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Úvodom:
Po dlhšej dobe sme sa rozhodli opäť vydať Klubové zvesti. Impulzom bol
blížiaci sa termín výročných členských schôdzí v kluboch a nasledujúce
Valné zhromaždenia ZKF a ZSF, pri ktorých sa hodnotia uplynulé 4 roky
činnosti slovenských filatelistov a vytyčuje sa program na ďalšie roky.
Nech sa tieto Zvesti stanú podkladom k úspešnému priebehu našej
výročnej schôdze a podnetom k aktívnej klubovej práci v budúcnosti.
Nám ostáva veriť, že v ďalšom období budeme mať z nášho koníčka väčšiu
radosť. Nech už to budú krajšie slovenské známky normálnych
nominálnych hodnôt, viac finančných prostriedkov v organizovanej filatelii,
ale nie zo zvýšených členských poplatkov, viac výstav s peknými
exponátmi, väčšie pochopenie Slovenskej pošty pre filatelistov, rôzne akcie,
propagujúce poštovú známku a filateliu a mnoho ďalších udalostí ....
Uplynulé štyri roky v klube:
Teraz sme v období pred konaním valných zhromaždení, ktoré hodnotia
činnosť filatelistov za uplynulé štyri roky. Hodnotenie činnosti nášho klubu
odznie na našej členskej schôdzi dňa 21. februára 2007.
V tomto článku by som chcel zhodnotiť našu činnosť od poslednej členskej
schôdze, ktorá sa konala 16. marca 2005. V roku 2006 sa schôdza
nekonala, pretože sme boli zaneprázdnení prácou okolo výstavy
POPRADFILA 2006.
Keď hodnotím uplynulé dva roky, musím povedať „ výborné ". Určite to boli
najúspešnejšie roky popradskej filatelie. Po prvýkrát sa sa v Poprade
uskutočnila súťažná filatelistická výstava POPRADFILA 2006, po prvý
raz má mesto Poprad svoju známku a po dlhej dobe vystavoval na súťažnej
výstave svoj exponát popradský filatelista – Ján Denk.
Výstavu sme chceli usporiadať už dlhšiu dobu, ale nemali sme k dispozícii
vhodné priestory. Až začiatkom roka 2005 prišiel Ing. Stanko s ponukou od
Tatranskej galérie v Poprade. Priestory sú síce menšie, ale pre
mládežnícku výstavu plne postačujúce. Pôvodne sme plánovali usporiadať
iba mládežnícku výstavu a nie výstavu pre dospelých.
Riaditeľka galérie p. Dr. Ondrušeková nám ponúkla výstavné priestory
bezplatne na neuveriteľných šesť týždňov ! Okamžite sme podali prihlášku
na usporiadanie výstavy pre mládežníkov, no Rada ZSF nás požiadala, aby
sme pripravili výstavu aj pre dospelých. Po viacerých rokovaniach s Radou
ZSF bolo dohodnuté, že výstavy budú dve: jedna pre pre dospelých, druhá
pre mládež a obidve budú pod jedným názvom, s jednou dokumentáciou.
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Inaugrácia poštovej známky Poprad
Výstava POPRADFILA 2006 bola usporiadaná pri príležitosti 750. výročia
prvej písomnej zmienky o meste Poprad. Bola to premiérová výstava III.
stupňa určená pre prvovystavovateľov, nové exponáty a exponáty, ktoré
stratili kvalifikáciu.
Pre dospelých vystavovateľov sa konala v dňoch 24.2. – 8.3.2006
a exponáty mládeže boli vystavené v dňoch 13.3. – 18.3.2006. Dospelí
vystavovatelia vystavili 36 exponátov na 125 plochách a mládežníci
vystavili 35 exponátov na 69 plochách.
Z nášho klubu vystavil Ján Denk v triede filatelistickej literatúry dva
exponáty na CD nosičoch „ Čo prezradia známky o Antarktíde? VEĽA !!! "
s hodnotením – pozlátená medaila (70 bodov) a „Štátoprávne usporiadanie
ZSSR na známkach" s hodnotením – veľká strieborná medaila (61 bodov).
Bol to po Ing. Stankovi druhý dospelý vystavovateľ za povojnovej existencie
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klubu (keď neberiem do úvahy kolektívny exponát „ Pamätnica popradskej
filatelie "). Exponáty boli porotou veľmi dobre prijaté a hodnotené.

Príprava výstavných plôch pre výstavné exponáty ( Zľava: Jaro Lacko,
Jožo Rančák a Števo Bizub )
Na mládežníckej výstave výstave z popradského KMF vystavovala
Alexandra Baliaková exponát „ Rastliny ", za ktorý dostala striebornú
medailu (60 bodov). Popradskí mladí filatelisti vystavujú od r. 1999 a je to
už v poradí piaty exponát.
Usporiadať takúto súťažnú výstavu bolo pre taký malý klub, aký sme my
„ veľké sústo ", ale so cťou sme sa ho zhostili. Všetci aktívni členovia
a sympatizanti klubu sa zomkli, podieľali sa na príprave a zdarnom
priebehu výstavy zo všetkých síl. Na to, čo sme spoločnými silami dokázali,
môžeme byť právom hrdí !
Mimoriadnu účinnú a nezištnú pomoc nám poskytli kolegovia zo susedných
KF zo Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Svitu a Košíc.
5

Zahájenie výstavy – členovia poroty MUDr. Peter Osuský a Mgr. František
Sopko konzultujú o vystavených exponátoch
Výstava by sa neuskutočnila, keby nám sponzori neposkytli svoje služby a
pomoc. Je ich veľa, ale spomeniem aspoň: Tatranskú galériu v Poprade s
jej riaditeľkou Dr. Ondrušekovou, Regionálne centrum Slovenskej pošty
v Poprade s riaditeľom ing. Šmehýlom, grafika Jozefa Kupka, Dr. Zuzanu
Kollárovú zo Štátneho archívu v Spišskej Sobote, Popradskú tlačiareň
s riaditeľom p. Földešom, hotel „ Tatra " s jej riaditeľkou p. ing. Stupákovú
a iných.
Bola to veľmi náročná akcia – po stránke finančnej, organizačnej a aj
fyzickej. Celý náš kolektív sa pri nej zomkol, aj vzťahy v ňom sa upevnili.
Škoda, že je taký malý. Táto výstava bola prvá a zrejme na dlhú dobu aj
posledná. Veľmi by som si prial, aby toto moje konštatovanie nebolo
pravdivé!
Ďalšou významnou udalosťou roku 2006 bolo vydanie výplatnej poštovej
známky POPRAD. Aby bola známka zaradená do emisného plánu
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Slovenskej pošty, bolo treba vykonať veľa práce a diplomatického jednania.
Na „ spadnutie " bola známka už pred 10 rokmi, ale vtedy to nevyšlo.
Až pri 750. výročí založenia mesta Poprad a za neutíchajúcej snahy ing.
Ladislava Stanka, ktorý sa nedal odradiť a má leviu zásluhu na tom, že
teraz môžeme na list nalepiť veľmi peknú, vydarenú známku s obrazom
nášho mesta, sa to podarilo. Známka bola uvedená do života 17.2.2006.
Krst sa uskutočnil v predvečer výstavy POPRADFILA 2006 v priestoroch
Tatranskej galérie. V jej priestoroch sme na požiadanie riaditeľky tejto
galérie usporiadali propagačnú výstavu na tému „ Umenie na známkach "
z exponátov ing. Stanka, ing. Rančáka, Denka, Malatína, p. Balušku
z Trnavy a p. Kupku. Vystavili sme aj „Výber z diela" akademického maliara
Mariána Čapku-autora známky Poprad. Myslím si, že i keď je známka
tlačená ofsetom, že je pekná a dobre reprezentuje mesto. Patrí medzi tie
najkrajšie z emisie „mestá". K obom akciám boli zhotovené aj príležitostné
poštové pečiatky, prítlače na obálky a k inaugurácii známky aj pamätný list.
Autormi sú ing. Ladislav Stanko. Jozef Kupko a ing. Paulína Kundisová.
Čo chceme v klube robiť v ďalšom období :
V roku 2007 by sme radi pokračovali v usporiadavaní pravidelných
Podtatranských výmenných filatelistických schôdok (búrz). Sú návrhy, aby
namiesto súčasných dvoch boli až štyri do roka. V tomto roku sú plánované
na 17. marca a 13. októbra. V prípade, že by sa konali štyri, ďalšie by mohli
byť v júni a septembri, pretože v máji a novembri usporiadava svoje burzy
Dr. Poľan.
V najbližšom období by sme chceli vydať pamätnicu výstavy POPRADFILA
2006. Máme dostatok fotografického materiálu, je to potrebné spracovať
textovo, pridať postrehy a spomienky z organizovania celej výstavy ...
Mali by sme podporovať výstavnícku činnosť členov klubu. V mládežníckej
kategórii sa pripravuje exponát Daniely Urbanovej zostavený zo
slovenských analogických pohľadníc (carte maximum). Veľmi pekný
exponát má v otvorenej triede ing. Stanko – Symboly štátnosti, ktorý by bolo
vhodné vystaviť v septembri v Ružomberku.
Vystavovateľov exponátov by sme mali finančne podporiť – napr. uhradiť
cestovné na výstavy, kde by mali možnosť svoje problémy s tvorbou
exponátov konzultovať s jurymanmi a tým skvalitnovať úroveň svojich diel.
Musíme sa zamyslieť aj nad úrovňou a stavom mládežníckej filatelie,
o existencii krúžku mladých filatelistov v našom klube. Propagovaním
filatelie na verejnosti formou propagačných výstav, článkov v tlači,
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účinkovaním v televízii, vydávaním propagačných poštových pečiatok zvýšiť
informovanosť verejnosti o filatelii za účelom získania nových členov KF.
V tomto roku majú byť dve súťažné výstavy: v Ružomberku a v Bratislave.
V roku 2008 sa bude konať svetová výstava PRAGA 2008, v roku 2010
európska výstava v Brne. Klub návštevníkov výstav podporí.
Zvýšil sa záujem o návštevu búrz aj v okolitých mestách. Bolo by
prospešné presondovať trh s dopravou a dojednať rozumnú cenu pre
prepravu 6 – 10 osôb.
Termíny schôdzok v roku 2007:
Klubové schôdzky sa vďaka porozumeniu Regionálneho centra poštovej
prevádzky v Poprade a jeho riaditeľa Ing. Šmehýla konajú 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. Tu sú ich termíny konania v r. 2007:
január

03, 17

február

07, 21 – výročná členská schôdza

marec

07, 21

apríl

04, 18

máj

02, 16

jún

06, 20

júl

04, 18

august

01, 15

september

05, 19

október

03, 17

november

07, 21

december

05, 19

Členská základňa klubu KF 54 – 17:
K 1.1.2007 sú vo Zväze slovenských filatelistov registrovaní títo členovia
nášho klubu:
-

Bizub Štefan
Boháč Branislav
Cehlár Jozef
Csont Július, Dr.
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- Czulka Pavel, ing.
- Černý Jaroslav
- Denk Ján
- Fabian Július, ing.
- Faix Ján
- Holl Róbert, ing.
- Jelačič Eduard
- Kolen Milan, Dr.
- Kušnirik Jozef, Dr.
- Lacko Jaroslav, ing.
- Macháč Štefan
- Malatin Martin
- Marton Ján, ing.
- Ovšonka Rastislav
- Rančák Josef, ing.
- Stejskal Václav
- Stanko ladislav, ing.
- Toth Martin
V krúžku mladých filatelistov č. V – 350 sú registrovaní títo mládežníci:
- Baliak Adam
- Baliaková Alexandra
- Šoltés Andrej
- Urbanová daniela
- Zgodalová Petra
Celkom je to 22 dospelých a 5 mladých filatelistov.
Okrem týchto registrovaných filatelistov na ZSF sa klubového života
zúčastňujú tzv. sympatizanti klubu. Majú niektoré výhody nášho klubu, ale
nemajú výhody (práva), vyplývajúce z členstva vo ZSF. Medzi výhody
(práva) patrí napr.:
- bezplatný vstup na schôdzky klubu 2x mesačne
- bezplatný vstup na burzy, usporiadavané klubom
- k dispozícii požičiavanie filatelistickej literatúry bezplatne (Filatelie,
Zberateľ)
- k dispozícii požičiavanie katalógov z celého sveta
- ponuka výberov známok z kolovania
- aktuálne informácie z filatelistického života
Sympatizanti nemajú oproti členom ZSF toto:
- možnosť odoberať novinky Slovenskej pošty
- nárok na členskú prémiu ZSF
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-

možnosť voliť a byť volení do orgánov KF, ZKF a ZSF
možnosť vystavovať na výstavách pod patronátom ZSF

Sympatizanti nášho klubu k 1.1.2007 boli:
-

Budaj Ľudovít
Ďumbala Stanislav
Gallo Alojz
Janíček Róbert
Kriš Valent
Schuster Rudolf
Šebest Jozef

Keďže hodnotíme uplynulé štvorročné obdobie, uveďme si mená, ktorí
klub za túto dobu opustili a naopak, ktorí pribudli:
Navždy nás opustili:
-

Bornemissa Štefan, Dr.
Jaščur Václav
Palubjak Milan
Porjes Pavol, PhMg.

Z klubu odišli (nie sú členmi ZSF) :
-

Ďumbala Stanislav, ing.
Hudáč Štefan
Janíček Róbert
Kurča Rudolf, ing.
Mikulík Július
Orságh Juraj
Profant Ján
Sendecký Ján
Škovran František
Vydra Jozef

Do klubu prišli:
-

Denk Ján
Jelačič Eduard
Lacko Jaroslav, ing.
Ovšonka Rastislav
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Súťaž o najkrajšiu slovenskú poštovú
príležitostnú pečiatku, vydanú v roku 2006:

známku

a najkrajšiu

Tak ako v minulých rokoch, aj tento rok sa uskutoční anketa o najkrajšiu
slovenskú poštovú známku známku a najkrajšiu príležitostnú pečiatku
v roku 2006.
Účastníci ankety majú odpovedať aspoň na jednu z troch anketových
otázok:
a. Ktorú slovenskú poštovú známku, vydanú v roku 2006 považujete za
najkrajšiu?
b. Ktorú príležitostnú pečiatku roka 2006 považujete za najkrajšiu ?
c. Ktorý námet navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich
rokoch?
Na každú otázku uveďte iba jednu odpoveď. Každý účastník ankety, ktorý
odpovie aspoň na jednu z uvedených otázok, dostane od Slovenskej pošty
poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky a bude zaradený do žrebovania
o vecné ceny.
V ankete uveďte katalógové číslo známky, poradové číslo pečiatky,
prípadne dátum a poštu, kde sa uvedená pečiatka používala, ako aj plný
názov známky, resp. pečiatky.
Odpovede posielajte na poštovom lístku s uvedením čitateľnej adresy
a podpisu na adresu: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11
Bratislava 1 do 31. marca 2007 !!!
Náš klub má v tejto ankete svoje horúce želiezka:
- na náš návrh bola vydaná výplatná známka Poprad
- v druhej otázke máme „ svoje " dve príležitostné pečiatky:
číslo 3, pošta Poprad 1, 17.2.2006, Inaugurácia známky Poprad (autorom
je ing. Ladislav Stanko)
číslo 4, pošta Poprad 1, 24.2.2006, Filatelistická výstava POPRADFILA
(autorom je Jozef Kupko)
-v tretej otázke máme návrh na vydanie známky v roku 2010. Sú to vlastne
dva
návrhy z jednej oblasti. V emisnom rade Technické pamiatky je to
100. rokov komína na Elektrárni v Poprade. Tento komín je súčasťou
budovy Tatranskej galérie v Poprade a je uznaný za technickú pamiatku
v Slovenskej republike. Druhý návrh je pre emisiu Umenie. Tatranská
galéria v Poprade bude oslavovať v roku 2010 päťdesiat rokov svojej
11

existencie. Pri tejto príležitosti by mohlo byť publikované dielo maliara
Katonu.
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2007:
Dátum

Názov

emisie

07.02. Osobnosti-terézia Vansová
07.02. Modra-výplatná
14.02. Blahoprajná známka-výplatná
15.03. Veľká noc 2007 - výplatná

Nominál

Formát

19,0

27x34

14,0

23x26

T2 50g

23x26

10,0

27x34

21.03. Športová známka - tenis

16,0

34x27

18.04. Ochrana prírody – Slovenský čuvač

31,0

44,4x33,5

18.04. Ochrana prírody – Slovenský kopov

31,0

44,4x33,5

02.05. EUROPA 2007 – 100 rokov skautingu

18,0

44x27

23.05. 100 rokov Slovenskej ligy v Amerike

22,0

34x27

30.05. Známka deťom – Janko Hraško - výplatná

10,0

27x34

06.06. Krásy našej vlasti – Kláštor Jasov

30,0

26,5x44

06.06. Krásy našej vlasti – Kláštor Hronský Beňadik

34,0

26,5x44

27.06. Bienále ilustrácií Bratislava

25,0

27x34

27.06. Bratislavský hrad

37,0

44,4x30,5

24.08. Spoločné vydanie so San Marinom

21,0

44,4x30,5

24.08. Spoločné vydanie so San Marinom

21,0

44,4x30,5

05.09. Technické pamiatky - Most

29,0

38x33

22.09. Klenotnica múzeí – Nitriansky evanjeliár

15,0

26,5x44

17.10. UMENIE – Ján Želibský

33,0

55x45

17.10. UMENIE – F. X. Palko

33,0

45x55

Osobnosti – Seton Watson

24,0

27x34

14.11. Vianoce 2007 – Vianočný stromček

26.10

10,0

34x27

28.11. Deň poštovej známky – Poľná pošta

28,0

42x28+k

Poštové poplatky platné od 1.1.2007:
Listy:
List 1. triedy – dodaný nasledujúci pracovný deň po dni podania
Ak list do 50 g presiahne rozmer 235 x 165 x 5 mm, uplatní sa sadzba *
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Do hmotnosti

1. trieda
Predajná cena v Sk

2.trieda
Predajná cena v Sk

50 g

16

10

100 g*

18*

14*

500 g

19

15

1 000 g

37

31

2 000 g

65

57

Balíky:
Balík 1. triedy – dodaný druhý pracovný deň po dni podania
Maximálna hmotnosť balíkov je 30 kg.

2 kg

1. trieda
Predajná cena v Sk
69

2.trieda
Predajná cena v Sk
49

3 kg

75

52

5 kg

85

57

10 kg

109

69

15 kg

135

81

Do hmotnosti

Inzercia:
Predám:
-

slovenské známky ** z rokov 1993 2006 za nominál; kupóny,
hárčeky, TL – plus 1.- Sk
ponúkam PL Slovenský štátny znak 8.- Sk a PL Žena s džbánom
14.- Sk bez VCH cca 10 ks najvyššej ponuke
poľské známky ** celé ročníky. Cena dohodou.
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-

ČSR II.** 1945 1992, PL, H, kupóny typy, zasklené v albumových
listoch POFIS. Cena dohodou.
Slovenskú republiku 1993 – 2006**, PL, H, kupóny, zasklené
v albumových listoch. Cena dohodou.
Čs. mince od r. 1918 do 1992. cena dohodou.
Známky ČSR II**, pošlite chybenku. Lacno.
Príležitostné tlače (čiernotlače) ČSR II, SR. Cena dohodou.
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Príspevky do Klubových zvestí vypracoval : Ing. Josef Rančák
Klubové zvesti zostavil a napísal : Ján Denk
Neprešlo jazykovou ani obsahovou kontrolou
Pre internú potrebu KF 54 – 14 Poprad
Náklad: 30 výtlačkov
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