci Revíznej komisie 
Západoslovenského kraj-
ského výboru Zväzu Sloven-
ských filatelistov a zároveň 
bol aj kronikárom krajské-

Jozef ORAVEC 
– sedemdesiatpäťročný

Viac ako dve desiatky rokov vykonával 
funkciu novinkára v najväčšom klube 

ho výboru ZSF. Pracoval aj v sekcii Ma-
ďarskej známky.

Náš dlhoročný člen a funkcionár 
ZSF pán Jozef Čížek z Bratislavy 

oslávil významné životné jubileum - 80. 
rokov. Aktívne pôsobil najmä ako pred-
seda a tajomník Komisie mládeže ZSF. 
Úspešne viedol rôzne krúžky mladých 
filatelistov pri základných školách a or-
ganizoval život v Klube filatelistov pri 
Elektrotechnickej fakulte SVŠT. Pro-
pagoval mládežnícku filateliu i pros-
tredníctvom televíznej Lastovičky, kde 
úspešne od roku 1973 viac rokov  viedol 
filatelistické okienko. Spolupracoval 
i pri vydávaní rôznych filatelistických 
i mládežníckych publikácií a príručiek 
pre vedúcich KMF ZSF. Je autorom 
publikácie  Doplatné  v Československu 
- Filatelistické state č. 29, Malá encyk-
lopédia Filatelie a ďalšie. Pôsobil ako 
člen vrcholných orgánov ZSF a ZČSF 
(člen ÚV ZSF, predsedníctva ÚV ZSF, 
ÚV ZČSF, predseda Komisie námetovej 

filatelie ZSF), ako i vtedajšej Komisie 
jury ZSF. Bol spoluorganizátor filatelis-
tického života v Bratislave, kde pôsobil 
v početných organizačných výboroch 
filatelistických výstav. Podieľal sa na 
príprave kongresov mladých filatelis-
tov, Filatelistických olymiád a Medziná-
rodnej súťaže mladých filatelistov. Patrí 
tiež k významným zberateľom,  vysta-
vovateľom (vystavoval exponáty Atóm 
v službách človeka, Doplatné na území 
Československa). Za jeho obetavú prá-
cu pre Zväz slovenských filatelistov 
v prospech organizovanej filatelie na 
Slovensku mu boli udelené najvyššie 
zväzové vyznamenania.

Želáme jubilantovi v mene celého 
ZSF do ďalších rokov hlavne pevné 
zdravie, veľa spokojnosti, životné-
ho optimizmu a radosti z nášho koníč-
ka - filatelie.

Redakcia

Jozef Čížek - 80 rokov
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Neviem, čím to je, ale zdá sa 
mi, že do prvého, naozaj 

významného životného jubilea 
vstupujú čím ďalej tým mlad-
ší ľudia... A ak sa to dozviete 
o človeku, ktorého permanent-
ne spájate s mládežníckou fila-
teliou, tak je to o to čudnejšie. 
Ale fakty sú neúprosné, a tak 
v minulých dňoch RNDr. Mi-
chal Zika oslávil 50-ku.

včasnou špecializáciou na 
Československo, Sloven-
sko, Podkarpatskú Rus aj 
námety, konkrétne expo-
nátom Hudba, vystavova-
ným doma aj v zahraničí.

Svoje znalosti z mládež-
níckej filatelistickej proble-
matiky zúročil viacročnou 
funkciou v Komisii mládeže 
ZSF i v ďalších zväzových 

Michal Zika – 50 rokov

S filateliou začal už v školských ro-
koch, návštevou krúžku vo vtedajšom 
Ústrednom dome pionierov v Bratislave. 
Patril do silnej generácie bratislavských 
mládežníkov a čoskoro sa zapojil do fi-
latelistického diania ako mládežnícky 
vystavovateľ, účastník filatelistických 
súťaží a ako mládežník niesol svoju 
kožu na trh aj vo vtedy známej televíz-
nej súťaži 10 krokov ku zlatej, kde stu-
pienok po stupienku vystúpil bez straty 
kvetinky na jej samotný vrchol.

S jeho menom sme sa stretávali nie-
len vo všetkých filatelistických časopi-
soch – od Mladého filatelistu, Filateliu 
alebo teraz Zberateľa, ale cez mnoho 
príspevkov aj vo výstavných kataló-
goch až po Filatelistické state, vydá-
vané ZSF. Patrí k aktívnym vystavo-
vateľom už od mládežníckej triedy, so 

orgánoch. Stretávali sme sa s ním aj ako 
s vedúcim úspešného krúžku mladých 
filatelistov a organizátorom mnohých 
podujatí – mládežníckych výstav, fila-
telistických olympiád a kongresov mla-
dých filatelistov. Ako zakladateľ firmy 
ALBUM je vydavateľom úspešnej filate-
listickej literatúry, spomeniem Falošné 
Hradčany dr. Šablatúru a Encyklopédiu 
filatelie čerstvého osmdesiatnika Jozefa 
Čížka. Je spoluautorom katalógu SLO-
VENSKO. Svoj záujem popri poštových 
známkach však sústreďuje aj na pohľad-
nice, takže filokartia je jeho druhým, 
známkam rovnocenným partnerom. Do 
ďalších rokov mu želáme veľa zdravia 
a osobného šťastia a na filatelistickom 
poli úspešnú činnosť k prospechu a roz-
voju nášho zberateľského koníčka.

J. Mička

Aj v súčasnej dobe aktívne pracuje na 
nedeľných stretnutiach a pri organizova-
ní republikových búrz v Trenčíne. Za dl-
horočnú obetavú prácu vo zväze mu bol 
udelený zlatý Čestný odznak ZSF.

Jubilantovi ďakujem menom KF 52-10 
v Trenčíne za prácu, ktorú vykonal a dote-

raz vykonáva pre trenčiansku filateliu. Do 
ďalších rokov želám veľa zdravia, rodin-
nej pohody a veľa pekných chvíľ v kruhu 
priateľov pri poštových známkach.

Ing. Igor Gunár, predseda klubu 52-10
K blahoželaniu sa pripája sekretariát 
ZSF, ako i Redakcia Spravodajcu ZSF.
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Všetkých nás zaskočila 
smutná správa. Dňa 17. 

mája 2007 navždy odišiel 
z našich radov pán Mgr. 
Viktor Šteffek, filatelista 
srdcom aj dušou. Aj keď 
jeho zdravotný stav v pos-
ledných siedmych rokoch 
nebol najlepší, tí čo sa s ním 
stretali pred rokom 2007, 
nepoznali, že ho trápi zá-

trolnej a revíznej komisii, 
ďalej bol členom Sloven-
skej spoločnosti olympij-
skej a športovej filatelie, 
klubu Fera Horniaka.

Pod jeho vedením bola 
dobrá práca KF v Seni-
ci, ako aj jeho samotného 
niekoľko krát ohodnotená 
i vyššími zväzovými orgán-
mi a to udelením Diplomov, 

Mgr. Viktor ŠTEFFEK
Navždy opustil rady filatelistov!

kerná choroba. Zúčastňoval sa takmer 
na všetkých filatelistických akciách 
ako pred tým.

Od roku 1991 ako predseda Klu-
bu filatelistov 52-44 Senica a od roku 
1979 vedúci Klubu mladých filatelistov 
pri KF v Senici organizoval činnosť: 
pravidelné stretnutia výboru, členov 
KF, organizovanie výstav, návštevy 
výstav a búrz, vydávanie filatelistic-
kých materiálov, publikácií, návštevy 
v rôznych kluboch, filatelistických 
dní, seminárov a prednášok, účasť na 
vyhlasovaní známok roka, uvádzaní 
známok, obálok prvého dňa, pečiatok, 
styky medzi klubmi v rámci regiónu 
i medzištátne, prácu s mládežou, súťa-
ženie vo filatelistických olympiádach 
všetkých stupňoch, účasť na Kongre-
soch mladých filatelistov, účasť na ex-
kurziách...

Ako správca kolovania v klube za-
bezpečoval výbery z iných klubov. Zú-
častňoval sa aj na zväzovej činnosti, 
bol členom Združenia klubov filatelis-
tov západoslovenského regiónu v kon-

Tanierov aktivity, Pohárov aktivity 
a odznakmi. Klub mladých filatelis-
tov pri CVČ Stonožka a jeho členovia 
za 28 ročného vedenia Mgr. Viktorom 
Šteffekom dosiahli na miestnych, regi-
onálnych a celoštátnych olympiádach 
mladých filatelistov veľa úspechov. 
Prameň k úspechu bol v kladnom 
vzťahu k mládeži a využívaní svojich 
dlhoročných pedagogických skúse-
ností. Správy o činnosti a úspechoch, 
ktoré dosahoval, boli zverejňované vo 
filatelistickej tlači, ako aj v regionál-
nych periodikách, ako je Záhorák, My 
Záhorie alebo Naša Senica.

KF 52-44 Senica pod jeho vedením 
v spolupráci s mestom Senica sa zaslú-
žil o vydanie viacerých filatelistických 
materiálov a poštových cenín, ktoré 
vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií, resp. Slovenská 
pošta, a.s.. Má nemalú zásluhu o vyda-
nie výplatnej poštovej známky Senica 
vydanej 14.6.1996 nominálnej hodno-
ty 6,- Sk s motívom Erb Senica, obál-
ky prvého dňa (FDC), príležitostnej 
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Dňa 14. júna 2007 zo-
mrel po dlhej ťažkej 

chorobe dlhoročný člen klu-
bu filatelistov 52 – 10 Tren-
čín vo veku 84 rokov MUDr. 
Dušan Lisý, rodák z Jura pri 
Bratislave. Členom klubu fi-
latelistov bol od roku 1963. 
Patril medzi tých, ktorí sa 
zaslúžili na propagácii čes-
koslovenskej známky. Ve-

Slovensko ´83 Bratislava, 
Trenčín – 1988. V rámci spo-
lupráce Zs KV ZSF s krajom 
Halle (NDR) vystavil v roku 
1981 exponát „Bratislavské 
vydanie 1945“. Zúčastnil 
sa aj medzištátnej výstavy 
ČSSR – Kuba v Leviciach 
roku 1982. Vystavovateľskú 
činnosť ukončil na Celoštát-
nej výstave BRNO ´84.

MUDr. Dušan Lisý 
už nie je medzi nami

noval sa zbieraniu poštových známok 
USA a ČSR. Svoje exponáty USA vys-
tavil na Oblastných výstavách v Tren-
číne v rokoch 1967 a 1972. Exponáty 
„Špecializovanú zbierku vydania k 30. 
výročiu prvej československej znám-
ky“, „Hárčeky Bratislava 1937“, „Bra-
tislavské vydanie 1945“, „Kyvadlové 
listy“ a „Doplatné v ČSR 1928 – 1939“ 
vystavil aj na celoštátnej výstave BRNO 
´74, Trenčín - 1975, Komárno - 1977, 
Laugaricio - 1979, Hlohovec a Piešťany 
– 1980, Laugaricio a Prostějov – 1982, 

Bol členom organizačných výborov fi-
latelistických výstav Laugaricio ´79 a ´82 
v Trenčíne. V rokoch 1979 – 1982 bol čle-
nom Predsedníctva Zs KV ZSF v Trenčíne 
ako gestor československej známky. Za 
svoju aktívnu činnosť mu bol v rok 1982 
udelený strieborný Čestný odznak ZSF. 
Na poslednej ceste 19. júna 2007 sa s ním 
rozlúčili Evžen Dofek – tajomník KF, Jozef 
Oravec – člen výboru KF a Jozef Korený 
– čestný predseda KF 52 – 19 Trenčín.

Česť jeho pamiatke!
- Ký -

pečiatky, všetko pri príležitosti 600. 
výročia udelenia mestských výsad 
Senici, ďalej 21.3.2006 v rámci osláv 
750. výročia prvej písomnej zmienky 
o Senici sa zaslúžil o vydanie celino-
vej obálky s príležitostnou pečiatkou 
s motívmi a pečaťou mesta Senice. 
V poslednom období vyvíjal činnosť 
na vydanie poštovej známky s motí-
vom Kúpele Smrdáky, ktovie, či jeho 
snaha bude niekedy zrealizovaná.

V pánovi Mgr. Šteffekovi filatelistic-
ká obec stráca veľkého organizátora, 

vystavovateľa, poradcu a znalca. Svoje 
skúsenosti a poznatky z práce vo Zvä-
ze slovenských filatelistov, kde sa dlhé 
roky pohyboval, ktoré prenášal do prá-
ce KF 52-44 Senica a KMF Senica budú 
všetkým chýbať.

Práca, ktorú odviedol vo svojom 
plodnom živote pre rozvoj organizova-
nej filatelie na Slovensku nikdy nezos-
tane zabudnutá. 

Česť jeho pamiatke!
Ing. Viktor Kmeť

Tajomník KF 52-44 Senica

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Vzácny človek a pria-
teľ českých a sloven-

ských filatelistov nás náhle 
opustil vo veku nedožitých 
sedemdesiatdeväť rokov. 
Zom rel vo Fairfax vo Vir-
ginii v USA 7. 6. 2007.

Narodil sa v roku 1928 
v Telči (ČSR), v roku 1940 
emigroval do USA, tam aj 
študoval a získal doktorát 
v obore metalurgia. Málo-
kto vie, že niektoré súčias-
tky mesačného modulu 
programu Apollo vyrobila 
jeho firma a povrchová 
úprava bedrových kĺbov 

stavách PRAGA, na výstave FEPA v Brne 
2005. Exponát „Československo. Prvá 
republika 1918-1939“ sme mali možnosť 
vidieť i v Bratislave na Medzinárodnej 
filatelistickej výstave Slovensko 2002, 
za ktorý naposledy získal na FIP vý-
stave Washington 2006 zlatú medailu. 
Pozoruhodné exponáty „Potrubná poš-
ta Viedne a Prahy“ si možno pozrieť na 
internetovej virtuálnej výstave Exponet 
(http://www.exponet.info).

Mal mnoho plánov a bol plný živo-
ta. Udržiaval tesné kontakty s rodnou 
vlasťou, tešil sa návštevu rodného Tel-
ča i Slovenska, kde rád chodieval. Jeho 
duch ostane s nami v diele, ktoré vytvo-
ril a tí, ktorí ho poznali budú trvalo na 
neho spomínať. Bude nám veľmi chý-
bať, ako filatelista i ako človek.

Česť jeho pamiatke!

Ľubomír Floch, predseda ZSF

Henry Hahn (*1928 - †2007) 
významná osobnosť svetovej filatelie

používaných na transplantáciu sa robí 
podľa jeho patentu. Poznáme ho skôr 
ako vynikajúceho filatelistu, znalca 
československých známok a celistvostí 
z obdobia 1918-1939 a poštovo-histo-
rických dokladov z historických území 
Československa. A málokto vie, že vy-
tvoril teritoriálny exponát „Slovenská 
republika 1939-1945“ s pozoruhodnými 
celistvosťami, ktorý chcel predstaviť 
pri najbližšej vhodnej príležitosti. Pô-
sobil aj ako národný komisár USA na 
FIP výstavách, napísal mnoho pozoru-
hodných článkov na rôzne filatelistické 
témy. Bol členom výkonného výboru 
Czechoslovak Philatelic Society (SCP) 
v USA a v sedemdesiatych rokoch mi-
nulého storočia nakladateľom časopisu 
The Czechoslovak Specialist, oficiálne-
ho časopisu tejto spoločnosti.

Slovenskí a českí filatelisti ho mali 
možnosť stretnúť na Svetových FIP vý-

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Rada ZSF vypisuje konkurz na 
obsadenie miesta tajomníka ZSF od 
1. novembra 2007. Podmienky výkonu 
funkcie budú s kandidátmi prerokova-
né a dohodnuté osobne s predsedom 
ZSF. Predpoklady pre výkon funkcie 
sú: veľmi dobré znalosti problematiky 
filatelie s dôrazom na filateliu na Slo-
vensku a práca s PC. Svoje žiadosti za-

INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom, 

budovaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike uverej-
ňujeme inzerciu členov ZSF bezplatne, v jednom čísle jeden inzerát na člena. Ob-
chodné subjekty majú prvý inzerát bezplatne, pri ďalších podľa dohody. Inzercia 
môže byť v textovej i v grafickej forme zaslaná elektronicky alebo na elektronic-
kom nosiči na sekretariát ZSF. Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste 
uverejnenia inzerátu alebo reklamy v časopise.

sielajte do 15. októbra 2007 na adresu: 
Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 
Bratislava.

Stredisko novinkovej služby ZSF 
ponúka členom ZSF nepredané zásoby 
známok (čisté i pečiatkované) a výrob-
kov SP a.s. POFIS (FDC, ZZ, CM, ná-
lepné listy) za nominálne ceny. Zoznam 
zašleme na požiadanie.

ZSF vypisuje subskripciu UTL 
k VIII. valnému zhromaždenie ZSF, aby 
sme vyšli v ústrety tým členom ZSF, 
ktorí zbierajú UTL a majú záujem mať 
v svojej zbierke aj UTL Devín s uvede-
nou prítlačou na kupóne (8 známok). 
Členovia ZSF si ich môžu objednať 
prostredníctvom správcov novinkovej 
služby KF. Prítlač na kupóny bude uro-
bená trojfarebne vysoko kvalitnou fa-
rebnou tlačiarňou a bude vyrobený len 
dopredu kontrahovaný počet UTL. Jeho 
vyobrazenie je na 3. strane obálky.

Záväzné písomné objednávky pri-
jíma Centrum novinkovej služby ZSF, 
Radlinského 9, 812 11 Bratislava do 
1. októbra 2007. Cena UTL je 220 Sk, 
čo je nadobúdacia hodnota zahrňujúca 

cenu UTL s nepotlačeným kupónom 
plus náklady na výtvarný návrh a tlač. 
Subskripcia sa stane záväznou pre ZSF 
voči tým objednávateľom, ktorí zaplatia 
do 1. októbra aj potrebnú sumu (220 x 
počet UTL), buď osobne v Centre no-
vinkovej služby ZSF v Bratislave, prevo-
dom na účet ZSF 35-65431 012 / 0200 
alebo poštovou poukážkou typu C. Ob-
medzený počet UTL bude k dispozícii 
na predaj počas VIII. valného zhromaž-
denia ZSF 27.10.2007 v Bratislave. Pre 
distribútorov, ktorí si prevezmú UTL 
osobne nebudú účtované ďalšie poplat-
ky. Ostatným objednávateľom budú ob-
jednané UTL bezprostredne po vydaní 
(27.10.2007) zaslané doporučene poštou 
za úhradu balného a poštovného.

Subskripcia UTL 
k VIII. valnému zhromaždeniu ZSF

INZERCIA



Známková tvorba Slovenskej republiky 2007 - II. štvrťrok

Bratislavský hrad

402 37 Sk viacfarebná .....37,-
402 H   ............................. 37,-
402 FDC  .............................56,-
402 PaL  .............................50,-

2007, 6. 6. * Kláštor Jasov, Kláštor Hron-
ský Beňadik (Krásy našej vlasti) * prí-
ležitostné známky * N: I. Benca (399), 
K. Felix (400), R: F. Horniak * OTr+HT 
PTC * PL: 50 ZP, TF: 2 PL * papier –fla–  
* RZ 11 1/4 : 11 3/4  * FDC N: I. Benca 
(399), K. Felix (400), R: F. Horniak, OTp 
TAB * náklad po 500 tis.

Kláštor v Jasove

Kláštor v Hronskom Beňadiku

399 30 Sk viacfarebná ..................... 30,- 
400 34 Sk viacfarebná ..................... 34,- 
399-400 Séria (2) .........................................64,-
399 FDC  .....................................................49,-
400 FDC  .....................................................53,-
399 NL  .....................................................24,-
400 NL  .....................................................24,-

2007, 27. 6. * Bienále ilustrácií Bratislava 
* príležitostná známka * N: V. Rostoka 
podľa ilustrácie Ľ. Paľa * OF CSP, Fran-
cúzsko * PL: 50 ZP, TF: ? PL * papier 
–bp– * Z 13 1/2  * FDC N: V. Rostoka, OF 
TAB * náklad 300 tis.

Ilustrácia L. Paľa

401 25 Sk viacfarebná ......................25,-
401 FDC  .....................................................44,-

2007, 27. 6. * Bratislavský hrad * príleži-
tostná známka v hárčekovej úprave * N: 
D. Kállay, R: F. Horniak * OTp+OF PTC 
* H: 1 ZP, TF: OF ? H, OTp ? H * papier 
–fla– * RZ 11 3/4 * FDC N: D. Kállay, R: 
F. Horniak, OTp TAB * náklad 60 tis.

Subskripcia UTL 
k VIII. valnému zhromaždeniu ZSF
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Spolo né vydanie Slovensko - San Marino
Oravský hrad a veža Guaita

Klenotnica múzeí
Nitrianský evanjeliár

Výtvarné návrhy známok
III. štvrTrok 2007

Technické pamiatky
Most KráLová pri Senci’


