www.slovenskafilatelia.sk

ISSN 1338-2098

2020

4

V i an o čn á p oš ta
2020

Známková tvorba Slovenskej republiky 2020 - IV. štvrťrok

2. 10. 2020 * Sokoliarstvo * príležitostná
známka, spoločné vydanie s Mongolskom *
N: V. Rostoka * OF Tiskárna Hradištko * PL:
10 ZP + 2 K, TF: ? PL * papier FL * HZ 12 *
FDC N: V. Rostoka, OF BB print * náklad:
200 tis. (20 tis. PL)

723) F. Katona (1864 – 1932): Skorá jar v Belianskych
Tatrách (1890 – 1910)

722) archeologické nálezy zobrazujúce sokoliarstvo
z 8. stor. z územia Mongolska a Slovenska
Ka) obrázok sokola
Kb) text k výročiu nadviazania diplomatických vzťahov 724) L. Vychodil (1920 – 2005): Leoš Janáček – Věc Makropulos (1973)

722
0,65 € viacfarebná ........................0,65
2,10 € viacfarebná......................... 2,10
722 PL (141 x 180 mm) .........................................6,50 723
722 FDC .............................................................. 1,55 724
2,20 € viacfarebná ....................... 2,20
Kupóny a spojky
723-724 Séria (2)......................................................4,30
722 KĽa ..............................................................0,65 723 PL (165 x 108 mm) .........................................8,40
722 KĽb ..............................................................0,65
724 PL (108 x 165 mm) .........................................8,80
722 KPa ..............................................................0,65
723 FDC ..............................................................3,00
722 KPb ..............................................................0,65
722 KDa ..............................................................0,65 724 FDC .............................................................. 3,10
722 KHb ..............................................................0,65 723 PT „70. výročie Poštovej filatelistickej služ722 Sa vodorovne ..................................................1,30 by“, rozmery 105 x 210 mm, nažĺtly papier, číslo722 Sb vodorovne .................................................1,30 vané, OTp + digitálna tlač + RT, čierna, vydané
722 Sa+b zvisle ......................................................1,30 20.10.2020 ..............................................................3,00

20. 10. 2020 * Umenie: Ferdinand Katona
(1864 – 1932), Ladislav Vychodil (1920 –
2005) * príležitostné známky * N+R: R. Horniak (723), R. Cigánik (724), GÚ: V. Rostoka
* OTp+OF Tiskárna Hradištko * PL: 4 ZP +
1 K, TF: ? PL * papier FL * RZ 14 : 13 ½ (723),
13 ½ : 14 (724) * FDC R. Horniak (723), R.
Cigánik (724), OTp Tiskárna Hradištko *
náklad: po 80 tis. (po 20 tis. PL)

24. 10. 2020 * Vinohradníctvo na Slovensku, Vinohradníctvo na Malte * príležitostné známky, spoločné vydanie s Maltou * N:
A. Ferda (725), M. Farrugia (726) * OF Tiskárna Hradištko * PL: 10 ZP + 2 K v šachovnicovitom usporiadaní, TF: ? PL * papier FL
* KHZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: A. Ferda (725),
M. Farrugia (726), OF BB print * náklad:
po 100 tis. (20 tis. PL)

Zadná strana obálky:
Členská prémia ZSF za rok 2019
Neperforovaný číslovaný hárček s prečiarknutou nominálnou hodnotou
k 1150. výročiu ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa
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Informácie z vedenia
Ferda
* OF Tiskárna
* PL: 50.......5
ZP, TF:
Krátke zamyslenie
namiesto
prehľaduHradištko
aktivít z vedenia.
2 PL (A); ZZ: 10 ZP (B), TF: ? ZZ * papier FL (A),
2% pomôžu nám všetkým...........................................................6
samolepiaci BP (B) * HZ 11 ¼ : 11¾ (A), vlnitý
Novinková služba – pravidlá a aktuálny stav...........................7
výsek 9 ½ : 9 ¾ (B) * FDC * N: A. Ferda, OF BB
Aktuality zo Svetovej
printfilatelistickej
* náklad: A –federácie
2 mil., B –FIP...................7
56 tis. (5,6 tis. ZZ)
Aktuality z Európskej filatelistickej federácie FEPA...............8

Zväzový život

K) text a logo Medzinárodného roka zdravia
2020 klubová filatelistická výstava v Leviciach....10
Prvárastlín
virtuálna
Adresa redakcie:
725
1,65 € viacfarebná.........................
1,65 ZSF za rok 2019..................................................11
Laureát Ceny
Sekretariát ZSF
726
1,65 € viacfarebná........................
Otvorenie1,65
filatelistickej výstavy k 140. výročiu
Radlinského 9
725-726 Séria (2)......................................................3,30
narodenia Milana Rastislava Štefánika v Holíči....................15
812 11 Bratislava

725-726 PL (172 x 138 mm) .................................16,50
170. výročie zriadenia poštového úradu v Lip. Mikuláši.....17
588 830
725 Mobil:
FDC 0917
..............................................................2,55
728) vianočné vzory slovenskej modrotlače
726 E-mail:
FDC zsfslov@gmail.com
..............................................................2,55
Výstavy a vystavovanie
728A
T2 50 g viacfarebná, známka z PL .........0,65
Kupóny a sútlače
Filatelistická výstava
jednorámových
exponátov
Redakčná rada:
728B
T2
50 g viacfarebná,
známka zo zošitka ....0,65
725 KĽ
.............................................................. 1,65
NITRA
2021................................................................................18
Vojtech
Jankovič
predseda
725 KH .............................................................. 1,65 728 FDC .............................................................. 1,55
..............................................................6,50
726 Zdeněk
KP Baliga
.............................................................. 1,65 728 ZZ
Odborné filatelistické spoločnosti
.............................................................. 1,05
726 Martin
KD Polovka
.............................................................. 1,65 728 CP

Odborná filatelistická spoločnosť:
725-726
sútlač vodorovne......................................3,30
Redakcia:
Spoločenstvo Svätý
......................................................19
4. Gabriel.
12. 2020
* Deň poštovej známky: Vla726-725 sútlač zvisle ...............................................3,30
Vojtech Jankovič
725-726-725 sútlač vodorovne ..............................4,95 dimír Machaj (1930 – 2016) * príležitostná
– šéfredaktor,
Teritoriálna filatelia
725-726-725 sútlač zvisle .......................................4,95
známka * N: M. Činovský * OF Tiskárna
Zdeněk Baliga
Horizontálne medzihárčie / spojka emisie
726-725-726
sútlač vodorovne ..............................4,95
Hradištko * PL: 30 ZP + 30 K, TF: 2 PL * pa– technický
redaktor
Hradčany hodnoty 1h?..............................................................22
726-725-726
sútlač
zvisle .......................................4,95
pier FL * HZ 13 ½ * FDC GÚ: M. Činovský,
Grafická úprava:
BB print * filatelia
náklad: 600 tis.
Poštová históriaOF
/ Tematická
13.Vydavateľstvo
11. 2020 * Vianočná
a grafické pošta 2020 * príležiO
jednej
predznámkovej
celistvosti.
........................................25
tostná
štúdioznámka * N: S. Drbúlová, A. Patakyová,mobil:
GÚ: V.0915
Rostoka
* OF Tiskárna
Hradištko
80 50 20
Inzercia
* PL:
50 ZP,
TF: 2 PL * papier FL * HZ 11 ¼
WEB:
www.lacna-tlac.sk
Inzercia.........................................................................................27
: 11¾
* FDC
N: A. Potúčková, NP: M. Gallo,
Ročník:
XXII.
GÚ: V. Rostoka, OF BB print * náklad:
1 mil.filatelia
Tematická
Číslo: 4/2020
Náklad: 800 ks
Strán: 36
Uzávierka: 2. 12. 2020
Dané do tlače: 10. 12. 2020
Vyšlo: 16. 12. 2020

729)
portrét
a ukážky
známkovej
V. Machaja
Benediktín Štefan
Anián
Jedlík
– 220.
výročie tvorby
narodenia....
28

729

729 NL
.............................................................. 0,91
A zrodila sa známka!.
.................................................................29
Kupóny a spojky

Spoločenská kronika
729 KĽ

..............................................................0,80

729 KP Tonko.
..............................................................0,80
Odišiel vždy usmievavý
................................................33
KĽ+KP.............................................................0,80
Zomrel Mgr. Ján729
Mička............................................................
34

ISSN 1338-2098
727) vianočný zvonec a ďalšie symboly Vianoc

2020 / 4

0,80 € viacfarebná ........................0,80

Slovenská pošta
informuje
729
FDC .............................................................. 1,70

729 S

.............................................................. 1,60

3

úvodník

N

Sme tu s vami, buďte s nami

ové číslo nášho zväzového časopisu, ktoré držíte
v rukách je zase v niečom iné.
Veríme, že vás opäť potešíme
zaujímavým obsahom a po prvý
raz aj kompletným celofarebným prevedením na kvalitnejšom papieri. Pre tento krok sme
sa rozhodli v snahe zvýšiť kvalitu obrazových ilustrácií a sprievodných fotografií, ktoré sú nevyhnutným doplnením kvalitného obsahu
s odkazmi na obrazové detaily, na ktoré
autori príspevkov zameriavajú svoje texty.
Odbornú časť toho čísla pokrývame
zaujímavým príspevkom z oblasti československej teritoriálnej filatelie ktorý
je venovaný prvej československej emisii
Hradčany a inšpiratívnym príspevkom
spájajúcim poštovú históriu a tematickú
filateliu pri skúmaní na pohľad bežného
predznámkového listu.
Vianočný charakter čísla nám pomáha
navodiť predstavenie aktívnej odbornej
filatelistickej spoločnosti Svätý Gabriel
a s ňou spojený ukážkový článok o významnej osobnosti, ktorá patrí medzi
kresťanskú tematiku, no prináša aj bohaté
tematické využitie vo viacerých vedných
oblastiach. A aby toho nebolo málo, Vianoce prináša aj predstavenie koncepcie
vydávania slovenských vianočných zná-
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mok v pravidelnej rubrike
venovanej slovenským poštovým známkam a otázkam
čitateľov na zástupcu Slovenskej pošty.
Tradične bohato sú zastúpené regionálne a klubové aktivity zo života nášho
zväzu, vrátane aktivít pre
našu mládež. V tomto čísle prinášame ako novinku:
nové pravidelné rubriky aktualít zo Svetovej filatelistickej federácie FIP a Európskej filatelistickej federácie FEPA,
pričom pilotným príspevkom je reportáž
z prvej virtuálnej FEPA video konferencie.
Samozrejme, nezabúdame ani na významných zväzových činovníkov a jubilantov, v tomto čísle venujeme, myslím, že
zaslúžene, rozšírený priestor laureátovi
Ceny ZSF za rok 2019 Ivanovi Tvrdému.
A na záver, so smútkom v dušiach spomíname na tých, ktorí nás opustili, no zanechali nezmazateľnú stopu.
Želáme vám príjemné čítanie a pohodu pri vychutnávaní slastí našej spoločnej
zberateľskej záľuby. A s pokorou v srdciach vinšujeme, nielen počas nadchádzajúcich sviatočných dní, zdravie, upokojujúcu pohodu v kruhu najbližších a láskavé
svetlo v srdciach...
Vojtech Jankovič

Spravodajca ZSF

Informácie z vedenia

Krátke zamyslenie namiesto prehľadu
aktivít z vedenia

V

Vojtech Jankovič

zhľadom na to, že v čase
uzávierky časopisu ešte neboli k dispozícii závery z rokovania Rady ZSF, ktoré sa konalo
až 12. decembra a to virtuálnou
formou(!), nie je na tomto mieste zaradený tradičný prehľad
aktivít vedenia (uvedieme ho na zväzovej
stránke www.slovenskafilatelia.sk). Namiesto toho zaraďujeme krátku úvahu
k súčasnej situácii.
Výzvou, ktorú musíme ako zástupcovia filatelistov zvládnuť je dočasná, no
veľmi pravdepodobne trvalá, zmena formy komunikácie, ktorá nebude primárne
pozostávať z osobných stretnutí, ale bude
prebiehať vo veľkej miere vo virtuálnom
priestore. Dôvodom nie je len súčasná
pandémia, ktorá bráni stretávaniu (a ktorá ako všetci veríme čoskoro pominie), ale
nové generácie zberateľov, ktoré považujú virtuálny svet za prirodzené prostredie
a preto budú intenzívnejšie využívať jeho
nástroje a výhody. Toto je – či si to pripustíme alebo nie – pre väčšinu z nás niečo
nové a trochu aj bolestivé. Je prirodzené,
že všetci máme menšie problémy (a niekedy aj nechuť) sa tejto situácii prispôsobiť.
No história nás učí, že prežije len ten, kto
sa prispôsobí, resp. kto sa dokáže adaptovať na prebiehajúce zmeny, ktoré sú nezvratné. A tie zmeny sú tu dnes a teraz!
Myslím, že toto je najväčší problém
nášho súčasného zväzového života, ktorý
väčšina z nás odmieta vnímať ako reálny,
nieto ho ešte aktívne riešiť, resp. vedome
sa s ním vysporiadať. Keď si to tak spätne
2020 / 4

premietam a vidím pred očami nedávne skúsenosti, toto je
hlavný dôvod prudkého úpadku filatelie a zberateľstva u nás:
Neschopnosť a často neochota
pozrieť sa pravde do očí a prestať
lipnúť na tradičných postupoch
a vnímaní reality. Ono, ak by sme si prestali zakrývať oči pred realitou a uvedomili, že v skutočnosti sme schopní a dokonca
sa aj veľmi ľahko vieme prispôsobiť novému, dýchalo by sa nám ľahšie. My to dokonca aj denno-denne podvedome robíme
(len to nesmie zasiahnuť do nášho vychodeného stereotypu života v papučkách).
Veľmi rýchlo sme si zvykli na internetové
aukcie, veľmi rýchlo sme si zvykli na internetové servery, ktoré ponúkajú známky
a filatelistické materiály od výmyslu sveta,
veľmi rýchlo a bez problémov používame
platby cez elektronické platobné systémy,
veľmi rýchlo sme zvládli komunikáciu cez
mobily a emaily, niekedy až príliš rýchlo sme si osvojili možnosť vyjadrovať sa
úplne anonyme ku všetkému a kritizovať
kohokoľvek vďaka elektronickým médiám
a sociálnym sieťam, ktoré sú už nevyhnutnou súčasťou nášho života.
Skúsme sa pozitívne mentálne nastaviť na to nové, čo je okolo nás, začať to
vnímať ako niečo prirodzené a využiteľné
v náš prospech a prestať sami seba presviedčať, že dobré je len to čo bolo. Som
si istý, že nám to prenesie omnoho viac
radosti a pocitu sebauspokojenia z našej
spoločnej záľuby.
Vojtech Jankovič
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K

2% pomôžu nám všetkým

eďže vyhodnocovanie činnosti roku
2020 by bolo vzhľadom na to, že
o všetkom je členská základňa priebežne
informovaná, len opakovaním niečoho,
čo už všetci vieme, chcem sa na tomto
mieste zamyslieť len nad jedinou témou.
Aj keď bol rok 2020 náročný a je pochopiteľné, že naše osobné aktivity smerovali
najmä k zabezpečeniu svojho zdravia, s poľutovaním musím konštatovať, že do ZSF
sa nepodarilo získať žiadne (takmer) finančné prostriedky z 2% dane z príjmu
právnických a fyzických osôb. Nepomohlo
ani deklarovanie zámeru zo strany ZSF, že
rozdelenie týchto finančných prostriedkov bude prioritne smerované tam, odkiaľ
takého prostriedky prišli. Na tomto fakte
samozrejme už nič nezmeníme, ale snáď
by stálo za to, zamyslieť sa nad budúcim
rokom. Som si istý, že mnohí z nás si len
jednoducho nenašli čas, alebo si možno len
aktuálne nespomenuli, že stačí v daňovom
priznaní (doteraz to bolo na poslednej strane) vyplniť adresáta pre účely zaslania tejto
čiastky v prospech ZSF a všetko ostatné sa
už potom deje automaticky. Zväzu pomôže každé euro a myslím, že je jasne vidieť
snaha novej Rady, konať všetko v prospech
celej členskej základne, čoho dôkazom je
napríklad vydávanie a doručovanie zväzového časopisu pre každého jedného člena.
V týchto dňoch sa distribuuje členská pré-

mia, na ktorú sa dnes musia všetci senior
– členovia poskladať (i keď ide len o desiatky centov) aj nad rámec výrobnej ceny,
za ktorú ju kupujeme od POFIS-u. Dôvodom je, že mládežníkom chceme členskú
prémiu, tak ako v minulosti, dávať zadarmo. Tu by som hneď videl skvelé využitie prostriedkov získaných z 2% dane
z príjmu a ak by táto čiastka bola vyššia,
postupne by sme sa vedeli prepracovať aj
k tomu, že za členskú prémiu by členovia
nemuseli platiť vôbec. Možností využitia
je samozrejme oveľa viac a sme otvorení
akýmkoľvek podnetom. Základnou podmienkou je ale „mať za čo“. S touto témou
si ešte dovolím opätovne sa Vám pripomenúť aj aktuálne pred termínom podania
daňových priznaní s presným návodom
na postup, nakoľko s registráciou pre tento účel, sú spojené aj administratívne a finančné nároky a bolo by škoda, keby tieto
opäť vyšli nazmar.
Verím, že v budúcom roku spoločne zväz
posunieme zasa o krok ďalej, k čomu nám
všetkým želám veľa sily, zdravia a úspechov. Blížiace sa Vianočné sviatky, nech
sú pre každého pohodou a požehnaním.
Všetkým nám držím palce, aby sa situácia
v spoločnosti už čoskoro obrátila smerom
k normálnemu, prípadne ešte lepšiemu životu, tak ako sme ho poznali pred rokom.
Pavol Lazar

Údaje o prijímateľovi 2% z dane :
Obchodné meno, sídlo

Právna forma:

Zväz slovenských filatelistov

Občianske združenie

Radlinského 9

Identifikačné číslo prijímateľa
(IČO/SID): 00178 039

812 11 Bratislava
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Novinková služba
– pravidlá a aktuálny stav

N

Zdeněk Baliga

ovinková služba ZSF distribuuje
nové slovenské poštové známky a filatelistický materiál vydávaný Slovenskou
poštou, a. s. Objem tohto tovaru predstavuje vyše 100 000 € ročne. Novinková
služba je organizovaná pri sekretariáte
ZSF. Známky a filatelistický materiál dodáva výlučne členom nášho Zväzu.
Na zasadaní Rady ZSF 16. 6. 2020
v Bratislave bol schválený nový Štatút
novinkovej služby ZSF, podľa ktorého je
riadená distribúcia aj objednávanie známok a filatelistického materiálu. Štatút
nadobudol platnosť 1. 7. 2020. Hlavnou
zmenou oproti predchádzajúcemu Štatútu
je výrazné navýšenie odberateľských zliav.
To je teraz vypočítavané podľa rozsahu
predpokladaného ročného odberu noviniek (objednávky pre daný rok) na odberné miesto (bližšie viď aktuálna tabuľka
zliav). Objednané známky a filatelistický
materiál je distribuovaný poštou alebo

je aj možný osobný odber na sekretariáte
ZSF. O dodávkach alebo osobnom odbere sú novinkári upovedomovaní elektronicky (samozrejme, že len tí, ktorí zaslali
na sekretariát ZSF svoju mailovú adresu).
Prihlásiť sa na odber noviniek môžu aj
individuálni členovia ZSF na sekretariáte.
Tabuľka zliav na odberné miesto
noviniek pre rok 2020
Ročný odber do €

% zľavy

100.00

4.0

500.00

5.0

1 000.00

6.0

2 000.00

7.0

3 500.00

8.0

5 000.00

9.0

7 000.00

10.0

nad 7 000.00

individuálna

Aktuality zo
Svetovej filatelistickej federácie FIP
Vojtech Jankovič
Trieda otvorenej filatelie a výzva na nomináciu
národného zástupcu pre
otvorenú triedu

Ú

spešné
predstavenie
triedy otvorenej filatelie na viacerých národných
a kontinentálnych výstavách a na svetovej
výstave CHINA 2019 prináša postupné
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zrovnoprávnenie tejto triedy
s ostatnými.
Riadiaci orgán Svetovej
filatelistickej federácie FIP
(FIP Board) na svojom 135.
zasadnutí schválil vytvorenie novej FIP komisie pre
otvorenú filateliu (Open Philately Commission), ktorá bude ratifikovaná na nad-
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chádzajúcom 76. kongrese FIP. Zodpovedným za túto komisiu bude podpredseda
FIP Reinaldo Macedo.
Z titulu vzniku komisie každá členská
krajina FIP dostáva možnosť nominovať
svojho zástupcu (delegáta) do tejto komisie. Delegát musí byť členom národnej
filatelistickej federácie, ktorá ho nominuje a musí mať trvalé bydlisko v krajine,
za ktorú je nominovaný. Delegát by mal už

vystavovať svoj exponát v otvorenej triede
filatelie na svetovej výstave známok FIP
alebo na vystavenie v otvorenej triede svoj
exponát pripravovať.
Záujemcovia z radov ZSF o túto pozíciu musia vyplniť prihlášku, ktorá sa
nachádza na sekretariáte ZSF. V prípade
viacerých záujemcov o delegátovi ZSF
rozhodne Rada ZSF. Termín zaslania prihlášky je 31. decembra 2020.

Aktuality z Európskej filatelistickej
federácie FEPA
Vojtech Jankovič
Prvá virtuálna FEPA video
konferencia

N

a základe oficiálneho pozvania prezidenta FEPA Billa
Hedleyho sa v sobotu 21. novembra konala prvá oficiálna video
konferencia vedenia Európske
filatelistickej federácie (FEPA Board) so zástupcami členských krajín. Podľa oficiálneho zápisu sa stretnutia zúčastnili zástupcovia 31 členských krajín FEPA
a ako hosť aj prezident svetovej filatelistickej federácie FIP Bernard Benson.
Hlavnými bodmi jednania – okrem
ostrého testu, či takáto forma komuniká-

8

cie bude vhodná a možno ju využívať aj v budúcnosti – boli:
1. Aktivity FEPA – prezident
Bill Hedley zhrnul aktivity FEPA
v týchto časoch (presun kongresu na rok 2021 kvôli pandémii)
a vysvetlil zámery vedenia zvýšiť informovanosť a komunikáciu s federáciami skvalitnením webovej
stránky, rozosielaním informačných mai
lov (FEPA Newsletter), vydávaním časopisu FEPA News a po tejto skúsenosti aj
organizovaním videokonferencií. Za jeden z dôležitých nových smerov rozvoja
filatelie považuje virtuálne výstavy, ktorým je venovaný samostatný
bod. Ďalšou výzvou, ktorú
musíme ako zástupcovia filatelistov zvládnuť je dočasná, no veľmi pravdepodobne
trvalá, zmena formy komunikácie, ktorá nebude pozostávať z osobných stretnutí,
ale bude prebiehať vo veľkej
miere vo virtuálnom priestore. Dôvody nie sú len súčasná
Spravodajca ZSF

Informácie z vedenia
pandémia, ktorá bráni stretávaniu ale aj
nové generácie zberateľov, ktoré považujú virtuálny svet za prirodzené prostredie
a preto budú intenzívnejšie využívať jeho
nástroje a výhody.
2. Revízia štatútov FEPA – nutná
z dôvodu prebiehajúcich zmien, predložil harmonogram, ktorý je považovaný
za rozumný so zameraním na schválenie
navrhovaných zmien na budúcoročnom
kongrese FEPA 23. novembra 2021.
3. Virtuálne výstavy – nová agenda,
ktorá vzniká zo súčasnej pandemickej situácie, no ukazuje sa, že to môže byť trvalý
trend, na ktorý chce FEPA reagovať a stať
sa lídrom v organizácií i v nástrojoch,
ktoré bude v rámci virtuálnych výstav
poskytovať a preferovať. Za týmto účelom
je rozbehnutý dotazník pre potreby získania skúseností i názorov na túto formu
organizovania súťažných filatelistických
výstav. V tomto roku sa v Európe konali
dve virtuálne výstavy EXFILNA v Španielsku a NAPOSTA v Nemecku. V diskusii na túto tému sa objavili rôzne názory
od úplne zamietavých až po konštruktívne
navrhujúce organizovanie samostatných
virtuálnych výstav alebo dokonca duálnych výstav, kde budú exponáty vystavené aj fyzicky aj na virtuálnych stránkach.
Keďže všetky tieto návrhy majú svoje pre aj
proti, diskusia a zistenie názoru maximálneho počtu zainteresovaných sú asi najlepšou cestou ako nájsť najvhodnejšie riešenia.
4. Výstavné rámy – na základe iného
dotazníka sa zisťoval stav s výstavnými
rámami v jednotlivých krajinách a ochota
zdieľať výstavné rámy medzi krajinami.
Ako sa dalo očakávať, tento prieskum nepriniesol nejaké výrazné zlepšenie situácie,
lebo stále je najväčší problém vo vysokých
nákladoch na prepravu rámov a žiaľ aj ma2020 / 4

lej zodpovednosti tých, ktorí si rámy zapožičajú, aby ich vrátili v dobrom stave. Zostáva preto otázka, či sa dá s touto situáciou
niečo robiť, alebo to zostane na tradičných
partnerských krajinách, ktoré si dokážu zabezpečiť vzájomné zapožičiavanie a zdieľanie výstavných rámov (škandinávske krajiny, Nemecko – Rakúsko, prípadne niektoré
krajiny bývalej Juhoslávie a ak by sme mali
rámy obstojnej kvality aj Česko a Slovensko). Ku tejto problematike existujú dva
relevantné návrhy, ktoré slovenská strana prezentovala, resp. podporila. Jedným
je unifikácia rámov na rovnakú veľkosť,
lebo napríklad súčasné rozdiely v rámoch
medzi Slovenskom a Maďarskom alebo
Slovenskom a Rakúskom ani nedovoľujú
o zapožičiavaní uvažovať. Druhom možnosťou, ktorá je trochu viacej vzdialená je
zváženie semi-virtuálnej formy, kde by sa
vo výstavných rámoch umožnilo vystavenie nie originálov ale kvalitných farebných
fotokópií. Ak by tento koncept dostal zelenú, umožnilo by to použitie jednoduchých
rámov bez zložitých bezpečnostných mechanizmov, čo by malo dopad na zníženie
nákladov na výrobu, inštaláciu a prevoz
výstavných zariadení. Britská strana priniesla ponuku na súčiastky na zmontovanie zhruba 500 výstavných rámov,
ktoré dokáže dať k dispozícii, ak má niektorá krajina záujem a zabezpečí ich prevoz a zmontovanie. Zatiaľ žiadna krajina
neprejavila reálny záujem.
5. FEPA News – uzávierka najbližšieho čísla je 30. 11. 2020 (termín vydania
28. január 2021), preto všetci záujemcovia
o publikovanie informácií musia promptne
reagovať. ZSF zaslal príspevok ohľadne virtuálnej klubovej výstavy KF Levice a informáciu o novej filatelistickej publikácií SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história.
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6. FEPA Awards – podľa prezentovaného harmonogramu je zahájenie nominácií od 10. januára 2021, s uzávierkou
30. apríla 2021 – výsledky budú uvedené
v júli 2021 a medaily odovzdané na kongrese FEPA v novembri 2021. ZSF zaslalo
nomináciu v sekcii filatelistickej literatúry: monografia SLOVENSKO 1938 – 1945
Poštová história.
7. Kongres FEPA – bude sa konať 23. 11.
2021 v Aténach v Grécku ihneď po skončení svetovej výstavy NOTOS 2021 (19. – 22.
novembra 2021), samozrejme za predpokladu úspešného vyriešenia pandemickej
situácie.
8. Pozdrav prezidenta FIP Bernieho Bensona, ktorý sa obdivne vyjadril
k mnohým filatelistickým aktivitám,
ktoré sa aj napriek súčasnej situácii darí
v Európe organizovať. Zaželal všetkým
úspešný záver roka a príjemné a pokojné
vianočné sviatky a vyjadril presvedčenie,

že v roku 2021 sa filatelistický život rozbehne opäť na plné obrátky.
Zhodnotenie: Na technickú realizáciu
video konferencie bol úspešne použitý
nástroj Zoom, ktorý je – ako sa zdá – širokoplošne akceptovaný v celosvetovej filatelistickej komunite. Na základe tejto
skúsenosti, Rada ZSF pristúpi tiež k tejto
forme komunikácie, najskôr pri svojich
zasadnutiach a neskôr aj pri komunikácií
s ďalšími členmi ZSF.

Prvá virtuálna klubová
filatelistická výstava v Leviciach

L

Vojtech Jankovič

evickí filatelisti v tomto roku oslavujú
úctyhodné 95. výročie založenia svojho
klubu. Jedným zo sprievodných podujatí
bola plánovaná klubová filatelistická výstava, na ktorej chceli prezentovať vlastné
filatelistické exponáty a tým sa predstaviť
(a pochváliť) verejnosti. Výstava, ktorej organizátormi boli MsKS Levice a Klub filatelistov KF 52-22 v Leviciach, sa mala konať
v dňoch 5. – 10. 10. 2020 vo výstavnej sieni
CK Junior v Leviciach. Mala, takmer sa nekonala, no nakoniec sa konala, ale inak...
Poďme však pekne po poriadku. Dlho
pripravovaná akcia, ktorá stála organizátorov nemálo organizačného úsilia a vy-
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stavovateľov možno aj nervy na poslednú chvíľu získať zaujímavé filatelistické
poklady a vycizelovať textové formulácie
a rozloženie materiálu na výstavných listoch, musela byť, kvôli opatreniam na zamedzenie šírenia COVID-19, zrušená. Asi
si viete predstaviť tú bezmocnosť a smútok
na duši.... Opäť sa však potvrdilo, že nádej
zomiera posledná, a tá filatelistická ešte
neskôr! V takmer beznádejnej situácii sa
podarilo nájsť náhradné riešenie – realizovať výstavu formou virtuálnej prezentácie, čím sa potvrdilo ďalšie slovenské prostonárodné „všetko zlé je na niečo dobré“.
Pokračovanie v budúcom čísle
Spravodajca ZSF

Zväzový život

Laureát Ceny ZSF za rok 2019

N

Vojtech Jankovič

ajvyšším ocenením Zväzu slovenských filatelistov je Cena ZSF, ktorá
sa udeľuje raz ročne za výrazný prínos
pre filateliu. Výber z navrhovaných kandidátov vykonáva komisia menovaná
predsedom ZSF podľa štatútu Ceny ZSF
a ňou vybraný kandidát je potvrdený Radou ZSF za laureáta Ceny ZSF. Laureátom
Ceny ZSF za rok 2019 sa stal pán Ivan Tvrdý z Hlohovca.
Filatelistické začiatky Ivana Tvrdého
sa dosť netradične viažu s menovou reformou v roku 1953. Alebo, viete čo? Ak dovolíte, namiesto oficiálneho predstavenia
dáme slovo priamo ocenenému Ivanovi
Tvrdému, nech nám on sám autenticky
vyrozpráva svoj príbeh:
„Musím spomenúť svoje filatelistické
začiatky. V roku 1953 bola menová reforma a výmena peňazí. Keďže výhodný
výmenný kurz bol len do určitej čiastky,
každý sa snažil vymeniť čo najviac peňazí za tovar. Aj mne, vtedy desaťročnému,
sa ušlo pár korún na míňanie. Žiaľ, ani
v mliečnom bare na námestí už nemali
nič, ani zmrzlinu. Len v novinovom stánku pred mliečnym barom mali posledné
dve položky: časopis Nové slovo a katalóg
POFIS československých známok od roku
1945. Tak som ich kúpil. Dedko bol urbárskym gazdom (predsedom) a v jeho archíve som veľkú časť známok uvedených
v katalógu videl. S jeho zvolením nastalo odlepovanie, triedenie a nalepovanie
do zošita. To boli moje začiatky. Radšej
ani nespomínam na to, koľko zaujímavých celistvostí som zničil. Ale to je asi
daň, ktorú musí zaplatiť každý amatérsky
začiatočník. Nastala výmena so spolu2020 / 4

Ivan Tvrdý z Hlohovca

žiakmi a kupovanie obálok s československými známkami po korune, maximálne
po troch korunách. Pretože ma zbieranie
známok neopustilo ani na priemyslovke v Považskej Bystrici, nemohol som si
nechať ujsť príležitosť navštíviť výstavku
poštových známok v Závodnom klube
ROH. Okrem známok tam boli vystavené
aj staršie čísla časopisu Filatelie s pečiatkou ZDARMA. Tak som si zobral. Službukonajúci to postrehol a tak sa ma spýtal, či
zbieram známky. Po kladnej odpovedi ma
pozval na ich členskú schôdzu. Tam som
začal odoberať novinky československých
známok a stal sa organizovaným filatelistom. Začal som sa zaujímať aj o odbornú
literatúru k tomuto zberateľskému odboru
a predplatil som si aj časopis Filatelie. Veľmi mi pomohla publikácia L. Novotného
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FILATELIA. Po zmaturovaní som sa stal
členom filatelistického krúžku pri Závodnom klube Slovakofarma v Hlohovci,
neskôr Klubu filatelistov 08-21 (následne
52-11), kde som zotrval až do ukončenia
jeho činnosti.
Mojou, dá sa povedať celoživotnou
záľubou, bola filatelia. Začiatky som spomenul. Študoval som všetku dostupnú
filatelistickú literatúru a rozširoval si svoj
obzor. Prvou veľkou akciou klubu bola
návšteva Svetovej výstavy PRAGA 1962.
Nemohol som chýbať. Ešte ako vojak som
si kúpil prvé dva zväzky ročenky Sovietskij kollekcioner. Obsah ma upútal, a tak
som popri známkach ČSSR začal zbierať
aj známky Ruského impéria. Postupne
pribúdali ďalšie známkové zeme na jeho
území, okrem samotného ZSSR. Katalóg
Zumstein sme už v klube mali každý rok.
Zakupoval nám ho Závodný klub ROH,
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pri ktorom sme pracovali. Zbierka sa pomaly rozrastala a ja som využíval znalosti
z ročenky, ktorú som si každý rok kupoval,
najmä pri odbere známok z výberových
zošitkov z kolovania. Nasledoval ďalší
zájazd na Svetovú výstavu PRAGA 1968.
Prišli nové poznatky a inšpirácie. Začal
som sa zaujímať aj o iné filatelistické objekty, nie len známky. Pribudli celistvosti,
celiny, špeciálne známky (s priesvitkou,
druhy pečiatok, zúbkovania a pod.) Na základe poznatkov získaných z časopisu
FILATELIE som začal rozširovať okruh
záujmu aj o tzv. odbory filatelie, hlavne
o R-nálepky. V roku 1966 som sa zúčastnil sprievodnej akcie Celoštátnej výstavy
poštových známok BRNO 1966, seminára špecializovaných odborov. Tam som
nadviazal prvé kontakty s funkcionármi
Komisie špecializovaných odborov (KSO)
ÚV ZČSF, najmä JUDr. Vratislavom Palkoskom, predsedom komisie.
Keď v roku 1969 vznikol Zväz slovenských filatelistov, prihlásil som sa na výz
vu k spolupráci do Komisie špecializovaných odborov ÚV ZSF, ktorej prvým
predsedom bol JUDr. Pavol Diča z Veľkého Krtíša. Stal som sa pravidelným
členom tejto komisie, neskôr premenovanej na Komisiu poštovej histórie a celín
(KPHC) ÚV ZSF, v každom funkčnom
období. Dostal som do referátu R-nálepky
(RN) a doporučenú korešpondenciu s federálnou pôsobnosťou. V Česku podobná
sekcia neexistovala. Po stabilizovaní členskej základne, mala sekcia RN skoro 150
členov. Vtedy vznikol slogan „Čo Pražák,
to funkcionár.“ Na zásah zhora sme museli v roku 1972 delimitovať českých členov do novoustanovenej českej sekcie RN
pod vedením Václava Mahovského, organizačne nie veľmi nadaného. Pre členov
Spravodajca ZSF
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som vydával spravodajcu INFORMAČNÝ BULLETIN rozmnožovaný ormigom,
s prílohou Zoznam pôšt ČSSR v členení
podľa okresov. Nadviazal som kontakt
s pár význačnými českými zberateľmi RN
a získal som rukopis Josefa Koňasa, ktorý
pojednával o zbieraní RN. Pri prvej výstave poštových známok HLOHOVEC 1970
sa mi podarilo nadchnúť organizačný výbor pre vydanie tejto práce ako prílohy
výstavného katalógu. Bol to prvý pokus
o vydávanie filatelistickej literatúry. Stretol sa s priaznivým ohlasom na Slovensku,
ale i v Česku. Nie všetci mali výhodu podnikovej tlačiarne s ochotným personálom.
Využívali sme to. Nasledovalo vydanie
práce neskoršieho predsedu KPHC Jozefa
Oberta: Úpravy hraníc I. ČSR po 1. svetovej vojne. V roku 1970 bol za účasť vo
vedení obchodnej spoločnosti Merkurfila (konkurenta monopolného Pofisu)
Dr. Palkoska zbavený všetkých funkcii.
Slovenská KŠO ho zobrala pod „ochranné
krídla“ a umožnila mu pracovať. Keď som
bol delegovaný do federálnej KPHC, nadviazal som spoluprácu s ďalšími českými
autormi, ktorí mali hotové práce z oblasti
poštovej histórie. Najprv bol vydaný katalóg Perfiny na československých známkach od Vojtěcha Maxu, tajomníka KSO
ZČSF. Pri príprave ďalšej výstavy sme
chceli zase vydať publikáciu. Podarilo sa
získať a vydať prácu Dr. Palkosku Poštovníctvo na Slovensku po oslobodení (19451950). To pomohlo autorovi vrátiť sa
do vedenia KPHC ZČSF. Po vzniku dvoch
národných zväzov filatelistov sa prejavil
excentrický model riadenia. Existovali
dva národné zväzy, ale český zväz nemal
vlastnú komisiu KSO (KPHC) alebo federálna komisia bola aj česká, či česká komisia bola aj federálna.
2020 / 4

Po ustanovení autorského kolektívu
na vypracovanie 15. dielu Monografie
československých známok o pečiatkach
slovenských pôšt do roku 1918, som bol
poverený zastupovaním predsedu KPHC
J. Oberta, ktorý bol vedúcim autorského kolektívu. Tým som sa automaticky
stal podpredsedom federálnej KPHC. Až
v polovici osemdesiatych rokov sa federálna komisia rozdelila na dve národné komisie, vznikla samostatná česká komisia.
Obe zastrešovala federálna komisia, v ktorej som bol menovaný za vedúceho sekcie
Adjustácia poštových zásielok (APZ).
Za predsedu bol menovaný Ing. Ivan Leiš.
(Dr. Palkoska bol menovaný za predsedu
českej komisie KPHC).
Uverejnenie mojej práce Provizórne
označenie doporučených zásielok na Slovensku od roku 1945 v časopise Filatelie
(1975/19 a 1975/20) dalo podnet na meno-
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vanie za ašpiranta na zväzového porotcu
pre hodnotenie exponátov na výstavách
poštových známok. Prvýkrát som sa zúčastnil práce poroty na Celoštátnej výstave poštovej histórie a celín v Kutnej
Hore 1976 pod vedením Jiřího Nekvasila.
Na zasadnutí federálnej KPHC pri výstave v Olomouci 1977 som zložil skúšky
na kandidáta poroty. Tak som bol menovaný do poroty na výstavách, ktorých
bolo v tom čase pomerne dosť, aj päť až sedem ročne a rôznych stupňov. Skúsenosti
som využil pri tvorbe svojich exponátov.
Po mojom prvom exponáte Slovenské
R-nálepky (TRENČÍN 1967, HLOHOVEC
'70) sa mi podarilo vytvoriť exponát RUSKO (najvyššie ohodnotenie zlatá medaila
na Národnej výstave LAUGARICIO '79),
Výplatné známky Lotyšska (veľká pozlátená, na tej istej výstave), LITVA (veľká strieborná, na tej istej výstave). Postupne začalo výstav ubúdať a nakoľko som bol skoro
na všetky menovaný do poroty, zužovali
sa postupne možnosti vystavovania. Tak
som postupne stratil so svojimi exponátmi
kvalifikáciu. Federálne skúšky na porotcu
som absolvoval na zasadnutí KPHC ZČSF
v Prahe 18. 11. 1989. Žiaľ, pre spoločenské
zmeny, ktoré zasiahli aj ZČSF, sa mi už zápis do preukazu porotcu získať nepodarilo.
Po smrti Ing. Bohuslava Baránka, zakladateľa a dlhoročného predsedu krúžku a neskôr klubu filatelistov v Hlohovci,
ma zvolili za jeho nástupcu. Funkciu som
vykonával až do zániku klubu v decembri
1997. Záujem o prácu v klube postupne
upadal a po zmene spoločenského poriadku ustal úplne. Celá činnosť i agenda
ostali len na mojej hlave, a tak som sa rozhodol o rozpustení spolku. Prestúpil som
do klubu filatelistov 52-51 v Nitre, kde
som organizovaný doteraz.“
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Toľko filatelistický príbeh Ivana Tvrdého. Asi pre svoju vrodenú skromnosť v ňou
neuviedol všetky svoje filatelistické aktivity, tak ich skúsime doplniť. V roku 1997
bol zakladajúcim členom Slovenského filatelistického spoločenstva (SFVS), neskôr
Slovenskej filatelistickej akadémii (SFA).
V rámci SFVS a potom SFA stále pôsobí
ako odborný redaktor všetkých tlačených
publikácií, ktorých doteraz vyšlo hlavne
jeho zásluhou 26 zväzkov, z toho 20 zväzkov edície Filatelistické štúdie SFA (FŠ).

Sám Ivan Tvrdý pripravil niekoľko
z nich ako autor:
Tvrdý, I: Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku (2007 ako
prvá publikácia SFVS),
Tvrdý, I: Katalóg uhorských R-nálepiek
slovenských pôšt 1890 - 1920 (2009 ako 1.
zväzok FŠ)
Tvrdý, I: Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008 2. časť (ostatné
Slovensko) (2014 ako 13. zväzok FŠ)
Pamätnica k 15. výročiu založenia SFA

Mimo uvedeného sa Ivan tvrdý podieľal na vydaní ďalších odborných
textov ako redaktor a ako autor:
Obert, J.: Odborný slovník filatelistu I.
zväzok (HLOHOVEC '80),
Černý, J. – Tvrdý, I.: Rekomandačné
nálepky a slovenské pošty 1940 – 1985
(1986 ako 17. zväzok Filatelistických statí),
Tvrdý, I. – Németh, J.: Slovenské R-nálepky 1940 - 1995 (katalóg) (1996),
Tvrdý, I.: Kapitola o pošte v Monografii
obce Rišňovce (2019)

Prehľad najdôležitejších ocenení:
1978 – Čestné uznanie ZČSF za rozvoj
organizovanej filatelie, 1979 – Pamätný
Spravodajca ZSF

Zväzový život
odznak k 10. výročiu vzniku ZSF, 1980 –
Ďakovný list ÚV ZSF za rozvoj organizovanej filatelie na Slovensku, 1983 – Strieborný čestný odznak ZSF,
1986 – Čestné uznanie ZsKV ZSF k 10.
výročiu vzniku KV, 1988 – Zlatý čestný
odznak ZSF
1989 – Čestné uznanie ZsKV ZSF, 1989 –
Diplom a pamätná medaila k 20. výročiu ZSF
1991 – Diplom za rozvoj organizovanej filatelie ZsKV ZSF, 2007 – Cena SFVS

za zásluhy o filateliu, 2020 – Cena ZSF
za rok 2019.
Na záver dovoľte, v mene celej redakcie
i všetkých členov ZSF, poďakovať Ivanovi
Tvrdému za jeho doterajšiu bohatú funkcionársku, vystavovateľskú, porotcovskú,
publikačnú a tiež nemálo dôležitú redaktorskú činnosť. A vysloviť presvedčenie,
že vďaka jeho osobným schopnostiam
vznikne ešte nejedna vynikajúca odborne
obsažná filatelistická publikácia.

Otvorenie filatelistickej výstavy
k 140. výročiu narodenia
Milana Rastislava Štefánika v Holíči

D

Mária Hudecová, Jaroslav Valentín

ňa 12. 9. 2020 sa v interiéroch Holíčskeho zámku konalo slávnostné
otvorenie filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia gen. M. R. Štefánika, významného rodáka z neďalekých Košarísk.
Príhovormi výstavu otvorili viceprimátorka PhDr. Lenka Látalová, PhD. a predsedníčka Klubu filatelistov v Holíči Mária
Hudecová.
K výstave, ktorá trvala do 30. 9. 2020,
sme pripravili príležitostnú poštovú pečiatku, pamätný list a prítlač na korešpondenčný lístok resp. obálku. Už tradične
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návrhy vyšli z dielne pána Adriana Ferdu,
ktorému ďakujem za výbornú spoluprácu.
Na pečiatke je zobrazený rodný dom M. R.
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Štefánika v Košariskách, ktorý bol námetom aj pri tvorbe pamätného listu.
Významnú udalosť sme umocnili ďakovným listom za dlhoročnú a obetavú prácu členom klubu pánovi PaedDr. Ivanovi
Hnátovi, pani Apolónii Lantošovej a pánovi PaedDr. Josefovi Šolcovi. Neopakovateľnú
atmosféru podčiarkla prezentácia o M. R.
Štefánikovi v priestoroch kaplnky zámku
z diela PaedDr. Ivana Hnáta. Otvorenie sa
konalo nielen za účasti členov nášho klubu,
ale čo nás milo prekvapilo a nesmierne potešilo, aj za účasti členov z filatelistických
klubov v Brezovej pod Bradlom, Malaciek,
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Bratislavy,
Partizánskeho
i Piešťan. Naši hostia boli nadšení nielen výstavou a pripravenými materiálmi k výstave,
ale nešetrili slovami obdivu
nad atmosférou Holíčskeho
zámku. Veľké poďakovanie
pánovi Maniačkovi, za možnosť prezentovať M. R. Štefánika očami jeho otca, filatelistu a autora vystavovaného
exponátu, Ing. Jána Maniačka
st. (1933 – 2017). Verím, že
výstava bola podnetom na zamyslenie: „Kto sme a kam kráčame“, nielen
ako odkaz osobnosti národného významu
M. R. Štefánika, ale aj ako odkaz otca svojim deťom a priateľom rečou filatelie.
Záverom ďakujeme za podporu primátorovi mesta Holíč PhDr. Zdenkovi Čambalovi a za vynikajúcu spoluprácu s tímom
pani Mgr. Hane Galkovej, vďaka ktorým
sa nám výstavu podarilo pripraviť. Bolo
nám cťou, pohľadom filatelie vzdať hold
vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi
gen. Dr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, jednej z najvýznamnejších osobností
novodobých slovenských dejín.

Spravodajca ZSF
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170. výročie zriadenia poštového
úradu v Liptovskom Mikuláši
Jozef Oško
170. výročie zriadenia poštového úradu v Liptovskom Mikuláši si dňa 18. novembra 2020 pripomenuli členovia KF
53-06 v Liptovskom Mikuláši spolu
so zamestnancami Pošty l. Pre
zamestnancov Pošty 1 a členov
Klubu filatelistov bola pripravená príležitostná pečiatka, ktorej
autorom je Adrian Ferda. Klub
filatelistov k danému výročiu pripravil obálku a poštový lístok s prítlačou.
Plánovaná výstava poštových známok
venovaných poštovým pečiatkam Liptovského Mikuláša sa odkladá na neskorší
termín (dôvod pandémia).
Prvá písomná zmienka o poštovej stanici v Liptovskom Mikuláši je už v roku 1558
v súvislosti s kráľovskou dostavníkovou
poštovou linkou Bratislava – Košice, ktorá
viedla cez Ružomberok, teda veľkou okľukou na sever pre nebezpečenstvo tureckých
vpádov. I keď cez Liptovský Mikuláš prechádzali s poštou, poštový úrad vznikol
až v roku 1850, teda takmer o 300 rokov
neskôr. Kým nebol zriadený v Liptovskom
Mikuláši poštový úrad, listové zásielky
boli zasielané nepravidelne po obchodníkoch a kupcoch, ba dokonca aj na pltiach.
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Po miestnych pltníkoch posielal poštu
do Pešti aj Gašpar Feherpataky Belopotocký. Vybavovanie poštových zásielok
sa vykonávalo aj v pojazdnom hostinci Čierny orol, kde mnohokrát
obchodníci a cestovatelia nocovali, alebo prepriahli kone a pokračovali ďalej.
Po zriadení poštového úradu
v Liptovskom Mikuláši (1850) bola
pošta pravidelne dopravovaná dostavníkmi. O niekoľko rokov neskoršie v roku 1871,
kedy bola postavená Košicko-Bohumínska
trať, poštu dopravovali po železnici.
Od svojho zriadenia sídlil poštový úrad
na Nižnom Huštáku a od sedemdesiatich
rokov 19. storočia bol zriadený v budove
dnešného obchodného strediska Centrum. Na prízemí bola odbavovacia hala
s priehradkami poštovej a peňažnej služby, triediareň listov, hlavná pokladňa, balíková priehradka, sklad balíkov a miestnosť pre doručovateľov. Poštové zásielky
na železničnú stanicu a späť vozil povozník Miko z Vrbice (najstaršia časť L. Mikuláša) na oplechovanom skriňovom voze
„kariole“, ktorý bol ťahaný konským záprahom. S ním sa vozili vpredu na „balu“
jeden alebo dvaja „prekladkári“.
Sídlo poštového úradu zmenilo miesto
až v roku 1950, kedy sa postavila nová budova pošty, ktorá svojmu účelu slúži dodnes
plných sedemdesiat rokov. Táto trojpodlažná budova, ktorú projektoval staviteľ
Mikuláš Štefanec, bola postavená neďaleko
Gymnázia M. M. Hodžu na Hodžovej ulici. V sedemdesiatych rokoch mesto rýchlo
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Výstavy a vystavovanie
rástlo, nestačila kapacita pošty, a preto boli
zriadené ďalšie pošty v okrajových častiach
mesta a sídliskách. Bola zrušená najstaršia
pošta na území mesta v Okoličnom, ktorú
nahradila Pošta 4 na sídlisku Podbreziny.
Pošta 3 bola zriadená v roku 1972 na sídlisku Nábrežie Dr. A. Stodolu. Pošta 5 slúži
pre občanov mestskej časti Liptovská Ondrašová a Pošta 6 bola zriadená v roku 2008
v obchodnom centre Tesco.

Filatelistická výstava
jednorámových exponátov NITRA 2021

F

Miroslav Ňaršík

ilatelistická výstava NITRA 2021 je
zatiaľ v stave projektu čakajúceho
na schválenie. Aj napriek tomu sme sa rozhodli informovať o najdôležitejších skutočnostiach, aby sa vystavovatelia, ktorí pripravujú exponáty vedeli zorientovať.
Usporiadateľ: Usporiadateľom výstavy
je Zväz slovenských filatelistov.
Organizátor: Organizátor filatelistickej výstavy je Klub filatelistov 52-51 Nitra
za spolupráce Nitrianskeho samosprávneho
kraja, Mesta Nitry, Slovenskej pošty, a. s.,
Ponitrianskeho múzea, Divadla A. Bagara,
Matice slovenskej a Domu MS v Nitre.
Miesto a dátum konania: Výstava sa
uskutoční v Divadle Andreja Bagara v dňoch
2. až 5. júla 2021.
Výstavné triedy: NITRA 2021 je súťažná filatelistická výstava jednorámových exponátov vo všetkých stupňoch výstav (1., 2.,
3.) a všetkých výstavných triedach okrem
filatelistickej literatúry podľa platného Výstavného poriadku ZSF.
Podmienky účasti: Účasť vystavovateľov svojim exponátom je možná prvovystavovateľom a na základe platnej kvali-
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fikácie filatelistického exponátu, zaslania
prihlášky spolu s kópiou titulného/úvodného listu filatelistického exponátu Organizačnému výboru do 30. 4. 2021. Prijatie
alebo neprijatie filatelistického exponátu
na výstavu rozhodne Organizačný výbor
do 15. 5. 2021 a vyrozumie vystavovateľov
do 15 dní od tohto termínu.
Výstavné plochy: Výstavná plocha má
kapacitu 16 štandardných albumových
listov (265 x 285 mm) alebo listov formátu
A4 (210 x 285 mm) v štyroch radoch po štyri listy. Jednotlivé listy musia byť vložené
do priehľadných ochranných obalov, vzadu
označené poradovým číslom a menom vystavovateľa, 16 listov uložených v obale.
Výstavné poplatky: Organizačný výbor
výstavy stanovil poplatok za jednu výstavnú
plochu (t.j. 16 listov) 5 €, zahraniční vystavovatelia 10 € mimo triedy mládežníckej filatelie. Vystavovateľ je povinný výstavný poplatok zaplatiť pri dodaní exponátu na výstavu.
Prihlasovanie na výstavu: Prihlášky
a bližšie informácie o filatelistickej výstave
budú zverejňované na webovej stránke ZSF
(www.slovenskafilatelia.sk).

Spravodajca ZSF

Odborné filatelistické spoločnosti

Odborná filatelistická spoločnosť:
Spoločenstvo Svätý Gabriel
Ján Vallo, predseda SSG
Predstavenie aktívnej tematickej spoločnosti Spoločenstvo Svätý Gabriel, ktoré je otvoreným dobrovoľným združením zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou. Spoločnosť je otvorená pre záujemcov – členov ZSF.

P

rvá poštová známka uzrela svetlo sveta 6. mája 1840 v Anglicku. Popri jej
vlastnom účele ofrankovania listu mala
i propagačný charakter. Známka sa stala
nielen potvrdením o zaplatení za poštovú
službu, ale i mocným druhom posolstva,
ktoré ako malé umelecké dielo šírila.
Už v roku
1843
kantón Ženeva
(Švajčiarsko)
vydáva prvú
známku,
na ktorej sa objavuje kresťanský motív.
Na tzv. Dvojitej Ženeve sú zobrazené dva
erby Ženevy, kde v pravej časti erbu je Petrov kľúč, nad erbom nápis „post tenebris
lux“ (Žalm 18,29) a nad tým písmená IHS
– monogram pre meno Ježiš. Postupne sa
k tejto známke pridali i ďalšie – do konca
19. stor. vyšlo asi sto známok s kresťanským motívom. No a v 20. stor. ich len
Gabriel Lexikon International, 4. vydanie
z r. 1998 udáva vyše 50 000 a dnes sa odhaduje, že je to už vyše 200 000.
Aj na našom území už v roku 1871 sa
na známkach Uhorska objavuje svätoštefanská koruna. Vznikom ČSR v roku 1918
na známkach je motív Hradčian s katedrálou sv. Víta, neskôr motívy miest so
svojimi kostolmi (Nitra, Košice, Banská
Bystrica,...), sv. Václav, sv. Cyril a Metod, ... Za prvej Slovenskej republiky to
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boli opäť známky miest so svojimi kresťanskými dominantami (Prešov, Banská
Štiavnica, ...) a potom hlavne osobnosti
(A. Hlinka, J. Tiso, J. Murgaš, Š. Moyzes,
M. Rázus, ...). Za druhej ČSR ešte do roku
1948 tu boli svätci a osobnosti (sv. Juraj,
sv. Václav, Š. Moyzes), no v komunistickej
ére sa kresťanský motív objavuje už len
na známkach niektorých miest, kde sú
opäť kresťanské dominanty (Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Košice, Skalica, ...),
tiež na niektorých umeleckých a historických dielach a výnimočne i nejaké jubileá
osobností. V roku 1970 vyšla krásna séria
štyroch známok so slovenskými ikonami.
Po roku 1989 sa už i náboženská tematika
na známkach Česko-Slovenska uvoľnila.
Vz n i kom
Slovenskej republiky 1. januára 1993 sa
kresťanská tematika pomerne často obja-
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vuje na slovenských poštových známkach.
Hneď prvá známka je slovenský štátny
znak – dvojkríž. Dnes je to už vyše dvesto
známok (zo 729 vydaných). A iste takto
kresťanský motív priamo i nepriamo
môže evanjelizovať – tých, ktorí známky
na listy nalepujú ale i tých, ktorí dostávajú
listy a pozrú sa na danú známku.
Poštová známka sa postupne stáva
záujmom filatelistov, ale poštová známka s kresťanským motívom sa stáva aj
prostriedkom ohlasovania kresťanského
posolstva. Práve toto ohlasovanie kresťanského posolstva viedlo dvoch františkánov – filatelistov P. Clemensa Anheusera OFM a P. Gabriela Schmidta OFM
k tomu, aby sa stretli v kláštore v Düsseldorfe a začali sa zaoberať od r. 1930
možnosťou organizovania náboženskej
filatelie. Takto postupne vzniklo vo svete
hnutie Sv. Gabriel. Najprv sa hnutie zoskupovalo na národnej úrovni a v roku
1953 v Salzburgu si národné spoločenstvá vytvorili strešnú organizáciu Svetové
spoločenstvo Sv. Gabriel. V roku 1960 pri
príležitosti 37. Eucharistického svetového
kongresu v Mníchove sa konal 1. Kongres
svetového spoločenstva Sv. Gabriel. Od tej
doby sa takéto kongresy konajú pravidelne každé štyri roky.
V čase totalitného režimu v bývalom
Česko-Slovensku
tematiku
kresťanskej filatelie
nebolo
možné verejne propagovať. Iste, objavili
sa i takéto známky na výstavách i v emisnej činnosti, no skrývali sa pod názvami
„umenie“, „história“, „kultúrne pamiatky“
a pod. Po roku 1989 nastali zmeny i v ob-
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lasti filatelie. Môžeme povedať, že hneď
po zmene režimu sa začalo intenzívne i vo
filatelistických kruhoch pracovať na tom,
aby kresťanské motívy vo filatelii dostali
„zelenú“. V máji 1992 vzniklo Spoločenstvo kresťanskej filatelie na Slovensku Sv.
Gabriel. Ešte v tom istom roku na Kongrese v Poznani bolo naše Spoločenstvo Sv.
Gabriel prijaté do Svetového spoločenstva
Sv. Gabriel.
Od tej doby sa kresťanská filatelia
dostala do povedomia i na Slovensku.
Sme jediným aktívne fungujúcim filatelistickým spoločenstvom, ktoré úzko
spolupracuje so Zväzom slovenských filatelistov s členskou základňou nad 100
členov. Aktívne sa naši členovia podieľajú
na vystavovateľskej činnosti, publikačnej
činnosti v kresťanských i filatelistických
časopisoch. Spája nás bulletin Sv. Gabriel,
ktorí vychádza 4-5 čísel ročne. Pravidelne
dvakrát do roka sa stretávame na rôznych
miestach Slovenska. Na našich stretnutiach prebieha výmena filatelistického
materiálu, v krátkosti je i pracovné jednanie, no predovšetkým je to stretnutie
priateľov. Usporiadali sme viaceré nesúťažné výstavky s kresťanskou tematikou
pod názvom "RELIGFILA" a v roku 2008
v Nitre i súťažnú výstavu, ktorá bola spojená so svetovým kongresom Sv. Gabriel.
Sme známi v pečiatkovej tvorbe objednaním i návrhmi mnohých príležitostných
poštových pečiatok. Darí sa nám presadiť

Spravodajca ZSF
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i v známkovej tvorbe SR. Dostali sme sa
i do povedomia Svetového spoločenstva
Sv. Gabriel, kde aktívne pracujeme.
Preambula našich Stanov znie: „Spoločenstvo Sv. Gabriel je otvoreným dobrovoľným združením zberateľov filatelistických
materiálov s kresťanskou tematikou. Jeho
činnosť je zameraná na ohlasovanie evanjelia, porozumenie medzi kresťanmi a kresťanskými cirkvami prostredníctvom filatelie.“
2020 / 4

Každého, kto má záujem o takúto činnosť pozývame medzi nás (a môžu to byť
i členovia zo zahraničia – hlavne z Českej
republiky). Kontakt: Ján Vallo, Š. Straku
3/3, 914 01 Trenčianska Teplá; janvallo@
gmail.com; 0911 811 099.
Bližšie informácie a tiež i všetky čísla
bulletinu a ostatných tlačovín vydaných
SSG nájdete na našej webovej stránke
www.svgabriel.sk.
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Horizontálne medzihárčie / spojka
emisie Hradčany hodnoty 1h?
Pavol Lazar
Abstrakt: Skúmanie možností vzniku vodorovného medzihárčia, resp. spojky 1-halierovej známky emisie Hradčany. Vzácnosť,
chybná tlač alebo tlačová manipulácia?
odnota 1h bola vydaná 14. 3. 1919 ako
jedna len z dvoch hodnôt (1h a 50h),
ktoré boli realizované v tretej kresbe. Vytlačená bola kníhtlačou z dvoch tlačových
dosiek v hnedej farbe, ktorej sú známe viaceré odtiene (od svetlej po tmavú).
Známky, historicky najnižšej hodnoty
1h, boli ako všetky ostatné hodnoty emisie Hradčany tlačené z tlačových dosiek
usporiadaných v tlačovej forme tak, že
nerozrezané hárky mohli vytvárať horizontálne (vo väčšine prípadov s inými
hodnotami), alebo vertikálne (vo väčšine
prípadov s rovnakými hodnotami), rovnako-smerné, alebo proti-smerné medzihárčia/spojky. Zobrazený štvorblok
(obr. 1) je na známkovom papieri s lepom
(nie makulatúra) s veľmi širokým pravým
okrajom, pričom po prerušení sú na pravej strane ešte jasne viditeľné fragmenty
ďalších dvoch známok, ktoré sú evidentne v rovnakých riadkoch (bez akéhokoľvek posunu) ako známky štvorbloku.
Vo štvorbloku majú všetky štyri známky dvojitú mierne pootočenú (2°) tlač.
Na fragmentoch známok už ani dvojitá
tlač, ani hodnota známky síce nie sú jednoznačne identifikovateľné, ale rozhodne
ide o známky Hradčany III. kresba, hnedá farba, čo môže byť len hodnota 1h.
Tlač pravej strany (fragmentov) známok
je menej sýta, čo by mohlo svedčiť o jednoduchej tlači, alebo dokonca obtlači.

H
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Na voľnej ploche nie je evidentné žiadne preloženie. Pod horným fragmentom
známky sa zdá ako keby nasadzoval podpis MUCHA, takže zrkadlová obtlač ako
dôsledok preloženia papiera by v takom
prípade bola vylúčená. Veľmi nepravdepodobné je aj, že ide o zložku, čo dokladá
zasa vzdialenosť medzi známkami, ktorá
je konštantne rovnaká a presne kopíruje
obraz známky.

Obr. 1 Štvorblok hodnoty 1h hnedá
s fragmentom ďalšej dvojice známok
tvoriacich spolu „horizontálne medzihárčie / spojku“

Dvojitá tlač vznikla pravdepodobne
ako dôsledok opakovaného vloženia už
vytlačeného (snáď poškodeného) hárku
do tlačiarenského stroja pravdepodobne
za účelom vyčistenia tlačovej dosky, čoho
dôkazom by mohli byť odtlačky drobných
zvyškov farby vo forme bodiek, ktoré sú
dobre viditeľné na bielych plochách, pričom ale v strede medzi ľavou stranou so
štvorblokom a pravou (fragmentálnou)
stranou chýbajú. Obdobne ale chýbajú aj
na ľavom ako hornom, tak spodnom rohu
štvorbloku (obr. 2 – 4).
Spravodajca ZSF
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Obr. 2 Detail ĽH
rohu

Obr. 3. Detail ĽD
rohu

Obr. 4 Detail dvojitej tlače a hnedých
bodiek ako zvyškov farby po čistení „zašpineného“ tlačiarenského stroja a ich
absencia medzi známkami a v rohoch

V prípade štvorbloku som identifikoval známkové polia 29, 30, 39, 40 z druhej
tlačovej dosky. Z fragmentov na pravej
strane sa mi známkové polia identifikovať
nepodarilo, ak by však išlo o skutočné me-

Obr. 5 Schematické znázornenie (hypotetických) známkových polí a vzdialenosti známok

dzihárčie, logicky by išlo o ZP 21 a 31 I TD
(obr. 5). Vzdialenosť medzi ľavou a pravou
stranou je 24 mm.
S horizontálnou vzdialenosťou 24 mm
medzi tlačovými doskami sa stretávame
výlučne pri emisii novinové Sokol, doplatné Ornament, prípadne Holubica, ktoré
boli tlačené súčasne s emisiou Hradčany,
bežne aj v jednej tlačovej forme. Tento
fakt je ale vždy viazaný na umiestnenie
týchto známok v tlačovej forme kolmo
na smer známok Hradčany. Pre vzájomnú kolmú polohu Hradčanských známok
nie je zdokumentovaný žiaden prípad, čo

Obr. 6 Neúplná dvojpáska horizontálneho rovnako-smerného medzihárčia / spojky 10h + 1h na makulatúrnom papieri v sútlači s hodnotou 2h fialová spešných
známok a schéma známkových polí znázorňujúca aj štandardnú vzdialenosť horizontálnych hradčanských medzihárčí / spojok
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je logické, keďže objektívne by išlo najmä
o „priestorový“ problém. Pri Hradčanských známkach je takáto vzdialenosť
známa výlučne vo vertikálnych medzihárčiach/spojkách. Obvyklá vzdialenosť
pre všetky horizontálne Hradčanské medzihárčia, je 69 – 74 mm a výnimkou nie
sú ani medzihárčia s hodnotou 1h (obr.
6), i keď v prípade tlače štyroch tlačových
dosiek Hradčanských známok by menšia
horizontálna vzdialenosť (24 mm) v jednej
tlačovej forme bola technicky realizovateľná, avšak len samoúčelne, za neobvykle
a neprimerane náročných „posunov“ tlačových dosiek v tlačovej forme.
Hypotetické prekrytie jedného stĺpca
(ako sa o tom uvažuje pri teté-beché polohe známok hodnoty 100h a 200h) tiež
nepripadá do úvahy, nakoľko pravá strana
štvorbloku je z posledného stĺpca tlačovej
dosky a navyše vzdialenosť medzi štvorblokom a fragmentami známok nie je dostatočná na to, aby sa tam zmestil ešte jeden
stĺpec. Taktiež môžeme vylúčiť, že ide
o celkové falzum známok, keďže vo štvorbloku sa dajú jednoznačne identifikovať ZP
jednotlivých známok (osobitne ZP 29).

Obr. 7 Schéma zdokumentovaného
umiestnenia tlačových dosiek hodnoty 1h v tlačových formách (obr. 6 a 8).
V Monografii československých známek, Díl I. zobrazené schémy na str. 104
zatiaľ neboli nijako doložené, takže
ich zobrazenie sa postupom času javí
skôr ako omyl.
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Evidentne teda ide o rovnaké známky
hodnoty 1h, pričom doteraz boli v špecializovanej literatúre venujúcej sa tejto
téme opísane iba tlačové formy, kde nikde nefigurujú v jednej tlačovej forme
vedľa seba TD I a TD II hodnoty 1h.
Vždy sú výlučne nad (resp. pod) sebou.
(obr. 6, 7 a 8).

Obr. 8. Vertikálne rovnako-smerné medzihárčie /
spojka rovnakých
hodnôt 1h, obtlač
na lepe a schéma
známkových polí
znázorňujúca
aj
vzdialenosť medzi
tlačovými doskami

Pri hodnote 1 h je známa aj neobvyklá
šestnásťznámková tlačová doska, ktorá bola údajne zhotovená pre didaktické
účely Poštovního muzea. Známky boli
vytlačené na kriedovom papieri bez lepu
v čiernej a červenej farbe (obr. 9).
Spravodajca ZSF

Poštová história / Tematická filatelia
to exemplár asi najprimeranejším a určite
nejde o pravé medzihárčie / spojku.

Použité zdroje:

Obr. 9. Rohová
známka s počítadlom z tlačovej dosky pre
Poštovní muzeum
a schéma dosky

Nemôžeme teda vylúčiť ani iné tlačové „pokusy“ s touto hodnotou, ktoré by
mohol dokumentovať práve zobrazený
exemplár (obr. 1). Napriek hypotetickým
možnostiam legálneho vzniku, označenie
ako tlačiarenský manipulát bude pre ten-

Evald Larsen: HRADČANY 1 haléř,
III. Kresba, Rekonstrukce 1. a 2. desky,
Společnost sběratelů Československých
knihtiskových známek,1988
Johan Sevenhuijsen, Mark Wilson:
THE HRADČANY TECHNICAL HISTORY, Czechoslovak philatelic society of
Great Britain, 2018
Zdeněk Kvasnička, František Kubát:,
Monografie československých známek,
Díl I., Poštovní filatelistická služba 1968
František Beneš: Monografie československých známek, 1. Díl, svazek II, Hradčany - tiskové desky, POFIS, 2018

Horizontal gutter of the
1h Value Hradčany issue?
Pavol Lazar
Abstract: Exploring the possibilities of origin of a horizontal gutter of the 1h value
Hradčany issue. Rarity, misprint or printing manipulation?

O jednej predznámkovej celistvosti
Jaroslav Tomandl, Vojtech Jankovič
Abstrakt: Ukážka hľadania tematických
súvislostí s využitím znalostí z poštovej histórie na zdanlivo málo zaujímavej predznámkovej celistvosti.
eď som pred časom získal vyobrazený skladaný predznámkový list s nemeckou (podacou) pečiatkou lodnej poš
ty SCHIFFBRIEFPOST HAMBURG 7
APR 1826 zo dňa 7. apríla 1826 a anglickou
(transportnou alebo príchodzou) pečiatkou
londýnskej lodnej pošty SHIP LETTER

K
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LONDON 11 APR 1826 zo dňa 11. apríla
1826, boli pre zaradenie do mojej zbierky
lodnej a námornej pošty rozhodujúce obe
pečiatky (žiaľ, cez tú anglickú vedie zlom).
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v Hamburgu 7. apríla 1826. Druhá z menovaných lodí vyššie uvedenej paroplavebnej
spoločnosti SIR EDWARD BANKS, prepravila tento list do Londýna. Príchodzia
londýnska pečiatka nesie dátum 11. apríla
1826. List je ručne taxovaný 2/- (2 šilingy),
v tej dobe vysokým poštovným.
Tu však príbeh nekončí, hĺbavý tematický zberateľ sa môže pozrieť na parník SIR EDWARD BANKS bližšie. Teda
presnejšie ani nie na parník ako na pána,
po ktorom bol pomenovaný. A tu sa nám
otvárajú ďalšie tematické súvislosti, lebo
išlo o nie nevýznamného človeka, ktorý
má súvis nielen s lodnou dopravou ale aj
inými súvisiacimi námetmi.

Táto celistvosť hovorí o čomsi, čo
na prvý pohľad nezbadáme. Až následne, pri podrobnejšom skúmaní, som sa
začal zaujímať o rukou písanú poznámku
na adresnej strane celistvosti – „Per Steam-Packet Sir Edward Banks“. Poznámka totiž stanovuje, akým spôsobom má
byť dopis prepravený na Britské ostrovy
– poštovým parníkom Sir Edward Banks.

Následné pátranie na internete mi poskytlo túto zaujímavú informáciu: Lodná poštová preprava medzi Hamburgom
a Londýnom začala v roku 1824. Prepravu
cez kanál La Manche obsluhovali dva anglické parníky spoločnosti General Steam
Navigation Company, ktoré sa volali HYLTON JOLLIFFE a SIR EDWARD BANKS.
Výsledok môjho skúmania predznámkového listu je nasledovný: List bol podaný

26

Sir Edward Banks (1770 – 1835) bol
anglický stavebný inžinier a priekopník
komerčného využitia parných lodí. Narodil sa v Hutton Hang neďaleko Richmondu v North Yorkshire. Po dvoch rokoch strávených na mori sa v roku 1789
zamestnal ako námedzný robotník. PraSpravodajca ZSF

Inzercia
coval pod inžinierom Johnom Renniem
na Lancasterskom a Ulverstonovom kanáli a dopracoval sa až k partnerstvu vo
firme Jolliffe & Banks, dodávateľom verejných prác – Edward Banks a William
Jolliffe boli zodpovední za stavby mostov, prístavov, majákov a väzníc. Medzi
ich aktivity patril most Staines, námorné
práce v lodenici Sheerness a nové kanály
pre rieky Ouse, Nene a Witham v Norfolku a Lincolnshire. Boli tiež stavitelia
známych londýnskych mostov Waterloo,
Southwark a London. Banks za svoje imanie vďačil predovšetkým týmto zmluvám,
ktoré prevzal pod menovitou supervíziou
Johna Renniesa. V júni 1822 bol za stavbu
mostov Waterloo a Southwark (autorom
oboch projektov bol Johnom Rennie) povýšený do rytierskeho stavu s titulom Sir.
Ďalšími aktivitami partnerov bolo rozpoznanie potenciálu komerčného využitia parných lodí. V roku 1824 sa Edward
Banks a William Jolliffe stali investormi
v novo založenej spoločnosti General Steam Navigation Company, ktorá sa stala
prvou prepravnou spoločnosťou na svete,
ktorá začala obchodovať s využitím parníkov a na takmer 150 rokov získala domi-

nantné postavenie v tomto sektore. Vďaka
tomu jej dva parníky na dopravu cez kanál
La Manche niesli mená Edwarda Banksa
a partnerovho brata Hyltona Jolliffea, a to
už počas ich života.
Čo povedať záverom? Nie vždy a nie
každý predznámkový list možno takto
podrobne popísať a následne tematicky
rôznorodo využiť. Zostáva ešte dohľadať
ďalšie filatelistické materiály, ktoré dokladujú uvedené tematické skutočnosti (General Steam Navigation Company, londýnske mosty Waterloo, Southwark a London,
most Staines, iné vodné stavby a pod.), čím
môže vzniknúť krásny tematický celok. To
však nechávame na ďalších zberateľov...

Použité zdroje:

Internet, najmä Wikipedia – slobodná
encyklopédia (https://www.wikipedia.org/)

About one pre-stamp
entire
Jaroslav Tomandl, Vojtech Jankovič
Abstract: Demonstration of the search for
thematic contexts with the use of knowledge from postal history on a seemingly uninteresting pre-stamp entire.

INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom,
budovaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike uverejňujeme inzerciu členov ZSF bezplatne, v jednom čísle jeden inzerát na člena. Redakcia
si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste uverejnenia inzerátu alebo reklamy v časopise.
• Dr. Otto Gáťa vydal vlastným nákladom trilógiu s názvom Zúbkovaným
veršom, v ktorej sú v troch publikáciách Osobnosti I. (A-J), Osobnosti II.
(K-P), Osobnosti III. (R-Ž) + Udalosti
v rozsahu 250 strán spracované vo veršoch záujmové sféry 155 aktívnych fila2020 / 4

telistov v druhej polovici 20. storočia.
Vzhľadom na vydanie vlastným nákladom, počet kusov je nízky.
Bližšie informácie u autora:
gataotto@gmail.com
alebo
Nám. Ľ. Fullu 5, 010 08 Žilina..
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Benediktín Štefan Anián Jedlík –
220. výročie narodenia
Katarína Vydrová
Abstrakt: Profil kňaza a súčasne fyzika,
vynálezcu a pedagóga benediktína Štefana Aniána Jedlíka, ktorý sa významným
spôsobom pričinil o pokrok v elektrotechnike a optike, získal patent na výrobu sódovej vody. Štefan Anián Jedlík sa narodil
na dnešnom území Slovenska, študoval
a profesionálne pôsobil aj v Bratislave, slovenským študentom prednášal v slovenčine.

Š

tefan Anián Jedlík, kňaz, fyzik,
vynálezca a pedagóg sa narodil 11.
januára 1800 v obci
Zemné,
neďaleko
Nových Zámkov. Študovať začal na gymnáziu v Trnave a v Bratislave. Do rádu
benediktínov vstúpil v roku 1817. V štúdiách pokračoval na rádovom lýceu v Györi
a ako člen benediktínskej rehole študoval
teológiu v Pannonhalme. Zároveň študoval na peštianskej univerzite matematiku a fyziku. Doktorát získal v roku 1822.
V roku 1825 bol vysvätený za kňaza.
V rokoch 1821 – 29 učil fyziku na benediktínskom lýceu v Györi. V rokoch 1829
– 40 bol profesorom fyziky na Kráľovskej
akadémii v Bratislave a v rokoch 1840 – 78
profesorom fyziky na univerzite v Budapešti. V roku 1858 sa stal riadnym členom
Uhorskej akadémie vied. Jeho otec bol
Slovák z Liptova. Hovoril peknou slovenčinou a na lýceu v Györi, či na Kráľovskej
akadémii v Bratislave prednášal slovenským študentom po slovensky.
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Vychoval generácie profesorov, inžinierov a fyzikov. V zaostalom Uhorsku
nenašiel dosť pochopenia pre svoje vynálezy, takže experimentoval viac-menej pre
seba a pre svojich študentov. Zhotovoval
prístroje, aby študentom názorne predviedol niektoré fyzikálne zákony.
Zaoberal sa mnohými odbormi, bol
priekopníkom v elektrotechnike. Venoval
sa výskumu vplyvu galvanického prúdu
na magnetizmus s cieľom zostrojiť stály
zdroj elektrickej energie. Dôkladné štúdium elektrotechnických javov a nespočetné množstvo pokusov v rokoch 1827 –
28 napokon priniesli výsledok, keď svojim
študentom predviedol svoj prvý elektromagnetický motor a to nielen v Uhorsku,
ale aj v Európe a vo svete. Následne zostrojil dynamo, nový zdroj elektriny. V roku
1842 zostrojil malú elektrickú lokomotívu, prototyp električiek. V roku 1863
skonštruoval veľkokapacitný elektrický
kondenzátor, ktorý bol v roku 1873
na svetovej výstave
Spravodajca ZSF

Slovenská pošta informuje
vo Viedni odmenený na návrh Siemensa
medailou za pokrok.
Jedlík sa zaoberal aj optikou. Skonštruoval prístroj na rezanie veľmi jemných optických mriežok.
Je zrejmé, že benediktín a katolícky
kňaz Štefan Anián Jedlík netúžil po sláve.
Zostal až do konca života skromný. Dal si
patentovať jediný vynález v roku 1826, prístroj na výrobu sódovej vody a je jediným
vynálezom, ktorý počas jeho života našiel
priemyselné uplatnenie. Na základe tohto
patentu založili v Bratislave v roku 1841
prvú výrobňu sódovej vody v Uhorsku.
Dožil sa vysokého veku 95 rokov.
Po odchode do dôchodku žil v rádovom
dome pre benediktínov v Györi, kde 13.
decembra 1895 zomrel a bol pochovaný.
Na jeho náhrobnom kameni je citát z Biblie: „Spravodliví žijú večne.“ V rodnej obci
Zemné je zriadený Dom Aniána Jedlíka,
kde si návštevníci môžu pozrieť expozíciu
o jeho živote a diele.
Slovenská pošta vydala v roku 2000
príležitostnú poštovú známku v emisii
Osobnosti v nominálnej hodnote 5.- Sk.
Na pravej strane známky je vyobrazený
motor. Autor výtvarného návrhu známky

je akad. maliar Karol Félix. Rytec známky
je František Horniak.
Maďarská pošta
vydala v roku 1954
poštovú
známku
v emisii Vedci Mi.
1400. Na pravej
strane známky je
vyobrazený elektromagnetický motor
a na pozadí dynamo.
Ďalšia známka bola vydaná v roku 2000,
Mi. blok 253.

Benedictine Štefan Anián
Jedlík – 220 th birth
anniversary
Katarína Vydrová
Abstract: The profile of the priest and at
the same time the physicist, inventor and
pedagogue of the Benedictine Štefan Anián
Jedlík, who made a significant contribution
to advances in electrical engineering and
optics, obtained a patent for the production of soda water. Štefan Anián Jedlík was
born in today‘s Slovakia, studied and worked professionally in Bratislava, lecturing
to Slovak students in Slovak.

A zrodila sa známka!

O

My sa pýtame, Slovenská pošta odpovedá
Martin Vančo

dpovede vedúceho POFISu Mgr. Martina Vanča, PhD., na otázky týkajúce
sa mnohorakých aktivít Slovenskej poš
ty, a. s., a jej organizačnej zložky POFISu
na poli prípravy emisných plánov, návrhov,
realizácie, tlače a distribúcie slovenských
poštových známok ako aj rôznorodých foriem ich propagácie.
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ZSF: Blíži sa vianočný čas, zberateľov by
zaujímalo ako vznikajú vianočné známky,
aký má emisný rad Vianoce pôvod a vznik,
postupný vývin a aktuálne smerovanie.
M. Vančo: Počiatky emisného radu
Vianoce siahajú do obdobia po páde komunistického režimu, ktorý prezentácii
tohto významného kresťanského sviatku
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Slovenská pošta informuje
v oblasti filatelie z ideologických dôvodov
bránil. Prvá poštová známka bola vydaná
počas Česko-Slovenskej republiky v roku
1990, pričom na jej realizácii sa podieľal
aj slovenský umelec M. Činovský, ktorý
motív zimnej krajiny rytecky spracoval
na základe návrhu R. Vaněka.
Emisia Vianoce sa
tak v Čechách ako aj
na Slovensku naďalej
vydáva kontinuálne
dodnes aj po rozdelení na samostatné štáty. Na Slovensku sa po roku 1993 zaužíval
systém viac menej pravidelného striedania
profánnych a sakrálnych tém rok po roku,
a to až do roku 2009, keď došlo k vstupu
Slovenska do Eurozóny, ktorý so sebou
priniesol emitovanie poštových známok
s eurovými nominálnymi hodnotami.

Vzhľadom na tematickú vyčerpanosť
tejto emisie, keď už
z kresťanských a profánnych vianočných
tém bolo na známkach prakticky zobrazené všetko, Slovenská pošta, a.s., pristúpila k prezentácii
ľudového umenia na vianočných a veľkonočných poštových známkach, vychádzajúcich od roku 2010 v tematickej sérii,
z dôvodu rozšírenia týchto emisných radov o nové výtvarné prvky. Práve ľudové
umenie poskytuje nepreberné množstvo
vizuálne atraktívnych motívov, ktoré sa
na Slovensku nachádzajú stále vo veľkom
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počte vďaka geografickým špecifikám
jednotlivých regiónov.
Prvou takto tematicky koncipovanou
emisiou bola známka
Vianoce 2011 Ľudový
motív, prezentujúca
domáce vianočné pečivo. Autorka emisie M. Varcholová osobne
upiekla medovník v tvare kapra, ktorý ozdobila bielkovou penou a graficky ho upravila
do podoby medovníka položeného na vianočnom vyšívanom obruse. Kuriozitou
emisie je, medovník bol odovzdaný spolu
s grafickým návrhom známky do Poštového múzea, kde bol zaradený do zbierkového
fondu, pričom po pár rokoch sa medovník
vzhľadom na rýchlu degradáciu cestovinovej hmoty rozpadol, takže musel byť následne vyradený zo zbierkového fondu.
Ďalšia emisia vydaná
v roku 2013 Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu
bola zameraná na prezentáciu výtvarných prvkov,
z ktorých koncepčne vo
svojej tvorbe vychádzal
významný predstaviteľ slovenskej moderny Ľudovít Fulla. Grafický dizajn emisie
vytvorila opäť M. Žálec Varcholová, ktorá
ale použila motív Narodenia Krista, teda
nie úplne jednoznačný prvok ľudového
umenia, napriek tomu, že ikonografická
téma Madony s dieťaťom bola v ľudovom
umení na Slovensku rozšírená od 17. storočia a Ľudovít Fulla sa touto tvorbou mohol
pri tvorbe svojich madon inšpirovať tiež.
O niečo presvedčivejšie vyznie emisia Vianoce 2015 prezentujúca Vianočné
motívy v diele Karola Ondreičku, ktorý
graficky realizoval V. Rostoka, využijúc
práve motív ľudovej Madony s dieťaťom
Spravodajca ZSF

Slovenská pošta informuje
sediacej na lúke s čerstvo
nazbieranými jahodami,
čo tiež môže vzhľadom
na vianočnú atmosféru
emisie vyznieť tak trocha
rozpačito.
Za jednoznačnú aplikáciu artefaktu ľudového umenia na vianočnej
poštovej známke možno
považovať až emisiu Vianoce 2016: Paličkovaná
čipka. Vďaka spolupráci
s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie, menovite PhDr. Jurajom Zajoncom, CSc., sa podarilo osloviť
všetky kluby paličkovanej čipky na Slovensku, s výzvou o zapojenie do súťaže
na vytvorenie paličkovaného motívu veľkonočnej a vianočnej poštovej známky.
Tradičná technika paličkovanej čipky zažíva na Slovensku v súčasnosti renesanciu
a výsledkom súťaže bolo niekoľko desiatok
originálnych čipiek, ktoré boli nakoniec
vystavené v Poštovom múzeu v Banskej
Bystrici na rovnomennej výstave, ktorú
navštívil rekordný počet návštevníkov
z celého Slovenska.
Podobne aj emisia
Vajnorská ľudová maľba
2017, graficky realizovaná M. Žálec Varcholovou,
bola zameraná prezentáciu lokálneho umeleckého prejavu, ktorej zviditeľnenie vo svete filatelie inicioval známky
bratislavský filatelista Miroslav Bachratý.
V roku 2017 bola Vajnorská maľba zaradená do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, pričom námet poštovej známky bol
do emisného plánu zaradený už v roku
2020 / 4

2015, čo len potvrdzuje kvalitu koncepcie
a vizionársky aspekt vydávania veľkonočných a vianočných známok.
Ďalšia z emisií
prezentujúcich ľudové umenie na vianočných známkach bola
vydaná v roku 2018,
pričom bol zameraná
na aplikáciu ľudovej výšivky na Liturgických odevoch – paramentoch. S návrhom
na vydanie tohto špecifického námetu
prišla kurátorka Historického múzea
SNM Mgr. Eva Hasalová, ktorá už v roku
2015 pripravila na túto tému rovnomennú
výstavu na Bratislavskom hrade, pričom
grafický dizajn emisie robil V. Rostoka.
V nasledovnom roku
boli v rámci série poštových známok venovaných Veľkej noci a Vianociam 2019 boli vydané
poštové známky s motívmi Drotárstva. Námet
navrhol v roku 2017 predseda spoločnosti
Fedinanda Martinenga, dnes už zosnulý
Peter Kurhajec, pričom pri realizácii vianočnej známky dizajnér emisie V. Rostoka uprednostnil spoluprácu s Považským
múzeom v Žiline, pričom motív vešiaku
v tvare srdca môže v rámci vianočnej emisie môže pôsobiť trocha kontroverzne.
Najnovšia emisia Tradičná slovenská modrotlač opäť potvrdzuje
opodstatnenosť koncepcie emisie zameranej
na propagáciu ľudového
umenia, pretože modrotlač bola v roku 2018 zaradená do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva UNESCO! Emisiu
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Slovenská pošta informuje
pritom iniciovala v roku 2018 Škola úžitkového priemyslu J. Vydru, menovite
Pavla Šoltisová pri príležitosti príprav
osláv 90. výročia založenia na Slovensku
najstaršej umelecko-priemyselnej školy.
V roku 2019 sa do projektu zviditeľnenia
modrotlače vo filatelii zapojilo Ústredie
ľudovej umeleckej výroby v rámci 75. výročia založenia ÚĽUV-u, pričom odborný
pracovník tejto inštitúcie Tomáš Mikolaj
pripravil pre grafického dizajnéra emisie
A. Ferdu reprezentatívne predlohy tohto ľudového žánru textilnej tvorby, ktorá
dnes tiež zažíva svoju renesanciu aj v modernom odevnom priemysle.
ZSF: Druhá oblasť je samotná Vianočná pošta a listy Ježiškovi. Ak by si bol
ochotný podeliť sa o skúsenosti, možno novinky a pod., bolo by to výborné.
M. Vančo: Aj v tomto roku môžu
deti z celého Slovenska i sveta písať prostredníctvom Slovenskej pošty Ježiškovi.
Pohľadnice alebo listy pošlú na adresu
„Ježiško 999 99“, dôležité je uviesť aj spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, komu má
odpísať. Pohľadnicu môžu poslať aj cez
špeciálnu internetovú aplikáciu – mojapohladnica.sk. Spolu s odpoveďou im Ježiško
pošle milý rozprávkový darček. Tento, už
22. ročník obľúbeného projektu Vianočná
pošta, organizuje Slovenská pošta v spolupráci s Poštovou bankou.
Napísať Ježiškovi je veľmi jednoduché –
svoje priania, odkazy, obrázky môžu deti
posielať na akejkoľvek pohľadnici, prípad-
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ne môžu napísať list a poslať ho v obálke
na adresu „Ježiško 999 99“. Pohľadnica sa
dá poslať aj z mobilu či počítača cez aplikáciu Moja pohľadnica. Stačí si na www.
mojapohladnica.sk zvoliť pohľadnicu zo
šablóny Pošta Ježiškovi, napísať správu
Ježiškovi a zadať objednávku. Slovenská
pošta pohľadnicu vytlačí a doručí. Dôležité je uviesť aj spiatočnú adresu, aby Ježiško
vedel, komu má odpísať. Ježiško odpovedá
nielen v slovenčine, ale aj v angličtine či
v Braillovom písme. Vďaka generálnemu
partnerovi Vianočnej pošty, Poštovej banke, pribalí aj milý rozprávkový darček. So
správnou poštovou známkou je možné list
či pohľadnicu poslať z ktorejkoľvek pošty
alebo ich vhodiť do ľubovoľnej poštovej
schránky. Aj v tomto roku budú na vybraných poštách bezplatne k dispozícii špeciálne vianočné pohľadnice – treba sa však
poponáhľať, lebo ich počet je limitovaný.
Spoločne s listami môžu deti posielať Ježiškovi kresby, tie však musia byť
na samostatnom hárku papiera. Odborná porota zo všetkých kresieb vyberie tú
najkrajšiu, ktorá sa stane námetom budúcoročnej vianočnej známky. Podrobné
informácie o Vianočnej pošte pre Ježiška
a o súťaži sú dostupné internetovej stránke w
 ww.vianocnaposta.sk.
Ak máte ďalšie otázky, neváhajte sa
opýtať. Možno vás zaujíma napríklad konkrétne známkové vydanie (Prečo? Načo?
Koľko? Kedy?), jeho tematické zobrazenie
alebo technická realizácia? Alebo vás zaujímajú všeobecné témy týkajúce sa aktivít
Slovenskej pošty, a. s., a POFISu všeobecne?
Alebo by ste radi vedeli niečo priamo z ich
„známkovej kuchyne“?
Napíšte na adresu redakcie časopisu
alebo filanotes@gmail.com a my sa na vaše
otázky opýtame za vás.
Spravodajca ZSF

Spoločenská kronika
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Odišiel vždy usmievavý Tonko

týchto dňoch nás zasiahla ďalšia nečakaná
smutná správa. Dňa 29. 11.
2020 sa zatvorila posledná
stránka pomyselného albumu
Antona Kulhánka st. (1937 –
2020). Posledná, rozlúčka sa
konala 4. 12. v kruhu najbližšej rodiny, ale aj so vzdaním
mimoriadnej vojenskej pocty.
Žiaľ, kvôli epidemiologickým
nariadeniam v súvislosti s COVID-19,
ktorému nakoniec podľahol, sa rozlúčky
zúčastnil iba obmedzený počet priateľov
a známych.
Takto na Anona, alebo familiárne Tonka, spomína jeden z jeho najbližších filatelistických priateľov a spolupracovníkov
Michal Zika:
Anton Kulhánek sa začal angažovať
v ZSF od 80-tych rokov minulého storočia, jednak ako novinkár KF v Zbore väzenskej stráže i ako aktívny vedúci KMF,
neskôr aj v štruktúrach Komisie mládeže
ZSF. Veľa svojich členov zapojil pri organizovaní mnohých bratislavských filatelistických výstav, filatelistických olympiád.
V jeho práci vždy dominovali presnosť,
precíznosť, pracovitosť, ochota, ale aj vždy
prítomná dobrá nálada a úsmev.
Od počiatočného príležitostného stretávania sa na filatelistických podujatiach, a to
najmä v oblasti práce s mládežou, sa naše filatelistické cesty čoraz viac približovali. Bol
zanietený, neúnavný a príkladný funkcionár v mnohých zložkách Zväzu slovenských
filatelistov, nikdy neváhal podať pomocnú
ruku či praktickú radu, mimoriadnym spôsobom sa zaslúžil o nutnú rekonštrukciu
bývalých priestorov Zväzu filatelistov.
2020 / 4

Roky strávené spolu pri
organizovaní mnohých filatelistických výstav či v komisii
mládeže Zväzu slovenských
filatelistov vyústili po jeho
odchode do dôchodku v roku
1992 do najbližšej možnej
spolupráce: Založenia úspešnej spoločnosti ALBUM,
z ktorej časom vznikli tri
silné samostatné firmy so širokou pôsobnosťou v oblasti zberateľstva.
Boli sme spolu pri zrode štyroch filatelistických obchodov, spolu sme zakladali
doteraz jediný súkromný filatelistický časopis na Slovensku po roku 1989 „ZBERATEĽ“. Už pod touto značkou ďalej rozvíjal
so svojim najstarším synom, tiež Tónom,
chod novej firmy a mimo iné sa podieľal
na naštartovaní vydávania potrebných
filatelistických katalógov a pomôcok vrátane albumových listov - najmä v tejto
oblasti sa stali jednotkou na našom filatelistickom trhu. S firmou Zberateľ sa pravidelne zúčastňovali veľtrhu Bratislavské
zberateľské dni, a často i veľtrhu Sběratel
v Prahe, ktoré oba mediálne podporovali.
Zažili sme aj veľa spoločných starostí i radostí pri organizovaní mnohých podujatí:
búrz či aukcií, alebo len takých priateľských
posedení, na ktoré budeme dlho spomínať.
Celý Tonkov prínos v oblasti zberateľstva sa nedá zhodnotiť iba niekoľkými vetami, tak dnes aspoň krátke poďakovanie:
Ďakujeme Ti, čo si pre nás a náš spoločný
zberateľský svet spravil, ďakujeme za Tvoj
večný optimizmus a úsmev.... Ďakujeme, že
si tu s nami bol .... a budeš tu s nami navždy
v našich srdciach. Česť Tvojej pamiatke...
Michal Zika
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2. 10. 2020 * Sokoliarstvo * príležitostná
známka, spoločné vydanie s Mongolskom *
N: V. Rostoka * OF Tiskárna Hradištko * PL:
10 ZP + ňa
2 K,5.TF:novembra
? PL * papier
FL * HZ 12 *
2020
cerých poštových známok
FDC N: zomrel
V. Rostoka,
OF
BB
print
vo veku 77 rokov * náklad:
a pečiatok s trnavskou te200nestor
tis. (20slovenskej
tis. PL) mládežnícmatikou a ich inaugurácie.
723) F. Katona (1864
– 1932):
jar v aBelianskych
kej filatelie Mgr. Ján Mička.
Mnoho
jehoSkorá
článkov
inforTatrách (1890 – 1910)
Narodil sa v Trnave, kde celý
mácii nájdeme na webových
život žil, pôsobil ako učiteľ,
stránkach ZSF. Bol členom
riaditeľ školy a okresný školspoločenstva Sv. Gabriel, sposký inšpektor. Svoj život veluzakladateľ odbornej skupinoval mládeži, a to nielen ako
ny maximafilie.
profesionálny učiteľ v škole,
Za svoju dlhoročnú čin722) ale
archeologické
nálezy zobrazujúce
aj v mimoškolskej
práci. sokoliarstvo
nosť v oblasti filatelie dostal
z 8. stor.
z územia
a Slovenska
V roku
1979Mongolska
sa stal členom
Zväzu sloven- viaceré miestne a rezortné ocenenia. Je
Ka) obrázok
sokola
ských filatelistov a od roku 1984 viedol nositeľom Zlatého čestného odznaku ZSF,
724) L. Vychodil (1920 – 2005): Leoš Janáček – Věc MakKb) text
k výročiu
nadviazania
diplomatických
krúžok
mladých
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ZSF, Pocty ministra dopravy a vý722 2015. Žiaľ
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s mládežouj. Napriek 723
medaile J. M. Hurbana TTSK, a ďalších
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nemôžeme nikdy
zmeniť.
RealizovalNeperforovaný
regionálne výstavy
poštových
číslovaný
hárček s prečiarknutou
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Zomrel Mgr. Ján Mička

Spravodajca ZSF
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727
T2 50 g viacfarebná.......................0,65
727 FDC .............................................................. 1,55

725) vinohradníctvo na Slovensku

13. 11. 2020 * Vianoce 2020: Tradičná slovenská modrotlač * príležitostná známka * N: A.
Ferda * OF Tiskárna Hradištko * PL: 50 ZP, TF:
2 PL (A); ZZ: 10 ZP (B), TF: ? ZZ * papier FL (A),
samolepiaci BP (B) * HZ 11 ¼ : 11¾ (A), vlnitý
výsek 9 ½ : 9 ¾ (B) * FDC * N: A. Ferda, OF BB
print * náklad: A – 2 mil., B – 56 tis. (5,6 tis. ZZ)

726) vinohradníctvo na Malte
K) text a logo Medzinárodného roka zdravia rastlín 2020

725
1,65 € viacfarebná......................... 1,65
726
1,65 € viacfarebná........................ 1,65
725-726 Séria (2)......................................................3,30
725-726 PL (172 x 138 mm) .................................16,50
725 FDC ..............................................................2,55 728) vianočné vzory slovenskej modrotlače
726 FDC ..............................................................2,55
728A T2 50 g viacfarebná, známka z PL .........0,65
Kupóny a sútlače
725 KĽ
.............................................................. 1,65 728B T2 50 g viacfarebná, známka zo zošitka ....0,65
725 KH .............................................................. 1,65 728 FDC .............................................................. 1,55
..............................................................6,50
726 KP
.............................................................. 1,65 728 ZZ
.............................................................. 1,05
726 KD .............................................................. 1,65 728 CP

725-726 sútlač vodorovne......................................3,30
726-725 sútlač zvisle ...............................................3,30
725-726-725 sútlač vodorovne ..............................4,95
725-726-725 sútlač zvisle .......................................4,95
726-725-726 sútlač vodorovne ..............................4,95
726-725-726 sútlač zvisle .......................................4,95

13. 11. 2020 * Vianočná pošta 2020 * príležitostná známka * N: S. Drbúlová, A. Patakyová, GÚ: V. Rostoka * OF Tiskárna Hradištko
* PL: 50 ZP, TF: 2 PL * papier FL * HZ 11 ¼
: 11¾ * FDC N: A. Potúčková, NP: M. Gallo,
GÚ: V. Rostoka, OF BB print * náklad: 1 mil.

4. 12. 2020 * Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1930 – 2016) * príležitostná
známka * N: M. Činovský * OF Tiskárna
Hradištko * PL: 30 ZP + 30 K, TF: 2 PL * papier FL * HZ 13 ½ * FDC GÚ: M. Činovský,
OF BB print * náklad: 600 tis.

729) portrét a ukážky známkovej tvorby V. Machaja

729
0,80 € viacfarebná ........................0,80
729 FDC .............................................................. 1,70
729 NL
.............................................................. 0,91
Kupóny a spojky

727) vianočný zvonec a ďalšie symboly Vianoc

729
729
729
729

KĽ
..............................................................0,80
KP
..............................................................0,80
KĽ+KP.............................................................0,80
S
.............................................................. 1,60

