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Termíny schôdzok v roku 2003:
Členovia KF 54-17 sa schádzajú pravidelne každú prvú a tretiu stredu v mesiaci
v zasadačke pošty Poprad 2 na železničnej stanici v čase od 17.00 do 18.00 hod.
január

08, 22

február

05, 17

marec

05- výročná členská schôdza, 19

apríl

02, 16

máj

07, 21

jún

04, 18

júl

02

august

06

september

03, 17

október

01, 15

november

05, 19

december

03, 17

Plán činnosti KF 54 – 17 na rok 2003:
apríl - do 05.04 výbor odošle správu o vykonanej výročnej členskej schôdzi
tajomníkovi ZKF
do 11.04 zaslať súťažný exponát na česko-nemeckú výstavu MIT-TROPA
2003
24. – 27.04.2003 účasť na výstave MITROPA 2003 v Jihlave
do 30.04 členovia KMF zašlú exponáty na regionálnu výstavu mla-dých
filatelistov v Košiciach
máj - 10. – 11.5.2003 účasť na Dňoch filatelie v Košiciach
14.05 krúžkové kolo mladých filatelistov
účasť delegáta na valnom zhromaždení ZKF
24.05 účasť mladých filatelistov a vedúceho na regionálnom kole
FO v Košiciach
jún - do 07.06 zaslať exponáty na výstavu NITRAFILA 2003 (členovia KMF)
- účasť na výstave NITRAFILA 2003 v dňoch 11.-15.06.2003
- účasť vedúceho KMF a úspešných členov KMF vo finále FO v Nitre v dňoch
13.- 15.06.2003
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júl, august

- pripravovať materiály 100. výročiu zahájeniu trolejbusovej dopravy
vo Vysokých Tatrách

september - 01.09 propagačná výstava exponátov KF a KMF v rámci dňa mesta
Poprad
október

- zabezpečiť propagáciu Podtatranskej burzy v televízii, tlači a na
verejnosti
- 18.10 valné zhromaždenie ZKF v Bratislave
- 24.10 o 20.00 hod príprava sály SOU stavebného na burzu
- 25.10 - 15. Podtatranská filatelistická výmenná schôdzka v sále
SOU stavebného na Okružnej ulici v Poprade, od 07.00-12.00 hod

november

- 05. a 19.11 odovzdanie objednávok filatelistických materiálov na
rok 2004
- 19.11 objednávky na albumové listy na slovenské a české za rok
2003 (formát POFIS, alebo A4, zasklené alebo nezasklené)

december

- pri schôdzach 03. a 17.12 členovia KF zaplatiť členský príspevok a
subskripciu na rok 2004
- do 12.12 zaslať zoznam členov KF a zaplatiť členské príspevky na
sekretariát ZSF
- do 15.12 zaplatiť predplatné za časopis Zberateľ a Filatelie
- do 19.12 predĺžiť zmluvu so Slovenskou poštou Poprad na prenájom miestnosti na rok 2004 na klubové schôdze

Zo správy o činnosti KF 54-17 za rok 2002:
Výročná členská schôdza KF 54-17 sa uskutočnila 5.3.2003 za účasti 22
členov KF a jedného hosťa. Účasť na schôdzi bola 50 percentná.
Správu o činnosti predniesol Ing. Rančák, ktorý v úvode vyzdvihol aktivity
klubu v minulom roku. Je to hlavne organizovanie Podtatranských výmenných
schôdzok ( búrz – toho roku bude už pätnásta ), vydanie pamätnice 75. rokov
organizovanej filatelie v regióne Poprad a jej prezentáciu na výstave
ŽILINFILA 2001, činnosť KMF a ich vystavovateľská činnosť a aktívna práca
v orgánoch ZKF. V druhej časti boli spomenuté aj problémy, ktoré trápia
popradských filatelistov. Medzi najzávážnejšie patria:
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- emisná politika Ministerstva dopravy a spojov SR, vysoký počet známok a
ich vysoká nominálna hodnota
- rôzne úpravy kupónov, spojok, tlačových listov. Táto emisná politika nepodpodporuje zberateľov, ale obchodníkov, čím odrádza od zbierania najmä
mladých
- k našej spokojnosti neprispieva ani zlá distribúcia noviniek, pretože sa
často mení distribútor noviniek. Aj keď cez rok nastalo zlepšenie, ku koncu
roka sa to znovu zhoršilo. Výhovorky, ktoré sprevádzajú túto distribúciu,
nepomáhajú, a potom sa nemožno čudovať, keď nastáva odliv členov
z organizácií, ktorí si filatelistické novinky kupujú v priehradkách na poštách,
ktoré zavádza Slovenská pošta a ona ich ponúka už v deň vydania. Nad tým
by sa mal zamyslieť ZSF, pretože ak nebudú novinky načas, budú sa kupovať
známky na poštách a terajší členovia už nebudú členovia klubov, pretože ich
nič nemotivuje k tomu, aby nimi boli
- vydáva sa veľmi veľa filatelistického materiálu a členovia strácajú chuť také
množstvo zbierať. A hlavne platiť. Robia sa rôzne špekulácie s kupónmi, TL,
PT. Posledným príkladom je známka Blahoželanie 2002 s kupónmi !! V ďalšej
časti bola prečítaná správa o hospodárení, kde máme rozpočet vyrovnaný a
veľké akcie si nemôžme dovoliť.
Plán činnosti na ďalšie roky je dosť rozsiahly, z tých hlavných úloh sú tieto:
- pokračovať v organizovaní celoslovenských výmenných schôdzok
- v r. 2004 v spolupráci s KMF Košice usporiadať celoslovenskú výstavu
mladých filatelistov
- získať priestory pre uskladnenie niekoľkých kusov výstavných rámov a potom robiť propagačné výstavky
- vlastnými silami vykonať informatívne prednášky
- v KF pripraviť jeden súťažný exponát na výstavu
- vydávať Klubové zvesti
- propagovať filatéliu v regióne
Úloh je veľa, uvedené úlohy sú iba výberom z nich, výbor KF bol zvolený
v nezmenenom v nezmenenom zložení. V uznesení bola schválená činnosť KF
do roku 2007 podľa predloženého návrhu, príspevok na činnosť KF, vyrovnaný
rozpočet a drobné klubové úlohy.
V diskusii vystúpil Ing. Stanko, ktorý navrhol filatelistické zviditeľnenie výročia
trolejbusovej dopravy vo Vysokých Tatrách, ktoré výbor s potešením podporil. Dr.
Kolen ponúkol spoluprácu s popradskou televíziou, čo sme podporili. Ing.
Marton vyzval členov klubu, aby svoje prebytky nosili na schôdzky na výmenu.

5

Členovia klubu pri prehliadke filatelistických materiálov
Výpočet subskripcie za rok 2002:
1. Európa – cirkus

8 známok po 18.- Sk

144.- Sk

2. Ochrana prírody – motýle

3 známky 10,16,25 Sk

51.- Sk

3. Kardinál Rudnay

1 známka po 17.- Sk

17.- Sk

Kližské Hradište

10 známok po 7.- Sk

70.- Sk

Rotunda v Skalici

10 známok po 14.- Sk

140.- Sk

Spišská kapitula

10 známok po 22.- Sk

220.- Sk

4 známky po 12.- Sk

48.- Sk

4 známky po 6.- Sk

24.- Sk

4 známky po 20.- Sk

80.- Sk

4 známky po 23.- Sk

92.- Sk

1 známka po 20.- Sk

20.- Sk

4. Krásy našej vlasti

5. Čínsko-slovenské vydanie
6. Umenie: Majster Pavol
Koloman Sokol
7. Apollo – hárček
Spolu :

906.- Sk
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Vyúčtovanie subskripcie za rok 2002:
Zaplatili sme zálohu

750.- Sk

doplatok subskripcie

170.- Sk

Spolu :

920.- Sk

Rozdiel medzi zálohou 920.- Sk a skutočnou cenou subskripcie 906.- Sk je 14.Sk, ktoré vráti každému členovi pokladník organizácie, p.Palubiak.
Výpočet subskripcie na rok 2003:
1. 10. výročie Slovenskej republiky 6 známok po 20.- Sk

120.- Sk

2. Cyril a Metod

2 známky po 17,22.-Sk

3. M.R.Štefánik

8 známok po 14.- Sk

112.- Sk

4. Umenie-Medňanský

4 známky po 18.- Sk

72.- Sk

10 známok po 14.- Sk

140.- Sk

1 známka po 13.- Sk

13.- Sk

1 známka po 14.- Sk

14.- Sk

– mačka

1 známka po 16.- Sk

16.- Sk

– mačka

1 známka po 18.- Sk

18.- Sk

7. Krásy našej vlasti: Klinger

4 známky po 9.- Sk

36.- Sk

4 známky po 12.- Sk

48.- Sk

8. Umenie – Krivoš

4 známky po 16.- Sk

64.- Sk

– Vouet

4 známky po 14.- Sk

56.- Sk

– ikona

4 známky po 21.- Sk

84.- Sk

5. EUROPA-plagát
6. Ochrana prírody – mačka
– mačka

: Rozgrund

Spolu :

39.- Sk

832.- Sk

Úpravy sadzieb za poštové zásielky a služby Slovenskej pošty v r. 2003:
Slovenská pošta, š.p. ohlásila zmeny Tarify výkonov poštovej prevádzky pre
medzinárodný a tuzemský styk s účinnosťou od 1. januára 2003. Zrušila sadzbu
pre lístky (pohľadnice) – polplatok za ne je rovnaký jako za list do hmotnosti 20 g
(I. alebo II.triedy). Zaviedli sa aj ďalšie novinky (nové obálky na cenné listy,
hromadné podacie lístky a pod.). Preto odporúčame oboznámiť sa s nimi na
poštách, alebo na web stránke Slovenskej pošty. Niektoré uvádzame:
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Listové zásielky - tuzemský styk

list

balík

do 20 g
do 50 g
do 500 g
1.tr.
2.tr.
1.tr.
2.tr.
1.tr.
2.tr.
12 Sk 7 Sk 13 Sk
9 Sk 16 Sk 13 Sk
Balíkové zásielky - tuzemský styk

do 1000 g
1.tr.
2.tr.
35 Sk 24 Sk

do 2 kg
do 3 kg
do 5 kg
do 10 kg
1.tr.
2.tr.
1.tr.
2.tr.
1.tr.
2.tr.
1.tr.
2.tr
52 Sk 40 Sk 58 Sk 41 Sk 64 Sk 43 Sk 98 Sk 58 Sk
Listové zásielky - medzinárodný styk

List do 20 g
List do 50 g
List do 100 g
List do 250 g
List do 500 g
List do 1000 g

Susedné štáty
Európa
1.tr.
2.tr.
1.tr.
2.tr.
13 Sk 11 Sk 16 Sk 14 Sk
21 Sk 18 Sk 26 Sk 23 Sk
40 Sk 36 Sk 45 Sk 42 Sk
73 Sk 67 Sk 85 Sk 80 Sk
130 Sk 125 Sk 155 Sk 145 Sk
245 Sk 240 Sk 290 Sk 280 Sk
Poplatky za zvláštne služby

1. a 2. trieda
Doporučene
Doporučene s potvrdením dodania
Do vlastných rúk
Dobierka
Doručenka
Aerogram

Tuzemsko
11 Sk
18 Sk
3 Sk
9 Sk
9 Sk

Svet
1.tr.
21 Sk
36 Sk
63 Sk
120 Sk
220 Sk
440 Sk

2.tr.
18 Sk
32 Sk
56 Sk
105 Sk
195 Sk
390 Sk

Zahraničie
38 Sk
10 Sk
26 Sk
13 Sk

Poplatky za pokážky - tuzemský styk
PkA
PkC
PkD
PPP U zelený PPP U červený
Suma do 500 Sk 7 Sk 16 Sk 55 Sk
6 Sk
6 Sk
Suma do 1000 Sk 9 Sk 18 Sk 55 Sk
7 Sk
7 Sk
Suma do 5000 Sk 11 Sk 25 Sk 60 Sk
10 Sk
10 Sk
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Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2003
Dátum

Názov

emisie

01.01. 10. výročie Slovenskej republiky
14.02. Prezident SR Rudolf Schuster

Nominál

Formát

20,0

26x40

7,0

19x23

Počet
známok Tlač
v liste
HA 6
Otp/O
100

OTr

14.02. Pozdravné blahoželanie

7,0

30x23

50

OTr

10.03. Ľudové zvyky (veľkonočná známka)

7,0

30x23

50

OTr

10.03. Kremnica-výplatná

18,0

19x23

100

OTr

03.04. 25.výročie cirk.provincie-Sv.Cyril

17,0

23x40

03.04. 25.výročie cirk.provincie-Sv.Metod

22,0

23x40

HA 2

Otp/O

03.05. Milan Rastislav Štefánik

14,0

40x26

8

Otp/O

09.05. UMENIE-L.Medňanský

18,0

50x40

4

Otp

09.05. EUROPA-Reklamný plagát

14,0

40x23

10

OTp

16.05. Sv. Svorad, sv. Benedikt

12,0

30x23

50

OTr

16.05. Klenotnica múzeí-Exp. z výstavy Cesta dejinami

50

OTr

18,0

40x23

01.06. Rozprávkové postavičky-Maťko a Kubko

7,0

30x23

25.06. Ochrana prírody-WWF-Európska mačka divá

7,0

23x30

25.06. Ochrana prírody-WWF-Európska mačka divá

13,0

23x30

25.06. Ochrana prírody-WWF-Európska mačka divá

14,0

23x30

25.06. Ochrana prírody-WWF-Európska mačka divá

18,0

23x30

03.07. MS v plávaní

11,0

30x23

50

OTr

9,0

40x23

15.07. Krásy našej vlasti: Rozgrund

12,0

30x23

UTL
4+4

OTp

05.08

Bienále ilustrácií

13,0

30x23

50

OTr

09.

Pezinok-výplatná

15.07. Krásy našej vlasti: Klinger

OTr

HA 4

Otp/O

100,0

19x23

100

OTr

15.10. Umenie-Simon Vouet

14,0

40x50

4

OTp

15.10. Umenie-Rudolf Krivoš

16,0

40x50

4

OTp

15.10. Umenie-Sv.Gabriel (ikona apod.)

21,0

40x50

4

OTp

30.10. Vianočná známka-vianočný motív

7,0

30x23

50

OTr

17.11. 100.výročie letu bratov Wrightovcov

18,0

30x23

50

OTp

18.12. Deň poštovej známky-Jozef Baláž

12,0

40x23+k

30

OTr
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Súkromné prítlače – samoúčelné?
Ing. Ladislav Stanko
Koncom druhého tisícročia – hlavne od sedemdesiatych rokov minulého
storočia stretávame sa čoraz častejšie so súkromnými prítlačami, príležitostnými
lístkami, pamätnými listami a pod. Možno podnet k ich vydávaniu bol len logickým
pokračovaním v minulosti dostatočne neuznávanej, no v tých rokoch už vo svete
obľúbenej oblasti zberateľského záujmu, tzv. Carte Maximum. Naviac aj
v článkoch našich popredných jurymanov sa súkromné prítlače spomínajú čoraz
častejšie – obyčajne so zámerom ich diskreditácie a viac menej jednoznačným
záverom – že do filatelie nepatria a že tam teda ani a tobôž už nie v exponátoch –
nemajú čo robiť.
Nič v živote – okrem viery – nie je jednoznačné. Načriem preto do vlastnej
klubovej tvorby, do vlastných aktivít a pokúsim sa oponovať dnes ešte
prevládajúcej mienke o ich samoúčelnosti. Už vyše desať rokov sa usilujeme
filatelisticky zdokumentovať a to ide väčšinou prosím o priamu dokumentáciu,
všetky dôležité udalosti regiónu. Len tak námatkou spomeniem:
740. výročie prvej písomnej zmienky o Poprade
730. výročie prvej zmienky o Veľkej
Storočnicu parnej zubačky Štrba – Štrbské Pleso
60 rokov ľadového hokeja v Poprade
70. ročník Tatranského pohára v ľadovom hokeji
90 rokov Tatranskej elektrickej dráhy
75 rokov organizovanej filatelie v Poprade
či aj
v zahraničí s uznaním prijaté materiály, ktoré sme postupne vydávali ku
kandidatúre Popradu na usporiadanie ZOH 2006, (až do rozhodnutia o zrušení
kandidatúry) atď. A to je iste len zlomok toho, čo napr. kežmarskí filatelisti, ktorí
nám všemožne pomáhajú, produkujú do sveta.
Je samozrejmé, že v žiadnom prípade nejde iba o prítlače, ale vždy
samozrejme aj v spojení s adekvátnou príležitostnou poštovou pečiatkou, kde už
musíme vyvíjať značné úsilie o zabezpečenie ich sponzorovania. A tu prichádzam
vlastne už k podstate môjho príspevku. Je možné povedať, že napr. vyše 1000
dopisov s krásnymi príležitostnými grafickými kresbami len pre tento účel
vytvorených popradským umelcom majstrom Jozefom Kupkom,
opečiatkovaných príležitostnou poštovou pečiatkou z osláv 730. výročia
písomnej zmienky o Veľkej, odoslaných nielen do Európy, ale aj do zámoria
rodákmi a patriotmi z Veľkej bolo samoúčelné? Nie – nielenže sa dostali do
sveta, ale sú iste u prijímateľov uložené ako vzácne suveníry a stejne tak sú
uložené aj v zbierkach filatelistov. Tieto oslavy trvali tri dni a verte práve
takouto spomínanou formou sa dostali do povedomia obyvateľov. A tak je

10

tu na mieste otázka: plnia svoj účel, alebo sú dnes nedocenené súkromné
prítlače len samoúčelné?
A ešte – či to patrí do zbierok, resp. aj exponátov. Keď sa budeme nimi
viacej zaoberať, možno zistíme, že niekedy sú zrozumiteľnejšie a aj viac
hovoriace ako je to u niektorých FDC. Možno, že keby v minulosti sme mali
takýchto aktivít viacej a uznávali by sme ich, mohli mať svoj osobitný podiel na
rozvoji organizovanej filatelie. Veď známka, doplnená príležitostnou poštovou
pečiatkou a adekvátnou, originálnou prítlačou, to je trojnásobná sústredenosť a
trikrát znásobený dojem z udalosti, ku ktorej bola známka vydaná. Budúcnosť
ukáže, či si prítlače nájdu svoje miesto vo filatelii, no záujem o ne už dnes mnoho
predznamenáva.
Vybraté z časopisu ZBERATEĽ 1/2003:
Kedy hárček, kedy priehradkový list ?
Peter Malík
Medzi filatelistami na rôznych úrovniach už dlhší čas prebieha diskusia
súvisiaca s používanou filatelistickou terminológiou. Ide najmä o pojmy: háček,
priehradkový list, známka v hárčekovej úprave, typ, doska/platňa, dosková chyba,
dosková vada,, výrobná chyba, chybotlač, madzihárčie.
Časopis MICHEL RUNDSCHAU priniesol nedávno informáciu, že redakcia
katalógov Michel stanovila nové kritéria pre zaraďovanie hárčekov a malé
priehradkové listy.
1. Za hárčeky sa budú považovať listy:
- s jednou až troma známkami bez ohľadu na to, či sú známky rovnaké,
alebo rôzne
- so štyrmi až šiestimi známkami, z ktorých aspoň tri sú rôzne
2. Listy s 5 až 10 rovnakými známkami budú malé priehradkové listy
3. Ak listy obsahujú 7 až 10 rôznych známok, budú považované za sútlačové
malé listy
4. Listy so štyrmi rovnakými známkami budú za hárčeky považované len vtedy,
ak rovnaké známky sú vydané aj v inej úprave s minimálne dvojnásobným
počtom známok; inak budú považované za malé priehradkové listy
5. Listy z viac ako 10 známkami sa budú považovať za normálne priehradkové
listy, pričom nezáleží, či známky sú rovnaké alebo rôzne (potom pôjde o
sútlačové priehradkové listy).
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S príspevkom prispeli : Ing. Jozef Rančák a Ing. Ladislav Stanko
Klubové zvesti zostavil : Ján Denk
Neprešlo jazykovou ani obsahovou kontrolou
Pre internú potrebu KF 54 – 14 Poprad
Náklad: 35 výtlačkov
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