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Editorial – slová expredsedu klubu

Aj keď sme plánovali vydávať Klubové zvesti každoročne, nepodarilo sa to, v roku 
2009 k tomu veľa nechýbalo, vychádzame až po štyroch rokoch. V podstate je to na 

konci „volebného obdobia“, keď bilancujeme predošlé 4 roky a plánujeme cestu ďalej. 
Na výročnej členskej schôdzi 17. 2. 2011 sme bilancovali uplynulé 4 roky a skonštatovali 
sme, že boli pre nás úspešné a vyznačovali sa našou aktivitou. Úspešná vystavovateľská 
činnosť našich dvoch členov, ktorá vyvrcholila účasťou na svetovej výstave  v Belgicku, 
zorganizovanie celoslovenského finále FO v júni 2009 v Poprade, obnovenie činnosti 
krúžku mladých filatelistov pod vedením p. Jelačiča a úspešný debut vo finále filatelis-
tickej olympiády v novembri 2010 v Nitre, oblúbené Podtatranské výmenné filatelistic-
ké schôdzky a pravidelné klubové stretnutia - to je základ našej činnosti. Na výročnej 
členskej schôdzi (VČS) sa udiala iba jedna zmena, keď ma na poste predsedu klubu 
po 15 rokoch vystriedal Eduard Jelačič. Prajem jemu aj staronovému výboru, aby boli 
vo svojej činnosti aktívni a vymýšlali nové aktivity, aby ich neopúšťala láska k filatelii 
a aj v nepriaznivých situáciách neskladali zbrane. Nech je popradská filatelia ešte veľa 
rokov na vrchole a prestalo sa o nej hovoriť, že raz je dole a raz  hore.

Je to trochu číslo hodnotiace. Sú v ňom vymenované všetky Podtatranské výmenné 
filatelistické schôdzky, všetci nositelia Čestných odznakov ZSF z nášho klubu, vyhod-
notenie činnosti klubu za uplynulé 4-ročné obdobie ako odznelo na výročnej členskej 
schôdzi 17. 2. 2011. Je tu aj zoznam aktívnych popradských filatelistov - organizovaných 
i neorganizovaných. Uplynulý rok sa niesol v duchu 85.výročia organizovanej filatelie 
v Poprade. V jej duchu sa niesla aj výročná členská schôdza s úlohou doplniť túto Pa-
mätnicu. K tomu majú prispieť aj tieto Zvesti.

Samozrejme, že v tomto čísle nechýba emisný plán poštových známok Slovenskej 
a Českej pošty, zápisnica, uznesenie z výročnej členskej schôdze, plán činnosti klubu 
na rok 2011 a na ďalšie 4 roky, plán schôdzkovej činnosti klubu, plán Podtatranských 
schôdzok, návod na zapojenie sa do kolovania prebytočného filatelistického materiálu, 
ako oceniť svoje prebytky a ďalšie zaujímavosti.

Ing. Josef RANČÁK
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Program výročnej členskej schôdze KF 54-
17 Poprad, konanej dňa 17. 2. 2011 v jedálni 
Stravexu v Poprade

1. Otvorenie a schválenie programu VČS
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti klubu za roky 2007 až 2010 
4.  Správa o hospodárení klubu za roky 2007 až 2010 a o inventarizácii prostriedkov 

klubu
5. Správa revíznej komisie
6.  Návrh kandidátov na členov výboru, revíznej komisie, vedúceho KMF, jeho zástup-

cu a delegátov na Valné zhromaždenie ZKF a do vyšších zväzových orgánov
7. Diskusia k predneseným správam
8. Správa mandátovej komisie
9. Voľby
10. Diskusia k činnosti klubu
11. Návrh uznesenia a jeho schválenie
12. Záver

Tento program bol členskou schôdzou jednomyseľne schválený.

ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE KF 54-17 Poprad, 
konanej dňa 17. 2. 2011 v jedálni Stravex v Poprade

Prítomní podľa prezenčnej listiny:
• členovia ZSF 14 z celkového počtu 18
• hostia a sympatizanti 6

Výročná členská schôdza bola uznášaniaschopná (77,7% účasť).

Výročnú členskú schôdzu otvoril Ing. Marton, ktorý privítal prítomných a predložil 
ku schváleniu program schôdze. Prítomní jednomyseľne schválili program, ktorý je 
v prílohe tejto zápisnice.

K jednotlivým bodom programu:
1.  Výročná členská schôdza schválila zlúčenie jednotlivých komisií, mandátovej, 

návrhovej a volebnej do jednej. Za predsedu bol zvolený Ing. Lacko a členov Dr. 
Kušnírik a Ovšonka.

2.  Správu o činnosti klubu za roky 2007 až 2010 predniesol Ing. Josef Rančák. Vo svojej 
správe sa zameral na zhodnotenie činnosti klubu v uplynulom období. Vyzdvihol 
vynikajúcu spoluprácu klubu s Regionálnym centrom Slovenskej pošty v Poprade 
pod vedením Ing.Vošteka, ktoré nám umožňuje schádzať sa v priestoroch pošty 
Poprad 2. Veľmi dobré meno nášmu klubu robia Podtatranské výmenné filatelistické 
schôdzky, ktoré sa konajú 4 razy do roka. Miesto ich konania sa presunulo pre spo-
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kojnosť účastníkov do priestorov Stravex pri autobusovej stanici. Za ich organizáciu 
boli vyzdvihnutí Ing. Lacko, V. Lacko, Cehlár, Jelačič, Ovšonka, Dr. Kušnírik, Ing. 
Rančák, Pitoňák, Janíček, Bizub. Vysoko vyzdvihol organizovanie celosloven-
ského finále filatelistickej olympiády mládeže, v roku 2009 prvý krát v histórii 
olympiád v Poprade a aktivizáciu KMF pod vedením Jelačiča. Veľmi úspešne sa 
naši mládežníci zúčastnili celoslovenského finále filatelistickej olympiády v Nitre 
v roku 2010, kde Nela Gloriková, Vladimír Mlynský a Zuzana Petrovská získali 
prvé, druhé a štvrté miesto. Vo vystavovateľskej činnosti vyzdvihol prácu Denka, 
ktorý nás reprezentoval na súťažných výstavách TIRNAVIA 2008, SLOVENSKO 
2009 v Nitre a na medzinárodnej výstave Glogow 2010 dvomi exponátmi: Čo vieš 
o Antarktíde a Štátoprávne usporiadanie Sovietskeho zväzu, na ktorých získal 
strieborné a bronzové medaily. Druhý vystavovateľ Ovšonka získal na výstavách 
Košice 2009 a Glogów 2009 v Poľsku dve pozlátené medaile za knižný exponát 
Vysoké Tatry na poštových známkach. V roku 2010 na svetovej výstave Belgica-
fila získal postriebrenú medailu, čo je za exponát v triede literatúry mimoriadny 
výsledok. V hodnotenom období klub zabezpečil vydanie dvoch príležitostných 
poštových pečiatok. V decembri 2008 pri príležitosti železnice na Hrebienok a v júni 
2009 pri príležitosti finále filatelistickej olypiády a Kongresu KMF. O kolovanie 
výberov poštových známok a filatelistického materiálu sa starajú Lacko a Rančák 
a to z KF Prešov, Košice a Ružomberok. Na klubové schôdze nosia svoje výbery 
aj Jelačič a Rovdenský, bolo by prospešné, aby aj ostatní ponúkali svoje prebytky. 
Klub odoberal časopis Zberateľ a Filatelie pre zvyšovanie odbornej úrovne členov. 
Katalógmi máme pokrytý celý svet, ale už sú staršie, z nových máme len Slovensko 
1993 až 2009, Slovenský štát a ČSR 1945 až 1992. Predseda klubu apeloval na vý-
bor, aby rozhodol o inovácii knižnice katalógov. Za spravovanie klubovej knižnice 
poďakoval Cehlárovi a Bizubovi. K zlepšeniu vzdelávania členov klubu sa výbor 
rozhodol zaviesť tradíciu pravidelných odborných prednášok v predvianočnom 
období spojenú s miniburzou. V decembri 2010 bol zorganizovaný nultý ročník 
tohto vzdelávania, na ktorom mal prednášku MUDr. Pálka z Košíc na tému úrad-
né listy v predznámkovom období na Spiši. Predseda vyjadril želanie, aby táto 
akcia sa stala pravidelnou a úspešnou. Na záver poďakoval predseda KF členom 
a sympatizantom za odvedenú prácu za posledné 4 roky a poprial im veľa zdravia 
a filatelistických úspechov v ďalšom období. 

3.  Správu o hospodárení predniesol Ing. Rančák. V roku 2007 bol počiatočný zostatok 
ku 1. 1. 2007 v SKK 10730,90, t. j. 356,20 eura. Konečný stav prostriedkov klubu 
je ku dňu 31. 12. 2010 v eurách 353,77. Hospodárenie klubu za uvedené obdobie 
bolo vyrovnané, príjmy a výdavky boli dodržané v rámci schválených ročných 
rozpočtov.

4.  Správu o inventarizácii predniesol Ing. Rančák s tým, že časopisy, katalógy a riad na 
občerstvenie sú uložené v skriniach KF v zasadačke pošty Poprad 2 a skutočné počty 
súhlasia s počtami v inventúrnej knihe. Výboru sa navrhuje prestárle a neúplné 
časopisy a katalógy ponúknuť na predaj záujemcom, resp. odniesť do zberu.

5.  Správu revíznej komisie predniesol Gallo, komisiou neboli zistené žiadne nedo-
statky.

6.  Do výboru KF 54-17 Poprad boli navrhnutí Janíček, Jelačič, Ing. Lacko, Ing. Marton 
a Ing. Rančák, do revíznej komisie Gallo, Dr. Kušnírik a Ovšonka, za vedúceho 
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KMF Jelačič a jeho zástupcu Ing. Rančák. Za delegátov na Valné zhromaždenie 
ZKF boli navrhnutí Jelačič a Ovšonka a za náhradníka Ing. Lacko. Za delegátov 
do vyšších zväzových orgánov boli navrhnutí títo členovia klubu: za predsedu 
Komisie mládeže pri ZKF východoslovenského regiónu Jelačič a za člena Revíznej 
komisie ZSF Ovšonka.

7. V diskusii k predneseným správam a činnosti KF vystúpili:
• Vladimír Lacko – z pozície delegáta ZKF na schôdzi vyhlásil podľa činnosti klubu, 

že je najlepší v regióne, vyzdvihol dobrú spoluprácu s popradskou poštou, poďakoval 
našim vystavovateľom za propagáciu filatelie, regiónu a ZKF na Slovensku a v zahraničí, 
ocenil dobrú starostlivosť o mládež a prácu vedúceho KMF Jelačiča, pozitívom v činnosti 
klubu je usporiadanie výmenných búrz, ocenil vydanie knihy Ovšonku, vyjadril sa proti 
rušeniu ZKF, poďakoval sa výboru za bohatú činnosť v uvedenom období

• Ing. Marton – kriticky sa vyjadril k plánom činnosti KF, keďže sa plánuje veľa úloh 
a splní sa len okolo 80 %

• Kriš – navrhol odoberanie noviniek Slovenskej pošty dvoma spôsobmi, a to tým 
členom, ktorí chodia pravidelne na schôdze klubu, aby sa novinky odoberali priamo 
na popradskej pošte v deň vydania a tým, ktorí na schôdzky chodia nepravidelne, aby 
sa im novinky odoberali zo ZSF

• p. Denk – stránka ZSF na internete nie je aktuálna, chýba na nej zmienka o výstave 
Popradfila 2006

• Ing. Lacko – zvýraznil význam organizovania búrz, po odbornej filatelistickej stránke, 
stretávajú sa na nich ľudia z okolia, organizovaní aj neorganizovaní a môžu tak nadväzo-
vať kontakty, je to často jediná možnosť na kontakty, vyjadril sa za organizovanie búrz 4 
razy do roka, ponúkol odbornú pomoc pri spracovaní filatelistických prebytkov

• Jelačič – mal predplatený časopis Spravodajca ZSF a neobdržal štvrté číslo
• Denk – cesta filatelie ide cestou internetu, vystavovať sa dá skenovaním známok, tie 

sa nepoškodzujú, môžu sa zväčšovať a dá sa s nimi ďalej pracovať, porovnával výstavy 
v Glogowe s našimi výstavami a poukázal na malý záujem našich samospráv o filateliu, 
región by mal byť hrdý na jeho propagáciu cestou filatelie

8.  Mandátová komisia vo svojej správe uviedla, že zúčastnených je 14 členov klubu, 
t. j. 77,7 %, čiže výročná členská schôdza je uznášaniaschopná.

9.  Vo voľbách boli zúčastnenými zvolení navrhnutí kandidáti do výboru KF a RK 
KF, za vedúceho KMF a jeho zástupcu a delegáti na Valné zhromaždenie ZKF, tiež 
delegáti do vyšších zväzových orgánov jednohlasne tak, ako je to uvedené v bode 
6 tejto zápisnice

10.  Diskusie k predneseným správam a k činnosti klubu boli zlúčené do jednej 
diskusie

11.  Výročná členská schôdza schválila jednomyseľne uznesenie, ktoré je v prílohe 
tejto zápisnice

12.  Na záver poďakoval p. Marton prítomným za aktívnu účasť na členskej schôdzi 
a vyslovil úprimné želanie, aby aj v ďalšom období bola členská základňa ak-
tívna. 
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UZNESENIE VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE KF 54-17 Poprad, 
konanej v jedálni Stravex v Poprade, dňa 17. 2. 2011

Návrhová komisia na základe prednesených správ, diskusných príspevkov a podnetov 
k ďalšej činnosti KF predložila výročnej členskej schôdzi nasledovný návrh uznesenia:

1. Členská schôdza berie na vedomie:
- Správu o činnosti KF za roky 2007 až 2010
-  Správu o hospodárení KF za rok 2007 až 2010, pri konečnom stave prostriedkov ku 

31. 12. 2010 vo výške 353,77 € 

2. Členská schôdza schvaľuje:
- Klubový príspevok sympatizantov min. 8,50 €/rok 2011
- Rámcový plán činnosti na roky 2011 až 2014 
-  Poplatok za stôl pri konaní Podtatranskej výmennej schôdze v roku 2011 vo výške 3 

€ /stôl, vstupné na týchto akciách dobrovoľné, poplatok za požičanie katalógu 0,50 
€ /týždeň, t. j. 1 € za 2 týždne, ktorý vyberať dopredu pri vypožičaní

-  Odmenu p. Pitoňákovi za realizovanie bufetu na Podtatranských výmenných 
schôdzach a členských schôdzach vo výške 25 €

3. Členská schôdza ukladá výboru KF:
-  Naďalej realizovať klubové schôdze dvakrát do mesiaca a to 1. a  3. štvrtok v mesiaci 

od 16.00 do 18.00 h,
-  Zabezpečovať dodávanie noviniek slovenských a českých poštových známok, kolo-

vanie rôznych výberov známok a požičiavanie katalógov a časopisov
-  Zabezpečiť účasť na finále filatelistickej olympiády mladých filatelistov a v r. 2012 

a 2014 organizovať regionálne kolo
- Vydať Klubové zvesti 
- Aktivovať prezentáciu klubu na internete
- Podtatranské výmenné schôdze usporiadať 12.3., 14.5., 17.9. a 12.11.2011
-  V období 2012/2014 raz usporiadať celoslovenské finále filatelistickej olympiády 

mladých filatelistov
-  Raz ročne usporiadať prednášku spojenú s predvianočným stretnutím podtatran-

ských klubov
- Aktualizovať pamätnicu o filatelii v Poprade – reedíciu

4. Členská schôdza volí:
Výbor:  Robert Janíček, Eduard Jelačič, Ing. Jaroslav Lacko, Ing. Ján Marton, Ing.Josef 

Rančák
Revízna komisia: Ing. Alojz Gallo, Dr. Jozef Kušnírik a Rastislav Ovšonka
Vedúci KMF: Eduard Jelačič a jeho zástupca Ing. Josef Rančák
Delegáti na Valné zhromaždenie ZKF v Poprade: Jelačič a Ovšonka, 
                                                  náhradník Ing. Lacko 
                                                  - do Revíznej komisie ZSF Ovšonka
                                                  - za predsedu Komisie mládeže pri ZKF Jelačič
Členská schôdza toto uznesenie jednomyseľne schválila. 
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Plán práce KF 54-17 Poprad na rok 2011
Realizovať klubové schôdzky dvakrát mesačne, a to v 1. a 3. štvrtok v mesiaci od 
16.00 do 18.00 h v priestoroch pošty Poprad 2.
Zabezpečiť kolovanie známok našich členov do iných klubov.
Zabezpečiť výbery známok od iných klubov.
Aktualizovať knižnicu katalógov.
Zabezpečovať dodávanie noviniek slovenských známok od ZSF.
Zabezpečovať dodávanie českých noviniek od firmy Zelený koníček.
Zabezpečovať Spravodajcu ZSF členom klubu.
Vydať Klubové zvesti.
Organizovať Podtatranské výmenné schôdzky v Stravexe v dňoch 12. marca, 14. 
mája, 10. septembra a 12. novembra.
Zabezpečiť účasť mladých filatelistov na filatelistickej olympiáde v Belušských 
Slatinách v júni.
Aktivizovať členov KF k vystavovaniu svojich zbierok na propagačných aj súťaž-
ných výstavách.
Aktivovať prezentáciu klubu na internete.
Zorganizovať predvianočné stretnutie filatelistov podtatranského regiónu spojené 
s prednáškou 15. decembra.
Podporovať rast členskej základne.
Organizovať cesty našich členov na rôzne filatelistické podujatia.
Navrhnúť kandidátov na čestné odznaky ZSF.
Pripraviť materiály do Pamätnice klubu.
Uskutočniť aspoň jednu propagačnú výstavku známok.

Plán práce KF 54-17 Poprad do roku 2014
Organizovať Podtatranské výmenné schôzky štyrikrát ročne.
Každoročne vydávať Klubové zvesti.
Organizovať raz za dva roky regionálne kolo Filatelistickej olympiády.
V decembri organizovať predvianočné stretnutie podtatranských klubov spojených 
s prednáškou.
Každoročne usporiadať propagačnú výstavu.
Organizovať zájazd na Bratislavské zberateľské dni.
Vydať Pamätnicu organizovanej filatelie v Poprade.
Usporiadať finále filatelistickej olympiády v Poprade.
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Ing. Josef Rančák: História Podtatranských 
výmenných schôdzok

V Pamätnici Zväzu slovenských filatelistov sa spomína, že v histórii klubu filatelistov 
v Poprade boli obdobia výslnia aj pádov. V roku 1996 po výročnej schôdzi na podnet 

terajšieho podpredsedu ZKF Nyékiho sa začalo obdobie oživenia činnosti klubu. Prvým 
skutkom bolo zavedenie organizovania celoslovenských podtatranských filatelistických 
výmenných schôdzok. Dnes môžeme konštatovať, že to bol výborný nápad. Už máme 
35. pokračovanie.

Prvé štyri Podtatranské schôdzky boli v jedálni Tatravagónky. Boli spojené s propa-
gačnými výstavkami zbierok známok popradských filatelistov.

Od roku 1998 sa schôdzky organizovali v priestoroch Stredného odborného učilišťa 
stavebného v Poprade na Okružnej ulici. Spočiatku sa popri výmene známok orga-
nizovali aj výstavy exponátov, ktoré vytvorili členovia Krúžku mladých filatelistov 
v Poprade pod vedením Ing. Rančáka. 

Pravidlom je žrebovanie tzv. tomboly medzi návštevníkov schôdzok o 11.00 hod., 
keď sú traja návštevníci obdarovaní filatelistickým materiálom od usporiadateľa. Od 
roku 2010 sa schôdzky konajú v jedálni Stravexu na Drevárskej ulici v Poprade, kde je 
k dispozícii stacionárny bufet so zariadením, kde netreba nosiť stoly a pre starších nie 
sú schody. Cezpolní ušetria za taxi, lebo je to vedľa autobusovej aj vlakovej stanice.

K celkovej spokojnosti návštevníkov schôdzok  patrí dôstojné občerstvenie. Veď 
doba trvania bola od 08.00 do 13.00 a neskôršie od 07.00 do 12.00 hod. O občerstvenie 
sa do roku 2004 starali manželia Palubjakovi, v roku 2005 Rančáková, od roku 2006 
Janka Mareková, ktorá mala bufet v učilišti a od roku 2008 Štefan Pitoňák z Batizoviec 
až dodnes.

O propagáciu podujatia sa spočiatku staral Ing. Rančák ako v Podtatranských novi-
nách, Korzári alebo novinách Poprad, tak aj v Televízii Poprad. Neskôršie túto úlohu 
prebral Ovšonka, ktorý má dosah na viaceré regionálne denníky a periodiká.

Za starostlivosť o zriadenie občerstvenia treba poďakovať týmto dobrovoľníkom: 
manželom Palubjakovým, rodine Rančákovej, rodinám Lackových z Batizoviec a Košíc, 
Štefanovi Diabelkovi a Štefanovi Pitoňákovi. Za nosenie stolov, stoličiek a upratania 
miestností: Štefanovi Bizubovi, Ľudovítovi Budajovi, Jozefovi Cehlárovi, Miroslavovi 
Janekovi, Dr. Jozefovi Kušniríkovi, Ing. Jánovi Martonovi, Jozefovi Vydrovi, Róbertovi 
Janíčekovi, Tiborovi Klugovi, Valentovi Krišovi, Rastislavovi Ovšonkovi, Eduardovi 
Jelačičovi s pani Jožkou a iným. Následne uvádzam prehľad všetkých schôdzok:

 1.     24. 11. 1996 Jedáleň Tatravagónky Poprad 
  2.          6. 4. 1997                     - „ - 
 3.      26. 10. 1997                      - „ - 
  4.        29. 3. 1998                     - „ - 
  5.        7. 11. 1998 Telocvičňa SOU stavebného 
 6.        13. 3. 1999  Telocvičňa SOU stavebného 
 7.      16. 10. 1999                     - „ - 
 8.        25. 3. 2000                      - „ - 
 9.      14. 10. 2000                      - „ - 
 10.        24. 3. 2001                      - „ - 
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 11.      27. 10. 2001                     - „ - 
 12.        16. 3. 2002                     - „ - 
 13.      19. 10. 2002                      - „ - 
 14.        22. 3. 2003  Telocvičňa SOU stavebného 
 15.       25.10. 2003                      - „ - 
 16.        13. 3. 2004                      - „ - 
 17.       13.11. 2004                      - „ - 
 18.        19. 3. 2005                      - „ -
 19.       22.10. 2005                     - „ -
 20.        18. 3. 2006                     - „ -
 21.      18. 11. 2006                     - „ -
 22.        17. 3. 2007                     - „ -
 23.        15. 9. 2007                     - „ - 
 24.      13. 10. 2007                     - „ - 
 25.        16. 2. 2008                      - „ - 
 26.        23. 8. 2008                      - „ - 
 27.      11. 10. 2008                      - „ - 
 28.        21. 3. 2009                      - „ - 
 29.        16. 5. 2009                      - „ - 
 30.        22. 8. 2009                      - „ - 
 31.      17. 10. 2009                      - „ - 
 32.        13. 3. 2010  Jedáleň Stravexu na Drevárskej ulici 
 33.        15. 5. 2010                     - „ - 
 34.        28. 8. 2010 Telocvičňa SOU stavebného 
 35.      13. 11. 2010 Jedáleň Stravexu na Drevárskej ulici
 36.        12. 3. 2011                     - „ - 

Ing. Jaroslav Lacko: Ako zhodnotiť prebytky fila-
telistického materiálu

Niet snáď filatelistu, ktorý by z rôznych dôvodov nevlastnil prebytky známok a iného 
filatelistického materiálu. Dochádza k tomu napríklad tým, že filatelista je obdaro-

vaný, pričom darca nevie, čo presne dotyčný zbiera, ale v dobrej viere ho odaruje neja-
kými známkami. Aj pri výmene známok sa stane, že zberateľ získa taký materiál, ktorý 
nepotrebuje. Alebo zmení odbor zbierania, napríklad namiesto generálneho zbierania 
určitého štátu filatelista začne zbierať nejaký námet, zostane mu veľa nepoužiteľného 
materiálu pre nový zberateľský odbor. A ešte ďalší problém – dedenie. To všetko a aj iné 
dôvody vedú k tomu, že prakticky u každého zberateľa „ rastie zbierka „ nepotrebného 
materiálu. Vzniká otázka: čo s tým?

Kluby filatelistov vo všetkých známkovo vyspelých krajinách, majú zriadené funkcie 
správcov kolovania. Sú to dôveryhodné osoby, ktoré zabezpečujú kolovanie zverených 
výberov známok a iného filatelistického materiálu. Na Slovensku prebieha kolovanie 
medzi klubmi vo Zväze slovenských filatelistov.

Filatelista si sám, alebo za pomoci skúseného kolegu spracuje svoje duplikáty do 
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zošitkov, alebo zásobníkov. V zásade platí, že použité – pečiatkované známky sa lepia 
do zošitkov pomocou filatelistických nálepiek. Každú známku je potrebné nalepiť podľa 
návodu, ktorý je uvedený na nálepkách na ich obchodnom balení. Dbá sa na to, aby sa 
nalepená známka dala obrátiť, čím sa umožní kontrola bezchybnosti z pohľadu rubu 
známky. Nepoužité – čisté známky sa ukladajú do zásobníkov, pričom tie vzácnejšie 
možu byť zabalené v „hawidke“.

Všetky takto pripravené položky sa označia – pečiatkované v zošite, čisté v zásobníku, 
na priloženom pásiku papiera. Uvádza sa číslo katalógu Michel - prípadne Pofis, alebo 
iného katalógu. Môže sa uviesť jeho katalógová alebo tiež výmenná hodnota.

Ako stanovíme výmennú hodnotu? V detstve sme menili známky kus za kus, pričom 
sa jednalo o tie najbežnejšie známky, zmyté z dennej korešpodencie. Aj tu sa však začala 
zberateľská hodnota líšiť. Napríklad známky farebnejšie, väčšieho formátu, námetové, 
známky z „exotických zemí“ sa menili kus za dva až tri kusy. Obzvlášť boli obľúbené 
známky netradičných formátov, ako trojuholníkové, osemuholníkové a pod. Ale pri 
vážnom zbieraní sú takéto výmeny nedostačujúce. Výmena známok sa uskutočňuje 
podľa katalógov. U nás je zaužívaný katalóg Michel, ktorý obsahuje celý svet a hodnota 
známok sa uvádza v mene euro. V menšej miere sa používajú katalógy Scott, Yvert, 
Gibbons a Zumstein, prípadne aj iné katalógy.

V minulosti sa výmenná hodnota stanovila tak, že údaj v katalógu Michel sa vyná-
sobil dvomi, alebo tromi (pri čistých známkach), čím sme dostali hodnotu v Kčs, neskôr 
v Sk. Pre domáce československé, resp. slovenské známky sa používal a používa katalóg 
Pofis, prípadne iný domáci katalóg (Zberateľ). V súčasnosti sa u zahraničných známok 
stanovuje výmenná hodnota tak, že údaj v katalógu Michel sa vynásobí číslom 0,2 (pri 
vzácnejších položkách 0,3). Tu treba poznamenať, že v hodnotení treba brať do úvahy 
kvalitu materiálu (katalógové údaje rátajú s bežnou kvalitou), u čistých známok stav 
lepu, u razítkovaných ľahkosť a čitateľnosť pečiatky. Vo všeobecnosti celkovú kvalitu, 
ako je stav zúbkovania, neporušenosť, čistota, vzácnosť a výskyt známky. Musíme si 
uvedomiť, že nemožno urobiť predpisy na stanovovanie výmennej hodnoty známok, 
toto je výlučne vecou každého jednotlivca, preto údaje v tomto článku je potrebné brať 
ako orientačné. Reálne ceny známok je možné zhliadnuť na internetových stránkach 
firiem, ktoré sa predajom filatelistického materiálu zaoberajú. 

Takto pripravené a ohodnotené výbery prevezme správca kolovania, dohodne si 
s majiteľom bližšie podmienky a zabezpečí kolovanie výberov vo filatelistických klu-
boch. Po ukončení kolovania vráti správca kolovania výbery ich majiteľovi a vyrovná 
vzájomne uskutočnenú výmenu.

Popísaným spôsobom môže každý zberateľ zrealizovať výmenu svojich prebytkov, 
za známky svojho zberateľského záujmu. Bližšie podrobnosti možno získať pri osobnej 
návšteve Klubu filatelistov, kde poverení funkcionári klubov a ostatní filatelisti radi 
poskytnú svoje rady a poznatky. V Poprade sa v súčasnosti schádzame v zasadačke 
Pošty 2 každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci od 16.00 – 18.00 hodiny.
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Ing. Josef Rančák: O popradských filatelistoch

V Poprade a okolí je veľa filatelistov a zberateľov. V 80. rokoch minulého storočia ich 
bolo organizovaných 147. Niektorí boli rodinní príslušníci, niekoľko sa odsťahovalo, 

niekoľko aj zomrelo. Veľa sa ich z organizovanej filatelie odhlásilo. Klub nemá dvere 
zatvorené pre nikoho, privíta každého, kto má záujem o filateliu. Aj keď nie je u nás 
registrovaný. Keď sa nechce zaregistrovať, nasilu ho nenútime. Sme ale radi, keď medzi 
nás príde a oživí náš filatelistický život. Máme pre nich svoju kategóriu – sympatizanti. 
Chcem do našich Zvestí uviesť aj ich mená, lebo aj oni prispievajú k rozvoju nášho klubu, 
nášho filatelistického regiónu. Pre historické zachovanie mien popradských filatelistov 
uvediem aj ich. Zoznam členov k 1. januáru 2011: 

Bizub Štefan Poprad-Matejovce Kušnirik Jozef, Dr. Poprad

Boháč Bronislav Poprad Lacko Jaroslav, Ing. Batizovce

Budaj Ľudovít Poprad Lacko Vladimír Košice

Cehlár Jozef Poprad Marton Ján, Ing. Poprad

Czulka Pavel, Ing. Poprad Mlynár Michal Gerlachov

Černý Jaroslav Poprad Ovšonka Rastislav Poprad

Denk Ján Poprad Pitoňák Štefan Batizovce

Ďumbala Stanislav, Ing. Poprad Rančák Josef, Ing. Poprad

Faix Ján Gerlachov Roudenský Ivan Dolný Smokovec

Gallo Alojz Poprad Schuster Rudolf Poprad

Holl Róbert, Ing. Poprad Stejskal Václav Poprad

Janíček Róbert Poprad Švikruha Ján Poprad

Jelačič Eduard Svit Švirloch Marián, PhDr. Poprad

Katial Miroslav, MUDr. Poprad Toth Ernest Poprad

Klug Tibor Poprad Gloriková Nela Svit (KMF)

Kolen Milan, Dr. Poprad Mlynský Vladimír Batizovce (KMF)

Kováč Milan, MUDr. Gánovce Petrovská Zuzana Batizovce (KMF)

Kriš Valent Poprad-Matejovce Urbanová Daniela Istebné (KMF)

Za obdobie od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2011 nás navždy opustili naši členovia a sympatizanti: 
Ing. Stanko Ladislav a Vydra Jozef.

Za dlhoročnú obetavú prácu pri organizovaní filatelie na Slovensku môžu členovia 
ZSF obdržať Čestný odznak(ČO) Zväzu slovenských filatelistov: bronzový, strieborný 
a zlatý. Laureáta na udelenie ČO navrhuje Výbor KF, Výbor ZKF, Rada ZSF alebo odborná 
komisia ZKF, ZSF. ČO môže dostať člen ZSF, ktorý je minimálne 5 rokov jeho členom. 
Časový limit medzi jednotlivými stupni ČO je minimálne 5 rokov. Bronzový ČO schvaľuje 
a udeľuje Výbor ZKF. Strieborný a zlatý ČO schvaľuje a udeľuje Rada ZSF.
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Čestné odznaky obdržali títo popradskí filatelisti:

Bronzový ČO    • v roku 1998 získali:  Lacko Ladislav, Milan Palubjak, Ing. Josef 
Rančák a Ing. Ladislav Stanko.

                                • v roku 2000:  Jozef Cehlár, Dr. Jozef Kušnirik, Martin Malatin, 
Ing. Ján Marton, Jozef Vydra.

                                • v roku 2001:  Štefan Bizub, Ing. Stanislav Ďumbala, Miroslav 
Janek, MUDr. Milan Kováč, Ĺudovít Varečka.

                                • v roku 2008: Ján Denk. 

Strieborný ČO • v roku 2003:  Milan Palubjak, Ing. Josef Rančák, Ing. Ladislav 
Stanko.

                                • v roku 2006:  Štefan Bizub, Jozef Cehlár, Dr. Jozef Kušnirik, 
Martin Malatin, Ing. Ján Marton.

Zlatý ČO           • v roku 2008: Ing. Josef Rančák. 

Filatelistická burza v telocvični SOU stavebného dňa 16. 2. 2008.
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Celoslovenské finále Filatelistickej olympiády 
Poprad 2009

V dňoch 19. a 20. júna 2009 sme zorganizovali celoslovenské finále filatelistickej olym-
piády mládeže. Prvý raz v jeho 36-ročnej histórii. A podľa ohlasov úspešne! Na 

bezproblémovom priebehu mali zásluhu p.Rančák, Lacko, Jelačič, Kušnírik a Ovšonka. 
Veľkým kladom tejto akcie bolo rozhodnutie p.Jelačiča viesť krúžok mladých filatelistov! 
Tu prvý raz predstavil p. Ovšonka svoju knihu Vysoké Tatry na poštových známkach. 
K dispozícii bola aj príležitostná poštová pečiatka.

Účastníci filatelistickej olympiády pri tvorbe súťažných exponátov.

Súťažná porota mala plné ruky práce s výberom najlepšieho exponátu.
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Úspech KMF na JUNIORFILE 2010 v Nitre

V dňoch 19. a 20. novembra 2010 sa uskutočnila v Nitre mládežnícka filatelistická 
výstava JUNIORFILA 2010, spojená s filatelistickou olympiádou. Zúčastnili sa na 

nej aj členovia nášho Krúžku mladých filatelistov, žiaci ZŠ na Mierovej ulici zo Svitu. 
Reprezentovali Východoslovenský región a pod vedením Ing. Josefa Rančáka a Eduarda 
Jelačiča dosiahli vo svojich kategóriách vynikajúce výsledky:

 Nela Gloriková  1. miesto v kategórii Z
 Zuzana Petrovská  2. miesto v kategórii C
 Vladimír Mlynský  4. miesto v kategórii B
Všetkým trom patrí poďakovanie za výbornú reprezentáciu!

 

 Nela Gloriková s predsedom KM ZSF Mgr. Jánom Mičkom.

Zľava: Ing. Josef Rančák, Nela Gloriková, Eduard 
Jelačič, Zuzana Petrovská a Vladimír Mlynský.
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Termíny klubových schôdzok KF 54-17 v r. 2011
 Január:  13. a 20. 
 Február:  3. a 17. výročná schôdza v jedálni Stravexu 
 Marec:  3. a 17.        
 Apríl:  7. a 21. 
 Máj:  5. a 19. 
 Jún:  2. a 16. 
 Júl:  7. a 21. 
 August:  4. a 18. 
 September:  8. a 22. 
 Október:  6. a 20. 
 November:  3. a 16. – streda!!! 
 December:  1. a 15. predvianočná schôdza v jedálni Stravexu 

Klubové schôdzky sa konajú v zasadačke pošty Poprad 2 pri železničnej stanici od 
16.00 do 18.00 hod. Iba výročná schôdza a predvianočná schôdzka spojená s prednáškou 
budú v jedálni Stravexu na Drevárskej ulici v Poprade od 16.00 hod.

V novembri (16. 11.) sa klubová schôdzka uskutoční výnimočne v stredu, z dôvodu 
štátneho sviatku, ktorý pripadá na štvrtok 17. 11. 2011.

Termíny Podtatranských filatelistických vý-
menných schôdzok v roku 2011

  
          Marec:                   12.
          Máj:                       14.
          September:           10.
          November:           12.

 
Burzy sa uskutočnia v jedálni Stravexu, na Drevárskej ulici v Poprade od 7.00 do 12.00 

hod. Vstupné dobrovoľné, cena stola 3 eurá, pre členov KF zdarma (max. 2 stoly). O 11.00 
hod. budú vylosovaní 3 návštevníci burzy, ktorí budú mať stoly a dostanú filatelistické 
suveníry. Občerstvenie zabezpečené. Ubytovanie možné v blízkom hoteli Tatra.

Novinková služba ZSF
Členovia klubu filatelistov si môžu cestou novinkovej služby u Ing. Josefa Rančáka 

objednať nasledujúce filatelistické produkty Slovenskej pošty:
-   známky SR príležitostné čisté i pečiatkované
-  známky SR výplatné čisté i pečiatkované
-  upravený tlačový list čistý i pečiatkovaný
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-   hárček čistý i pečiatkovaný
-  známky vydané s kupónom navyše čisté i pečiatkované
-   známkový zošitok čistý (v poslednom období sa známky v známkových zošitkoch 

líšia od jednotlivých známok)
-  nálepný list
-   pamätný list rôzneho formátu
-  carte maximum
-  príležitostná tlač (čiernotlač)
-   obálka prvého dňa
-  poštový lístok bez prítlače bez pečiatky alebo s pečiatkou
-  poštový lístok s prítlačou bez pečiatky alebo s pečiatkou
-  obrazové poštové lístky – celé hárky
-  celinová obálka bez prítlače bez pečiatky alebo s pečiatkou
-  celinová obálka s prítlačou bez pečiatky alebo s pečiatkou
-  sada známok SR za celý rok v reprezentačnom obale
-  aerogram bez pečiatky alebo s pečiatkou
-  pigeongram bez pečiatky alebo s pečiatkou
-  spoločné zahraničné vydania   - známky
                                                  - FDC
                                                  - upravené tlačové listy
                                                  - iné produkty

Produkty sa objednávajú na celý kalendárny rok. Cena pečiatkovaných známok je 
50 percent nominálnej hodnoty, cena FDC je nominálna hodnota plus 0,72 euro, cena 
poštového lístku je 50 centov, celinovej obálky 57 centov. Nálepný list stojí 90 centov, carte 
maximum 95 centov a známkový zošitok súčet nominálnych hodnôt známok.

Rastislav Ovšonka: Prvý pohľad na slovenskú fila-
teliu „cez okno“

V posledných rokoch zaznamenávame výrazný nástup počítačov nielen do súkromnej, 
ale ajverejnej sféry. Dnes, oveľa viac, ako možno pred desiatimi rokmi platí, že kto 

nie je na webe, akoby neexistoval. Čoraz viac informácií je sprístupnených na internete. 
Platí to nielen pre firmy a inštitúcie, ktoré internet na svoju prezentáciu či poskytovanie 
rôznych informácií využívajú už roky,ale napríklad aj pre rôzne záujmové združenia či 
organizácie. Internet je pre niekoho postrachom, môže byť požieračom času, ale aj vý-
borným pomocníkom, kde sa dá nájsť množstvo zaujímavých a užitočných informácií. 
Platí to aj o zberateľstve i filatelii. Aj slovenský internet ponúka filatelistom niekoľko 
zaujímavých webstránok o filatelii. Monitor počítača tak predstavuje „okno“, ktorým 
sa aj pre filatelistu otvára nový svet.

Asi prvými webstránkami, ktoré by mal mať filatelista uložené v záložke svojho inter-
netového prehliadača je stránka Slovenskej pošty www.posta.sk a Poštovej filatelistickej 
služby www.pofis.sk. Záujemca tu nájde oficiálne informácie zo Slovenskej pošty, ako 
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sú napríklad vydania nových známok, tarify, emisné plány poštových známok, celín 
či iných filatelistických a poštových materiálov už od roku 1993. Oficiálne informácie 
o vydaní poštových známok sa dajú nájsť aj na internetovej stránke ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja www.telecom.gov.sk.

Význam internetu už pred niekoľkými rokmi pochopil aj Zväz slovenských filatelis-
tov. Doteraz však, podľa mňa, nedocenil jeho význam pre ďalší rozvoj našej spoločnej 
záľuby. Stránka by mala mať v prvom rade čo najjednoduchší a ľahko zapamätateľný 
názov. V prípade stránky Zväzu slovenských filatelistov je to presne naopak, veď po-
súďte www.zsf.chtf.stuba.sk znie skôr ako nejaký jazykolam. Napriek tomu, keď sa tu 
už človek dostane, stránka poskytuje informácie o organizovanej filatelii na Slovensku, 
základné zväzové dokumenty, ale napríklad aj elektronickú podobu zväzového časopisu 
Spravodajca.

V posledných rokoch veľmi zaujímavou webstránkou je stránka s jednoduchým, 
ale zato jednoznačným názvom www.postoveznamky.sk. Okrem údajov o aktuálnych 
vydania slovenských poštových známok a súvisiacich produktoch tu nájdu záujemcovia 
množstvo zaujímavých informácií zo sveta známok, informácie o klubových stretnutiach 
a podujatiach, burzách a výstavách, ale i veľa odborných článkov o filatelii a jej histórii 
na Slovensku i v zahraničí. Stránka je pravidelne aktualizovaná.

Podobný charakter má aj ďalšia stránka venovaná zberateľom známok www.fila-
telia.sk. Zaujímavosťou tejto stránky je bezplatná možnosť prezentácie filatelistických 
klub i samostatných zberateľov. Napriek tomu, že náš popradský klub KF 54-17 je tu 
tiež zaregistrovaný, využívame túto možnosť prezentácie len minimálne. Čo je na škodu. 
Ďalšou adresou pre slovenského filatelistu je stránka www.zbieram.sk. Z môjho pohľa-
du však ide o informačne veľmi chudobný portál. Zberatelia kresťanských motívov vo 
filatelii združení v Spoločenstve sv. Gabriela nájdu základné informácie o dianí v spolku 
na internetovej stránke www.svgabriel.szm.com

Fenoménom súčasnosti, hlavne mladých ľudí, je facebook. Táto sociálna sieť na inter-
nete prináša ďalšiu možnosť propagácie a rozvoja filatelie. V situácii, keď na Slovensku, 
okrem zväzového Spravodajcu, nemáme žiaden tlačený filatelistický časopis, význam 
internetu pre zberateľov poštových známok výrazne vzrástol. Stačí len pootvoriť „okno“ 
počítača a nazrieť von. Alebo práve naopak dnu, do sveta filatelie na internete.

V tejto časti som sa pokúsil priblížiť len základné informácie o slovenskej filatelii na 
internete. Ďalšou veľkou možnosťou pre filatelistu sú internetové stránky predajcov 
a obchodníkov s filatelistickým tovarom. Takmer neobmedzené možnosti predstavujú 
internetové aukcie a burzy. O tom niekedy nabudúce.

Príhovor nového predsedu klubu KF 54 - 17 
Eduarda Jelačiča

Milí kolegovia filatelisti, predovšetkým by som sa vám chcel úprimne poďakovať 
za zverenú dôveru, ktorou ste ma poctili. Byť predsedom zaväzuje a pokračovať 

v práci, ktorú predo mnou odviedol Ing. Josef Rančák bude iste náročné, ale verím, že 
s jeho pomocou, pomocou členov výboru ako i členskej základne to spolu zvládneme. 

V uplynulých rokoch som sa venoval práci s mládežou a v tejto práci by som chcel 
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i naďalej pokračovať, hoci mladí už nemajú záujem o zberateľstvo tak, ako to bolo kedysi, 
keď sa v stánkoch predávali vo veľkom „ sáčkové známky“. Chcel by som pokračovať 
tiež v tradícií zberateľských búrz, ktoré majú už svoje meno. Udržať príjemnú atmosféru 
našich klubových stretnutí s kolovaním výberov známok z rôznych klubov. Je toho veľa, 
čo ma čaká, v čom chcem pokračovať a to sa mi isto podarí len a len s vašou pomocou. 

Ešte raz ďakujem za zverenú dôveru. 

Eduard JELAČIČ

Emisný plán slovenských známok na rok 2011
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