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V horúcom lete trochu polárnej zimy
v spoločných vydaniach (20 – 21)

Telefónne karty so všestranným
využitím (14 – 15)

Aj Bratislavský hrad bude 
obiehať v štátoch EÚ (22)

Takto vznikali návrhy na detskú poštovú známku počas výstavy
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Vážení čitatelia,

dovolenkové obdobie je v plnom prúde, zdalo by sa, že je

„uhorková sezóna“, avšak opak je pravdou. Aktuálnych uda-

lostí je stále veľa, tou dôležitou je skutočnosť, že euro budeme

mať o necelých päť mesiacov. A už aj vieme, v akom kurze

prepočítame do histórie odchádzajúce naše koruny... Museli

sme reagovať aj my, na obálke už uvádzame aj cenu v eurách.

V auguste si pripomenieme aj okrúhle výročie udalostí z roku

1968, približujeme ich v príspevku R. Klímu. Zo zberateľského

hľadiska bude významný budúci mesiac, keď sa uskutočnia

hneď tri významné akcie: 11. medzinárodný veľtrh Sběratel

spolu so Svetovou výstavou Praga 2008 (12. – 14. 9.) a vzá-

pätí WIPA 2008 vo Viedni (18. – 21. 9.).

Organizátor Sběratela ani v tomto roku nezabudol na čitateľov

Zberateľa a venoval nám do každého výtlačku časopisu voľnú

vstupenku. Dúfame, že ju využijete a opäť sa stretneme

v našom stánku. Aktuálne informácie o veľtrhu prinášame

v čísle.

Polročná emisná činnosť Slovenskej pošty doznievala výsta-

vou Nitrafila, dozvedeli sme sa tiež výsledky ankety o Najkraj-

šiu poštovú známku roka 2007, ktorá záujmom veľmi nepote-

šila (píšeme o nej v čísle). Veď počet anketových lístkov opro-

ti vlaňajšku klesol takmer na polovicu. Presné dôvody nepo-

známe, môžeme ich len predpokladať.

O nových vydaniach informujeme v našej stálej rubrike, polst-

rana príležitostných poštových pečiatok sa vďaka rôznym fila-

telistickým akciám tiež naplnila, ostáva len dúfať, že poskyto-

vanie ich odtlačkov bude k spokojnosti zberateľov.

Tradičná rubrika o novinkách našich susedov umožňuje porov-

návať nielen ich námety, ale aj celkové výtvarné a výrobné

spracovanie. A. Urminský na požiadanie redakcie pripravil

nový seriál: Malá škola filokartie – štartuje už v tomto čísle. D.

Evinic z poštovej histórie spracoval služobné balíkové zásielky

pošty, J. Soľava pokračuje v seriáli o operencoch – spoloční-

koch človeka. Štúdia J. Čtvrtečku o rozlíšení košických hárče-

kov má už svoju piatu časť. J. Korený píše o poľnej pošte vojsk

Sovietskej armády v ČSSR.Témou spoločných vydaní rôznych

známkových krajín pokračuje D. Nirka. O ďalších zaujímavosti-

ach súvisiacich s telefónnymi kartami píše M. Jobek. Číslo

dopĺňame viacerými kratšími príspevkami, inzerciou, tradičnou

ponukou a informujeme o možnostiach letných zberateľských

stretnutí.

Príjemné chvíle oddychu strávené so Zberateľom a ešte veľa

letnej pohody vám želá  

Vaša redakcia

K augustovému číslu Zberateľa

■ Novinky Slovenskej pošty / New
issues of Slovak Post / Neuheiten
der Slowakischen Post (3-5)

■ Z noviniek našich susedov / Some
new items of our neighbours / Aus
Neuigkeiten unserer Nachbaren (6-8)

■ A. Urminský: Malá škola filokartie
(1) / Short course of postcard col-
lecting / Grundschule Ansichtskar-
tensammeln (10-11) 

■ J. Čtvrtečka: Košický hárček – roz-
líšenie hárčekových polí podľa sku-
točného umiestnenia na tlačovej
doske (V) / Souvenir sheet of Košice
- recognition of souvenir sheet fields
according to the true position on
printing plate / Block Košice – Block-
feldunterscheidung nach genauer
Position auf der Druckplatte (12-13)

■ M. Jobek: Malé okienko telekarti-
stu (124) / Short column of a phone-
card collector / Kurz über den Tele-
phonkarten (14-15) 

■ D. Evinic: Služobné balíkové zási-
elky pošty / Official parcel matters
of the post office / Dienstliche Paket-
post (16-18)

■ D. Nirka: Spoločné vydania (2) /
Joint issues / Gemeinschaftsausga-
ben Ausgaben (20-21)

■ J. Soľava: Operence – spoločníci
človeka – Tesár čierny / Birds – com-
panions of people – The black wood-
pecker / Vögel – Gesellschafter des
Menschen – Schwarzer Specht (23)

■ J. Korený: Poľná pošta vojsk So-
vietskej armády v Československu
1968-1991 / Field post of the Soviet
army in Czechoslovakia 1968-1991
/ Feldpost der Sowjetischen Armee
in Tchechoslowakei (24-26)

■ R. Klíma: Pražská jar, Praga 1968,
21. august – a filatelia / Prague spring,
Praga 1968, 21th August – and phi-
lately / Prager Frühling, Praga 1968,
21. August – und Philatelie (28-29)

■ J. Mička: 2. národné letecké dni
v Piešťanoch / 2nd national aviati-
on days in Piešťany / Zweite natio-
nale Flugtage in Piešťany/ (32-33)

■ Slovoplympfila / Supplement / Beilage

®
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■ Adresa redakcie: ZBERATEĽ, Račian-
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klady na ilustráciu formou zapožičania ori-
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■ Číslo 8/2008:
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Do tlače zadané 25. júla 2008
Dátum vydania 30. júla 2008

INFORMÁCIE O SLUÎBÁCH ZBERATEªA

INZERÁTY
Cena jedného aj začatého riadku inzerátu je 25 Sk. Za zvýraznenie rámčekom

účtujeme príplatok 35 Sk. Na trikrát opakovaný inzerát poskytujeme zľavu

30%. Abonenti časopisu majú v každom čísle prvých 5 riadkov inzerátu zdarma.

Úhradu inzerátu, resp. potvrdenku o úhrade treba zaslať na adresu redakcie

najneskôr so znením inzerátu. V záujme uverejnenia presného znenia inzerátov

žiadame ich písať na stroji (počítači) alebo čitateľne paličkovým písmom. Za

obsah zodpovedá podávateľ, inzeráty vecne neupravujeme a uverejňujeme

ich v došlom poradí.

KOMERâNÉ INZERÁTY A REKLAMY
Cenu za uverejnenie plošných komerčných inzerátov a reklám na vnútorných

čiernobielych stranách podľa dodaných predlôh účtujeme podľa požadovanej

veľkosti plochy:

Celá strana A5 (128 x 180 mm) 3 200 Sk

Polovica strany A5 (128 x 90 mm) 1 900 Sk

Štvrtina strany A5 (64 x 90 mm) 1 000 Sk

Jedna osmina strany A5 (64 x 45 mm) 550 Sk

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste

uverejnenia reklamy v časopise. Grafickú úpravu reklám, uverejnenie reklám

na farebnej strane a iné neštandardné požiadavky, účtujeme podľa osobitného

sadzobníka alebo na základe dohody.

OZNAMY O PODUJATIACH
Informácie nekomerčného charakteru o výmenných schôdzkach, burzách

a zberateľských stretnutiach sú uverejňované bezplatne.

PONUKA FIRMY ZBERATEª
V tejto rubrike ponúkaný materiál možno zakúpiť v predajni ZBERATEĽ, Račian-

ske mýto 1/D, 831 02 Bratislava, ☎ 02 44 250 149, 0911 250149, e-mail:

zberatel@chello.sk, v dňoch pondelok až piatok od 10.00 do 18.00 hod. Ponú-

kaný materiál možno objednať aj písomne, prípadne telefonicky. K cenám

účtujeme poštovné a balné. Ceny ponúkaných materiálov platia (pokiaľ nie je

uvedené inak) vždy len do vydania ďalšieho čísla časopisu Zberateľ alebo do

vypredania zásob.Abonentom časopisu poskytujeme na ponúkaný tovar zľavu  5 %.

PLATBY ZO ZAHRANIČIA

za predplatné časopisu Zberateľ a za objednaný materiál

- z Českej republiky: na účet Anton Kulhánek, číslo účtu  

147 1883 123/0800, Česká spořitelna, pobočka Trutnov, 

do správy pre prijímateľa uveďte meno a druh platby    

- z ostatných štátov Európy a Zámoria: na účet Anton   

Kulhánek-Zberateľ, číslo účtu 0170170280/0900, 

Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, 

IBAN: SK66 0900 0000 0001 70170280       BIC: GIBASK BX

PLATBY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

za predplatné časopisu Zberateľ a za objednaný materiál

- peňažnou poukažkou typu H v hotovosti na adresu predajne Zberateľ,

Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava,

- peňažnou poukážkou typu U v hotovosti na účet číslo: 0170170280/0900; vo

variabilnom symbole uveďte číslo zo sprievodného listu k zasielanému tovaru,

- prevodom z účtu na náš účet č. 0170170280/0900; v správe pre prijímateľa

uveďte predmet platby, v prípade predplatného uveďte adresu, na ktorú

máme časopis posielať.

Redakcia Zberateľa na Račianskej 17 má nové telefónne číslo:

☎ 02/2070 2674, e-mail zberatel.redakcia@chello.sk
návšteva redakcie v utorok 10.30 – 12.00 hod., 13.30 – 16.00 hod.
Iný termín po dohode.
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NOVÉ SLOVENSKÉ 
POŠTOVÉ ZNÁMKY
A INÉ ZBERATEĽSKÉ 
MATERIÁLY

■ Nálezy z Bojnej – Nitrafila 2008 

Slovenská pošta vydala 30. júna 2008 hárček

s tromi známkami „Nálezy z Bojnej – Nitrafila“ nominál-

nej hodnoty 33 Sk.

Hárček rozmerov 166 x 109 mm oceľotlačou z plochých

dosiek v kombinácii s ofsetom vytlačila Poštovní tiskárna

cenin Praha, a. s. Známka má rozmery 26,5 mm x 44 mm

vrátane perforácie (na výšku)  a má č. 426, hárček H 426.

Autorom výtvarného návrhu známky a hárčeka je

Igor Benca, rytcom známky je František Horniak.

Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka

prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 30. 6.

2008 a domicilom Nitra. Obálku vytlačila TAB, s. r. o.,

oceľotlačou z plochej dosky v náklade 3 300 ks. Na ryti-

ne FDC je použitý reverz byzantského solidu s portré-

tom cisára Michaela III. držiaceho v ruke labarum.

Minca sa našla v hrobe č. 480 pri trojloďovej bazilike

v Mikulčiciach a na jej averze, použitom na FDC pečiat-

ke, je zobrazený Kristus s krížovým nimbom.

Medené pozlátené plakety s priemerom od 13 do 15

cm objavené na hradisku Bojná I. – Valy patria medzi naj-

významnejšie objavy veľkomoravského umenia 9. storočia.

Všetkých šesť plakiet je zdobených figurálnou výzdobou

a na dvoch z nich sa nachádzajú unikátne nápisy v gréc-

kej či latinskej majuskule. Na známke je zobrazená plake-

ta č. 1 s okrídleným Kristom „Anjelom veľkej rady“, ktorý je
zriedkavým ikonografickým typom. Jeho najstaršie známe

zobrazenie pochádza z iluminovaného rukopisu Homílie
Gregora Naziánzskeho (Bibliotheque nationale Paris, Gr.
510), ktorú nechal vyhotoviť konštantinopolský patriarcha

Fótios pre byzantského cisára Basilea I. v rokoch 880 –

ZBERATEĽ ● 3

886. Na kupónoch sú prezentované ostatné plakety

z pokladu – plaketa č. 2 zobrazuje archanjela s labarom

v ruke, ktorý je analogický figúre oranta na veľkomorav-

skom nákončí z hrobu č. 240 objavenom pri trojloďovej

bazilike č. 3 v Mikulčiciach; na plaketách č. 3 a 4 sú zobra-

zení anjeli; na plakete č. 5 je stvárnený „horiaci anjel“ Sera-

fín a na plakete č. 6 tetramorfný anjel Cherubín.

Anjeli na plaketách predstavujú rôzne anjelske rády,

ktoré usporiadal byzantský teológ Pseudo-Dionýzios

Areopagita na prelome 5. – 6. storočia v diele o Nebes-

kej hierarchii (De caelesti Hierarchia, kap. 4). Tento spis

poznal sv. Konštantín-Cyril spamäti, a keďže Gregor

Naziánzsky bol jeho literárnym vzorom, je zrejmé, že

plakety súvisia s teologickou kultúrou pestovanou na

byzantskom cisárskom dvore, ktorú tento učenec prinie-

sol na Veľkú Moravu. Súbor plakiet s ikonografiou anje-

lov tvoril zrejme súčasť relikviára, ktorý bol v Byzancii

zdobený práve symbolikou anjelov, ako napr. Staurothé-

ka z Limburgu na relikvii sv. Kríža z 10. storočia.

■ COB: Paríž 2008 

Slovenská pošta, a. s., vydala 14. júna 2008 celino-

vú obálku s prítlačou k výstave Paríž 2008.

Prítlačový motív na obálku vytlačila tlačiareň

PROMPt, tlačiareň cenín, a. s. Bratislava.
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■ COB: 2. národné letecké dni

Slovenská pošta, a. s., vydala 14. júna 2008 pri prí-
ležitosti 2. národných leteckých dní celinovú obálku

s natlačenou známkou „Lipa“ nominálnej hodnoty 10 Sk.

V strede prítlače je umiestnený nápis „2. NÁRODNÉ

LETECKÉ DNI, DNI NÁRODNEJ HRDOSTI, PIEŠŤANY

14. – 15. 6. 2008.V strede obrazca sa nachádza silueta lie-

tadla spolu so štátnym znakom SR. Nad obrazcom sú zná-

zornené siluety troch lietadiel s naznačenou dráhou letu.

■ CDV: Nitrafila – 13. svetový 

kongres sv. Gabriela

Slovenská pošta vydala 4. júla 2008 poštový lístok

s vytlačenou známkou T2 50 g (10 Sk) s prítlačou 

k 13. svetovému kongresu sv. Gabriela, konaného
v rámci výstavy Nitrafila 2008.

Autorom prítlače je Ján Vallo. Lístok má poradové

číslo 155 CDV 148/08.
Prítlač na poštový lístok vytlačila tlačiareň PROMPt,

tlačiareň cenín, a. s., Bratislava.

■ PaL: Nálezy z Bojnej – Nitrafila 

Pri príležitosti slávnostného uvedenia poštovej
známky „Nálezy z Bojnej – Nitrafila“ Slovenská pošta, a.
s., vydala 2. júla 2008 pamätný list s vyobrazením ďal-
ších piatich plakiet (prvá je na známke) jedného z naj-

významnejšie objavov veľkomoravského umenia 9. sto-

ročia. Autor výtvarného návrhu PaL je Igor Benca.

■ PT: SLOVOLYMPFILA 2008 – 100

rokov volejbalu

Slovenská pošta, a.

s., vydala 3. 6. 2008

číslovanú príležitostnú

tlač s odtlačkom rytiny

známky  č. 74 „100 ro-

kov volejbalu“.

Príležitostná tlač bo-

la vytlačená v tlačiarni

TAB, s. r. o., Bratislava,

na ofsetovom kartóne
185 g/m 2 rozmerov 

105 x 145 mm techno-
lógiou jednofarebnej
oceľotlače.
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■ PT:

Bratislavský
hrad

Slovenská pošta,
a. s., vydala 12. 6.
2008 číslovanú príle-

žitostnú tlač s odtlač-

kom rytiny známky

č. 402 „Bratislavský

hrad“, ktorej autorom

je Dušan Kállay.

Príležitostnú tlač

vytlačila Poštovní tis-

kárna cenin Praha, a.

s., na ofsetovom kar-

tóne 185 g/m2 rozme-

rov 105 x 210 mm

technológiou jedno-

farebnej oceľotlače.

■ COB: Lesy – Deň stromu
Slovenská pošta vydala 12. júla 2008 celinovú obál-

ku s vytlačenou známkou „Lipa“ nominálnej hodnoty 

10 Sk  s prítlačovým motívom stromu vo voľnej krajine.

Na prítlači sú umiestnené nápisy „DEŇ STROMU,

LESNÍCKY SKANZEN VO VYDROVSKEJ DOLINE PRI

ČIERNOM BALOGU“ s podtitulom „sviatok všetkých,

ktorí majú radi les“ a s dátumom 12. júl 2008. V dolnej

časti prítlače sú znázornené dve  logá – Európska lesná

škola a Lesy SR.

Prítlačový motív na COB dodala agentúra Forza

a ofsetovou technikou vytlačila tlačiareň KNÍHTLAČ,
Zohor. (spracoval -pem-)

PREHĹAD PRÍLEŽITOSTNÝCH
PEČIATOK jún-júl 2008
dátum, domicil, text pečiatky, autor, farba

■ 23.6.2008 Trnava 1:OLYMPIÁDA DETÍ A MLÁDEŽE
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - POZDRAV SLO-
VENSKEJ MLÁDEŽE OLYMPIJSKÉMU PEKINGU
● Anton Javorka ● modrá
■ 26.6.2008 Trnava 1: JOHN DOPYERA 1893 - 1988
● Oksana Lukomská ● čierna

■ 5. 7. 2008 Nitra 1: NAJKRAJŠIA SLOVENSKÁ
POŠTOVÁ ZNÁMKA ● Dušan Kállay ● čierna
■ 11. 7. 2008 Bánovce n. B./Dežerice: PRVÁ PÍ-
SOMNÁ ZMIENKA O OBCI DEŽERICE ● Ladislav
Chudoba ● čierna

■ 2.7.2008 Nitra 1: UVEDENIE ZNÁMKY NÁLEZY 
Z BOJNEJ ● Igor Benca, František Horniak ● čierna
■ 3.7.2008Nitra 1: MEDZINÁRODNÁ RELIGIÓZNA
FILATELISTICKÁ VÝSTAVA NITRAFILA 2008 ●

František Horniak, Ján Vallo ● čierna

■ 4.7.2008 Nitra 1: SV. GABRIEL - XIII. SVETOVÝ
KONGRES ● Ján Vallo ● čierna
■ 5.7.2008 Pukanec: PUKANSKÉ REMESELNÍCKE
TRHY ● Radka Hanečková ● čierna
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Z NOVINIEK NA·ICH

SUSEDOV

Česká republika

Česká pošta vydala 18. júna 2007 dvojznámkovú

sériu Cestovatelia. Na známke nominálnej hodnoty 12

Kč je český geológ, paleontológ a prírodovedec sveto-

vého významu Ferdinand Stolička (1838-1874). Geo-

lógiu vyštudoval vo Viedni. Zaoberal sa mapovaním vo

východných Alpách, v Uhorsku a v Dalmácii. Ako

paleontológ Indického geologického ústavu vykonával

výskum najmä

v oblasti pohorí

Himálaje a Kara-

koram. Na prvú

cestu do Himá-

lají sa vypravil

v r. 1864. V prie-

behu štvorme-

sačnej výpravy

g e o l o g i c k y

zmapoval rozsiahle časti pohoria a spresnil, že jadro

himalájského pohoria tvoria ruly, na ktoré nadväzujú

prvohorné a druhohorné sedimenty. Priniesol poznatky

aj z ďalších odborov, najmä z ornitológie. Pri návrate

z tretej himalájskej expedície zomrel.

Na zámke nominálnej hodnoty 21 Kč je svetoznámy

český geograf, orientalista a cestovateľ Alois Musil

(1868 – 1944). Po absolvovaní teologickej fakulty v Olo-

mouci odišiel študovať do Jeruzalema a Bejrútu. Preces-
toval Arábiu a podrobne ju zmapoval. Zaoberal sa aj

etnografiou, botanikou a okrem svetových jazykov ovlá-
dal i 35 arabských nárečí. Stal sa šejkom dvoch kme-
ňov. Beduíni Musila priviedli k jeho najväčšiemu objavu

– ukázali mu
tajomný zámo-
ček v púšti Ku-
seir Amra z 8.
stor. na území
dnešného Jor-
dánska. Po 1.
svetovej vojne

bol Musil vyme-

novaný za profesora Karlovej Univerzity pre vedy

východné a arabštinu. S podporou prezidenta Masary-

ka inicioval založenie Orientálneho ústavu. Zaslúžil sa

o popularizáciu Blízkého východu a vydal desiatky

cestopisných kníh pre mládež i dospelých.

Známky boli vytlačené rotačnou oceľotlačou v kom-

binácii so štvorfarebnou hĺbkotlačou v Poštovní tiskárni

cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami

v náklade po 2 mil. kusov. Kat. čísla známok 0567 –

0568.

Hry XXIX. olympiády v Pekingu, ktoré sa budú

konať 8. – 24. augusta 2008, Česká pošta pripomenula
vydaním známky 18. júna 2006. Väčšina súťaží sa usku-

toční pr iamo
v Pekingu.V Qin-

gdao prebehnú
súťaže v jach-

tingu, v Hong
Kongu súťaže

jazdecké a fut-
bal sa bude hrať

v Tianjine, Shan-
ghai, Shenyan-

gu a Qinhuangdau. Rozdá sa 302 sád medailí v 28
športoch. Medzi nové disciplíny sa zaradí napríklad cyk-
listická disciplína BMX alebo takzvaný plavecký mara-

tón. Na známke je atletická disciplína – hod diskom žien.
Známka nominálnej hodnoty 18 Kč rozmerov 40
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x 23 mm bola vytlačená viacfarebným ofsetom na tlačo-

vých listoch s 50 známkami v náklade 1 mil. kusov. Kat.

číslo známky je 0569.

V Českej republike sú zdravotne postihnutí športov-

ci registrovaní v športových zväzoch s viac ako 17 500

členmi. Tí najlepší z nich sa zúčastnia XIII. letných

paralympijských hier, ktoré sa uskutečnia v Pekingu

6. – 17. septembra 2008. Paralympijské hry sú vrchol-

nou súťažou pre

š p i č k o v ý c h

š p o r t o v c o v

s rôznym zdra-

votným postih-

nutím. Základ-

nou filozofiou

paralympijského

hnutia je, že títo

svetoví športov-

ci majú schopnosti a skúsenosti rovnocenné s nepo-

stihnutými športovcami a rovnako ako oni sa musia pod-

robiť prísným kvalifikáciam do národných tímov.

Prvé Paralympijské hry boli usporiadané v Ríme
v roku 1960, len pár týždňov po olympijských hrách.
Zúčastnilo sa na nich 400 atlétov z 23 zemí. Spočiatku

boli aktérmi Paralympijských hier len športovci vozíčka-
ri. S rozvojom paralympijského hnutia sa pripojili aj
športovci s ďalšími druhmi postihnutia. Posledná para-
lympiáda sa uskutočnila v Aténách v roku 2004.

Na známke nominálnej hodnoty 10 Kč je lukostrel-
kyňa na vozíčku. Pretekári sú rozdelení do kategórií
podľa stupňa a druhu postihnutia, vrátane nevidomých
lukostrelcov.

Známka rozmerov 40 x 23 mm bola vytlačená viac-

farebným ofsetom na tlačových listoch s 50 známkami

v náklade 1,5 mil. kusov a má kat. číslo 0570.

Rakúsko

K svetovej výstave WIPA 2008 vydala Rakúska

pošta 30. júna 2008 dvojicu automatových známok

s rôznymi pohľadmi na mesto. Obraz je doplnený dátu-

mom konania výstavy 18. – 21. 9. 2008. Nominálna hod-

nota je voliteľná v piatich výškach. Každá piata známka

je na zadnej strane číslovaná. Kotúč v automate obsa-

huje 1 000 kusov každej známky.

Rakúska pošta sa prezentuje ďalším prvenstvom: 8.

augusta 2008 vydala hárček nominálnej hodnoty 3,75

eura s trojdimenzionálnym vyobrazením Venuše z Wil-

lendorfu, ktorá je najznámejším a najcennejším nále-

zom z obdobia mladšej doby kamennej.
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Soška venuše pochádza spred 25 000 rokov a jej
objavenie sa datuje na 7. august 1908. Má výšku 11 cm
a bola vytesaná do vápenca. V súčasnosti sa nachádza
v Prírodohistorickom múzeu vo Viedni.

Willendorf sa nachádza na ľavom brehu Dunaja
a je významným archeologickým náleziskom. V tejto
lokalite sa našlo viac predmetov zhotovených z vápen-
ca a ďalšia 19 cm soška venuše vyrezávanej z mamu-

tieho kla.

Venuša z Willendorfu sa považuje za jeden z naj-

krajších nálezov zo 130 známych sošiek objavených

v Európe a v Ázii.

Poľsko

Futbal – najpopulárnejší šport v Európe – mal svoj

šampionát EURO 2008, usporiadaný dvoma krajinami,

Rakúskom a Švajčiarskom. Ani jedna z týchto krajín

však nepostúpila zo skupiny a nakoniec titul zaslúžene

získalo Španielsko, keď vo finále najtesnejšie zdolalo

viacnásobného maj-

stra – Nemecko.

Záverečný turnaj sa

koná každé štyri

roky, vždy v roku let-

ných OH. Prvý šam-

pionát pod názvom

Pohár národov sa

hral v roku 1960, od

roku 1996 sa ho

zúčastňuje 16 muž-

stiev. Jedným z víťa-

zov bolo v roku 1976

Českos lovensko,

keď v pamätnom fi-

nále zvíťazilo po predĺžení na pokutové kopy tiež nad

Nemeckom.

Známku nominálnej hodnoty 1,35 Zl vytlačili rotač-

nou hĺbkotlačou v náklade 600 000 kusov na tlačové
listy s 50 známkami. Dátum vydania: 30. mája 2008.

Poľská pošta vydala 1. júna 2008 dve príležitostné
známky nominálnych hodnôt 1,55 Zl a 3 Zl Svet hra-

čiek. Známky majú netradičný trojuholníkový tvar a svo-

jím vyhotovením by mali pritiahnuť záujem detí.

Najstaršie hračky nájdené pri archeologických vyko-

pávkach majú okolo 2500 rokov. Hračky boli v každom

období vývoja spoločnosti odrazom sveta detí. Za čias

antiky sa deti hrali s drobnými predmetmi každodenné-
ho života. Technický pokrok sa     odzrkadlil aj na hrač-

kách. Rozvojom dopravy sa hračkami stali vláčiky
a autíčka. Nástup elektroniky priniesol aj ďalšie mož-

nosti – hovoriace bábiky, malé klávesové nástroje
a minipočítače. Deti dnes už v predškolskom veku ovlá-

dajú prácu s počítačom, používajú mobilné telefóny, ale
radi siahnu aj po klasických hračkách, bábikach,

mechanických skladačkách či plyšových zvieratkách.
Práve klasické hračky sú námetom známok (rozmerov

33 x 32,5 x 32,5 mm) – drevený vláčik a detský xylofón.
Na obálke prvého dňa je obľúbený húpací koník a fareb-

ná lopta.
Známky boli vytlačené viacfarebným ofsetom na tla-

čových listoch so 16 známkami v náklade po 600 000

kusov.
(spracoval -pem-)
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Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a.

s., v spolupráci s redakciami časopisov Zberateľ, Filate-

lie, Poštové zvesti a Spravodajcu ZSF vyhlásili 15. verej-

nú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a naj-

krajšiu príležitostnú poštovú pečiatku roka 2007.

Do ankety sa zapojilo 598 účastníkov, z toho 126

z Českej republiky a 4 z ostatných krajín Európy, ktorí

odpovedali na nasledujúce tri otázky:

1. Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku

2007 považujete za najkrajšiu?

2. Ktorú príležitostnú poštovú pečiatku roku 2007

považujete za najkrajšiu?

3. Ktorý námet navrhujete spracovať na slovenských

známkach v budúcich rokoch?

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety sa usku-

točnilo 5. júla 2008 pri príležitosti filatelistickej výstavy

NITRAFILA 2008.

Prvé miesto získal hárček Bratislavský hrad

s počtom hlasov 246, autorom výtvarného návrhu je

prof. Dušan Kállay a rytec známky je František Horniak

Na druhom mieste s počtom 71 hlasov sa umiest-
nila známka Umenie F. X. K. Palko (?): Svätá Alžbeta,

okolo 1750; autorom grafickej úpravy a rytiny je Franti-
šek Horniak.

Tretie miesto patrí známke z emisie Ochrana príro-

Výsledky ankety o najkrajšiu 
poštovú známku roka 2007

dy Slovenský čuvač s počtom hlasov 41, ktorej auto-

rom výtvarného návr-

hu je akad. mal. Vladi-

mír Machaj a rytec

akad. mal. Rudolf

Cigánik.

Pozn. redakcie:

Výsledky ankety

prinášajú aj nie veľmi

pozitívne zistenia. A to

výrazný pokles jej

účastníkov! Do hod-

notenia známkovej

tvorby roka 2006 sa

vlani zapojilo 1 101

záujemcov o sloven-

ské známky, z ktorých bolo 652 zo Slovenska a 443

z Českej republiky.

V tomto roku to bolo 468 zo Slovenska (pokles o tak-

mer 30 %) a už len 126 z Českej republiky, čo predsta-

vuje viac 70 % pokles! Oproti vlaňajšku tak klesol cel-

kový počet účastníkov ankety o viac ako 45 %.
Čomu možno pripísať túto skutočnosť? Poklesu

členskej základne ZSF, menšiemu záujmu o slovenské
známky v susednej republike a vyššiemu poštovnému,
alebo je príčin viac? Pokúsi sa niekto analyzovať tento

stav? Radi také úvahy uverejníme. red.
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MALÁ ŠKOLA FILOKARTIE (1) 

Pred takmer desiatimi rokmi začal Zberateľ uverejňo-

vať seriál článkov pod spoločným názvom Kapitoly o zbie-

raní pohľadníc alebo úvod do filokartie. Jeho autori (A.

Urminský  a M. Zika) už v názve avizovali, že nemajú

v úmysle komplexne predstaviť tento zberateľský odbor,

ale podnietiť ďalších potenciálnych autorov, zberateľov

pohľadníc, podeliť sa o ich skúsenosti a názory a vytvoriť

akési autorské zázemie pre časopis Zberateľ, prípadne

pre spracovanie ucelenej publikácie o zbieraní pohľadníc,

ktorá na slovenskom trhu ešte stále absentuje.

Podľa vyjadrení redakcie a vydavateľa seriál mal

pozitívnu odozvu u odberateľov a čitateľov časopisu

a podnietil záujem o tento zberateľský odbor. Pribudlo aj

niekoľko ďalších autorov z oblasti filokartie, a to príleži-

tostných, ale aj takých, ktorí sa prezentujú častejšie.

V tom 10-ročnom období sa zmenila aj situácia vo vydá-

vaní publikácií s tematikou pohľadníc a rozšíril sa počet
aktívnych zberateľov.

Boli vydané desiatky stolných a nástenných kalendá-
rov i minikalendárov s pohľadnicami miest a obcí. Niekto-
ré z nich boli hodnotené v celoslovenskej súťaži na

popredných miestach, ba v rokoch 2005 a 2006 boli

vyhodnotené komisiou novinárov fotografov ako najkraj-

šie. Objavili sa na trhu aj ďalšie reprinty historických

pohľadníc. Najväčšiu pozornosť si však zasluhujú ďalšie

knižné publikácie pohľadníc miest Topoľčany, Trenčín,

Levice, Bratislava, Košice, Vysoké Tatry, Vyhne, Nitra,

Tornaľa, Štrbské Pleso a v r. 2007 aj Trnava. Pripravené

resp. pripravujú sa ďalšie. Ich prínos pre regionálnu kultú-

ru a filokartiu je veľmi významný.Takmer všetky popri his-

tórii mesta, obce či regionu venujú pozornosť histórii vzni-

ku a vývoja pohľadníc v obecnej polohe a počiatkom

vydávania pohľadníc v ich záujmovej lokalite, vrátane pre-

zentácie fotografov, tlačiarov, nakladateľov či vydavateľov,

teda všetkého, čo s pohľadnicami v danej lokalite súvisí.

To všetko do spomínaných publikácii patrí a čitateľov aj

zaujíma. Zberatelia i občania majú byť za čo vďační auto-

rom publikácií i všetkým tým, čo podporili či umož-

nili vydanie týchto knižiek. Ani v jednej publikácii

však nie je venovaný priestor filokartii ako zbe-

rateľskej disciplíne, so všetkým čo k nej patrí,

napr. aj žánrové pohľadnice či vzťah filokartie

a filatelie, a mnohé iné. V Českej republike v obdo-

bí po r. 2004 vyšlo na tému filokartie niekoľko pub-

likácií, ktorých recenzia bola aj na stránkach Zbe-

rateľa: Sbírame pohlednice, KSK Praha, 2004, Pří-

ručka pro sběretele pohlednic, POFIS Praha, 2004

a POHLEDNICE, historie lístků, které zmenšili svět,

nakladateľstvo RK, Liberec 2005.

Z uvedených dôvodov sa redakcia Zberateľa

obrátila na autorov Seriálu so žiadosťou o prípravu

série článkov s názvom Malá škola filokartie. Pri

tom vychádzala z priaznivého ohlasu Malej školy

filatelie (Š. J. Plško) a Malej školy numizmatiky (E.

Minarovičová). Popri témach zo seriálu, ktoré budú dopl-

nené a rozšírené o ďalšie informácie a obrazovú doku-

mentáciu, bude MŠF obsahovať ďalšie poznatky a infor-

mácie. Skladba a štruktúra seriálu bude preto iná. Zbieranie

pohľadníc, ich poznávanie a prezentácia za 10 uplynulých
rokov zaznamenali výrazné zmeny. Našou snahou je rea-
govať na ne a priblížiť ich čitateľom časopisu. Veríme že

zaujmú nielen zberateľov pohľadníc, ale aj ostatných čita-
teľov Zberateľa. Redakcia a A. Urminský

Alex Urminský

Pohľadnica s obrazom Jeana-Simeona Chardina „The House of
Cards“ (Dom kariet), olej na plátne. National Gallery, London.

Motto:
Apropós! Prečo zbierať to, čo zbiera veľa zberateľov?

Buďte originálny! Zbierajte to, čo najlepšie zodpovedá vášmu naturelu, vzdelaniu, záujmom, či iným 

osobnostným danostiam. Tam nájdete najviac radosti, dostatok trpezlivosti, a dosiahnete najvýraznejšie výsledky.

Zamyslite sa nad tým! Zbieranie pohľadníc ponúka nepreberné množstvo foriem, námetov, 

využitia zbierky a spôsobov jej prezentácie.
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Úvod

Tak ako skoro všetko vôkol nás, aj pohľadnice majú

svojich používateľov, obdivovateľov, ale aj zberateľov.

Nemožno však nespomenúť aj pôvodcov pohľadníc,

teda výtvarníkov, polygrafov a vydavateľov. Zatiaľ zos-

taňme pri prvej skupine ľudí, ku ktorej sa radíme aj my,

filo-kartisti. Väčšina z nás občas alebo pravidelne pou-

žíva pohľadnice v zmysle ich pôvodného významu, kto-

rým bolo a je poslať krátku textovú a obrazovú sprá-

vu (teda informáciu v reči súčasnej informatizovanej

spoločnosti) adresátovi.Tak som sa s pohľadnicami zoz-

namoval ja a pravdepodobne aj väčšina zberateľov. Tí si

postupne začali všímať všetko, čo sa na nich nachádza-

lo. Vytlačené, napísané, nalepené a opečiatkované.

Skúmaním a porovnávaním počas viacerých rokov

záujemca nadobudne určité vedomosti a skúsenosti.

Pohľadnica je vytlačená na nejakom (spravidla kartóno-

vom) papieri, ten má rovné alebo tvarované hrany.

Obraz na nej zobrazuje mesto, obec či rieku, ale aj por-

trét, maľbu, či niečo zo živej prírody. Ba aj niečo úplne

iné, neočakávané. Vytvoril ju fotograf, grafik či maliar?

Akou technikou bola tlačená? Je to litografia, svetlotlač,

kníhtlač, či nebodaj ručne maľovaná? Kde ju vyrobili

a komu je určená? Akú známku má nalepenú na adre-

sovej strane a z akého miesta bola poslaná? 

Sumár otázok a odpovedí na ne z pozície zberateľov

pohľadníc sa časom vyprofiloval do zberateľského odbo-

ru neskôr nazvaného filokartia. Aký pôvod má toto

slovo? Jeho prvá časť určite grécky. Ak filozofia je láska

k múdrosti a filatelia láska ku známkam (pôvodne
k neplateniu v hotovosti), tak filokartia je láskou ku kar-
tám. Spomeňme si, najmä tí skôr narodení, že písali

a dostávali sme KARTY, nie pohľadnice! Keď niekto
odchádzal z domu na dlhšie, rodičia alebo milá mu

nakoniec zakričali: „..a napíš aspoň kartu!“
Na prvých korešpodenčných, správne pošto-

vých lístkoch, ktoré sú sprievodným a význam-
ným činiteľom vzniku pohľadníc, bolo napísané
Correspondenz – Karte. Nápis na uhorských líst-
koch Levelező – Lap sa na Slovensku nevžil
a vždy sa hovorilo o kartách.V nemecky hovoria-
cich krajinách sa neskôr ujalo pomenovanie

Ansichts – Karte, z čoho sa v Čechách a na Slo-

vensku odvodilo pomenovanie „pohľadnica“.

Angličtina doposiaľ používa názov Post Card,

francúzština carte postale a španielčina tarjeta

postal. Tu treba zvlášť pripomenúť, že pohľad-

nica je určená na dopravu poštou ako otvo-

rená správa pre adresáta. Aj pomenovania

v uvedených i ďalších jazykoch to potvrdzujú.

Preto žiadna iná fotografia, tlačovina či maľba, nemôže

byť zamieňaná s pohľadnicou, aj ak sa jej podobá, lebo

nespĺňa uvedenú veľmi dôležitú podmienku – určenie na

dopravu poštou formou otvorenej  zásielky.

Hodnotu pohľadníc možno posudzovať z viacerých

hľadísk, ale jedno z najdôležitejších je to, čo tá ktorá

pohľadnica znamená pre konkrétneho človeka, prípad-

ne zberateľa. Jednému je vzácne rodné mesto či dedi-

na, iný nájde na pohľadnici aj ulicu, na ktorej kedysi

býval, možno školu, internát alebo aj rodný dom. Inému

je vzácny adresát či podpis odosielateľa, alebo tá

„stará esemeska“ – teda krátka správa, napísaná na

pohľadnici mu niečo pripomína. Ďalšieho môže zaujímať

fotograf či maliar predlohy, lebo zbiera určitých autorov,

či iba jeden druh stavieb, napríklad školy. A pritom  je to

možno stále jedna a tá istá pohľadnica, ktorá pre kaž-

dého znamená niečo iné, a pre mnohých vôbec nič.

Pohľadnice teda majú hodnotu výpovednú, zberateľ-

skú i osobnú. Sú akousi „konzervou času“, na ktorej

možno niekedy nájsť okrem rukopisu, odtlačkov prstov

aj stopy po DNA (sliny na známke, či vlasy pod ňou)

alebo utajené vyznanie pod neodlepenou známkou.

Toto všetko sú neodškriepiteľné prednosti tých „starých

esemesiek“ oproti tým súčasným SMS, na ktoré možno

už o hodinu zabudneme. Ak si myslíte, že ide o násilné

porovnanie, pripomínam, že poštové lístky bez obálok,

a teda aj pohľadnice boli určené na posielanie krátkych

správ. Škoda ale, že pošta zabudla na to, že otvorenou

lístkovou zásielkou za polovičné porto napomohla výraz-

nému nárastu korešpondencie a zároveň nárastu vlast-

ných tržieb. Zjednotením poplatkov za otvorenú a uzatvo-

renú zásielku sa od roku 2006 vrátila do čias „Bachovho

absolutizmu skostnateného mocnárstva.“ (citát).

Toľko by na úvod malo stačiť (veď aj tak sú školské
prázdniny), aby sme sa v nasledujúcich pokračovaniach
mohli venovať konkrétnejším veciam, ktoré sú pri pozná-

vaní a zbieraní pohľadníc užitočné.
Alex. Urminský

Korešpondenčný lístok  rakúskej pošty s natlačenou známkou 
2 grajciare ako predchodca pohľadníc, odoslaný z Viedne
3.12.1875 do Haify
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IV. Terciárne chyby na jednotlivých tlačových

doskách – vyobrazenia (3)

Hárčekové pole 5 (12)

Kombinácia dosiek 111

• SZ 1 známka 2 K - (1) - pod L nápisu ČESKOSLO-

VENSKO poškodený oblúčik zúbkov

pravé ukončenie stuhy - (2) - vpravo, šikmo dolu  4,5

mm od dolného rohu stuhy bod

ľavé meandre - (3) - vľavo, 4,5 mm od 10. meandra

zhora, vo výške dymu komína bod

dolné meandre - (4) - 8,3 mm pod 5. meandromm

sprava 2 body pod sebou

• M 1 ľavé ukončenie stuhy - (1) - vľavo, 5,8 mm od

horného rohu bod (na časti nákladu),

dolné meandre - (2) - 1,3 mm nad 13. meandrom spra-

va bod - (3) - 0,6 mm pod 13. meandrom sprava bod

• Č 1 známka 2 K - (1) - pod dymom ľavého komína
medzi 2. a 3. strechou slabý bod, 
nápis 1945 červený - (2) - 3,2 mm pod číslicami 45, bod
známka 6K - (3) - tesne pod dymom pravého komína
v strede slabý bod (na časti nákladu)

Kombinácia dosiek 222

• SZ 2 známka 2 K - (1) - dole prerušené alebo poško-

dené oblúčky zúbkov, len 3 nepoškodené

dolné meandre - (2) - 8,3 mm pod 5. meandrom

sprava výrazný bod

pravé ukončenie stuhy - (3) - 10 mm šikmo vpravo

nad horným oblúkom šikmá čiara (na časti nákladu)

• M 2 v nápise ČESKOSLOVENSKÁ - (1) - v dolnej

časti písmena Č, za písmenom Č dole  bod

- (2) - za prvým písmenom S v strede bod

známka 6 K - (3) - 0,7 mm nad ľavým horným okra-

jom známky (nad 6) slabá nepravidelná vodorovná

čiara dĺžky asi 11 mm (na časti nákladu)

• Č 2 nápis 1945 červený - (1) - 3,2 mm pod číslicami

45 dvojica bodov, vzdialené od seba 0,3 mm

známka 5 K - (2) - v písmenách GA mena GAJDZICA

dve škvrny

Košický hárček – rozlíšenie hárčekových polí
podľa skutočného umiestnenia na tlačovej doske (V)

Jaroslav Čtvrtečka
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známka 5K - (3) - dole poškodená asi tretina oblúč-
kov zúbkov pod ...ESKOSLOV
- (4) - poškodené písmená ICA mena GAJDZICA v dol-
nej časti
známka 6K - (5) - hore prerušený 6., 7., 8. oblúčik
zúbkov sprava 
dolné meandre - (6) - 4,7 mm pod 11. meandrom
sprava bod

• M 2 ľavé meandre - (1) - vpravo, 3,5 mm od 9. mean-

dra zdola výrazná zvislá škvrna

nápis ČESKOSLOVENSKÁ POŠTA - (2) - pod dol-

nou čiarou stuhy, 2,4 mm pod pravou pätou písmena

Á bod

nápis DO VLASTI - (3) - v ľavej hornej časti písmena

V škvrna, v pravej hornej časti bod,

pravé meandre - (4) -

vpravo, 2,6 mm od 12.

meandra zdola bod

• Č 2 ľavé meandre - (1) -

vpravo, 3,5 mm od 9.

meandra zdola malá zvis-

lá škvrna, viditeľná len pri

posune červenej - modrej

Hárčekové pole 6 (4)

Kombinácia dosiek 111

• SZ 1 známka 5 K - (1) - dole prerušený 1. zúbok zľava
• M 1 ľavé meandre - (1) - vpravo, 2 mm od 1. meand-

ru zhora slabý bod

známka 6 K - (2) - v písmenách O a V nápisu ČESKO-

SLOVENSKO bod

• Č 1 nápis PREZIDENTA - (1) - poškodené prvé pís-

meno E v dolnej časti stĺpika

nápis DO VLASTI - (2) - 6,5 mm pod písmenom A bod

dolné meandre - (3) - 4,7

mm pod 11. meandrom

sprava bod 

Kombinácia dosiek 222

• SZ 2 známka 2 K - (1) - dole poškodený 12. zúbok

sprava
- (2) - hore prerušený 6. a 7. oblúčik zúbkov zľava

Postupne prinesieme vyobrazenia terciárnych

doskových chýb na všetkých hárčekových poliach (15)
v poradí podľa ich skutočného umiestnenia na tlačovej

doske. Za údajom čísla HP je pôvodné náhodné ozna-
čenie.

Farby sú označené skratkami: SZ – sivozelená, 
M – modrá, Č – červená.

Okrajové kresby hárčeka – meandre – sú v textoch

číslované takto:
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MALÉ OKIENKO
TELEKARTISTU

/124/
RUBRIKA PRE ZBERATEĽOV

TELEFÓNNYCH KARIET

Marian Jobek

Telefónne karty nielen 
na telefonovanie – II. časť

V MOT 122 som opisoval dve dánske TK, vytvárajúce

spolu puzzle v tvare šachovnice, ktoré boli vydané a pre-

dávané spolu s 32 hracími figúrkami, čo ma inšpirovalo

v MOT 123 opísať niektoré nemecké a slovenské TK,

ktoré pre zmenu slúžili aj ako vstupenky, dokonca aj ako

poistka počas koncertu. Pri hľadaní ďalších tipov na pou-

žitie telefónnych kariet v praxi na iné účely ako na telefo-

novanie, nemožno určite obísť aj niektoré české TK.

Na začiatku roka 2001 boli vydané ako prvé hneď

dve verejné TK pod názvom LoveCard 1 + 2 spolu ako

pár, ktorých obrázky dvoch mladých ľudí súčasne vytvá-

rajú puzzle (obr. 1 – na obálke). Karty s označením

01/01.01 a 02/01.01 mali po 35 telefónnych jednotiek,

tzn. spolu 70 telefónnych jednotiek. Keďže v tej dobe

mala jedna telefónna jednotka hodnotu 3 Kč, predával

sa pár TK v neporušenom obale za cenu 210 Kč, pričom

balenie okrem dvoch TK obsahovalo aj darčeky (obr. 2).

Darčekom ku každej TK boli nielen impulzy od Českého

Telecomu (len pre zaujímavosť na averze oboch TK je

použitý pojem „impulz“ a na reverze oboch TK pojem

„telefónna jednotka“) zadarmo v rozsahu po 5 impulzov,

ale vnútri balenia bol vložený aj kupón na výrobky sve-

toznámej firmy Oriflame. Po vytelefonovaní oboch TK
bolo potrebné tieto TK spolu s vyplneným kupónom

zaslať do 31. marca 2001 na adresu organizátora súťa-
že – Love Cards, P.O.Box 75, 148 01 Praha 414. Výhrou
mohlo byť, citujem v češtine priamo z TK: „zaláskované

muziky – báječné Love CD“. V hre ich bolo spolu 300

kusov. A nielen to, hralo sa aj o vstupenky na veľkú „Vision
Disco Párty“. A ak boli dámy rýchle, stačilo si objednať
u svojej distribútorky (zrejme páni túto prácu asi nevyko-
návajú...) rúž Visions. Prvých 50 výherkýň získalo dve vstu-
penky už na spomínanú „Vision Disco Párty Oriflame“.

Keďže okrem Českého Telecomu a Oriflame bola
sponzorom celej akcie aj svetoznáma firma Primeros,
tak ešte jedna perlička – v každom balení bol vložený aj

jeden kus prezervatívu s prianím „Chvíle pro něžnost ...“

s dátumom expirácie – rok 2005 (obr. 3 – reverz bale-

nia). Ako vidieť, aj telefónna karta môže byť v dnešnej

dobe neviazaného sexu v spojitosti s priloženým pre-

zervatívom vhodným návodom a poučením pre mladých

ľudí na ochranu pred jeho nežiaducimi následkami, a to

nielen v podobe neželaného tehotenstva, ale napr. aj

rôznych nebezpečných infekčných chorôb – napr. aj

veľmi nebezpečného AIDS (Acquired Immuno-Deficien-

cy Syndrome).

Na záver dodávam, že ľavá strana puzzle s vyobra-

zením mladej dievčiny má katalógové číslo C 357

a pravá strana puzzle s vyobrazením mládenca má

katalógové číslo C 358. Obidve TK boli vydané v pomer-

ne dostatočnom náklade – po 150 000 kusov. Nie je

známe, koľko predovšetkým mladých ľudí po vytelefo-

novaní sa snažilo získať jednotlivé výhry a po vytelefo-

novaní oboch TK tieto zaslali na adresu organizátora.

V zásade však platí, že obidve TK sú pre zberateľov

napriek tejto skutočnosti dostatočne dostupné.

Nemenej zaujímavá je však pomerne veľká skupina

kariet od firmy CityCard (pôvodne C. C. Cards alebo

Credit Colour Cards). Na rozdiel od predchádzajúcich

uvádzaných prípadov, keď produkt bol primárne telefón-

nou kartou a až sekundárne išlo aj o jej iné využitie, pri

kartách firmy CityCards sa to tak jednoznačne nedá
povedať. Dôvodom je skutočnosť, že tieto karty sú špe-

cifickou skupinou platobných kariet. Zákazník po ich
kúpe za pevnú sumu ich môže používať až do vyčerpa-
nia finančného alebo iného limitu – okrem iného aj na

➁

➂
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telefonovanie. Na rozdiel od štandardných platobných
kariet, kúpa CityCards nie je viazaná na otvorenie ban-
kového účtu. Všetky druhy CityCards používajú čipový
systém, celkovo bolo použitých 6 rôznych čipov. Niekto-
ré z čipov sa v neskoršom období už nedali použiť. Naj-
väčšie uplatnenie mali čipy Siemens.

Základným zámerom spoločnosti FDA, ktorá vznikla
v roku 1992 v Českej republike, bolo etablovať sa na

trhu s čipovými kartami – CityCards. Spoločnosť chcela

pokryť tie oblasti poskytovania služieb a dodávok tova-

ru, pri ktorých by sa úhrada za dodanú službu alebo

produkt realizovala odpočítaním príslušného kreditu

z tejto karty bez potreby ďalšej fyzickej manipulácie zo

strany pracovníka firmy. Typickým príkladom boli rôzne

automaty na občerstvenie (teplé alebo studené nápoje

a pod.), ktoré mali svoj zmysel hlavne v noci, počas sviat-

kov a víkendov a pod. Prvé automaty na občerstvenie

tohto druhu sa objavili v Prahe v Rádiu City v júli 1993.

Postupne sa tieto automaty na najrôznejšie účely inšta-

lovali napr. na základných školách v Prahe, Brne, Hrad-

ci Králové a Třebíči. V septembri 1993 bol v Českej spo-

řitelni v Prahe Na příkopech zapojený prvý telefónny prí-

stroj, v ktorom bolo možné použiť karty CityCards na

telefonovanie. V júni 1994 bol v Prahe na Korunní ulice

namontovaný telefónny prístroj, automat na cestovné

lístky a na dennú tlač.

Karty CityCards boli v priebehu vývoja najprv pre-

dávané s bonusom (napr. karta stála 95 Kč, ale kredit

bol 100 Kč). Hodnota jedného impulzu bola spočiatku

0,50 Kč, v polovici roka 1994 sa prešlo na impulz v hod-

note 0,10 Kč. Systém odpočítaval zo zakúpeného kredi-

tu buď príslušnú čiastku v Kč alebo pri telefonovaní

počet jednotiek. Rozsah nominálnych hodnôt sa pohy-

boval od 50 Kč do 300 Kč. S týmito kartami však nebo-

lo možné telefonovať v automatoch Českého Telecomu.

Členenie kariet CityCards je podobné ako členenie

českých klasických telefónnych kariet. V tomto členení –

tzn. verejné (kategória C), privátne (B), darčekové (A),

testovacie (D), karty pre jednorazové použitie (E)

a karty na výdaj cestovných lístkov ČSD a pre autobu-

sovú dopravu (F) boli všetky aj katalogizované, predo-

všetkým v katalógu Pěnkava, vo vydaní v roku 2001.

Autor katalogizácie týchto kariet je známy pražský zbe-

rateľ TK Jiří Bouček.

O verejných kartách CityCards je známe, že väčši-

nou nemali dobrú kvalitu povrchu, takže bolo veľmi ťažké

nájsť na zberateľské účely kvalitné exempláre do zbierky.

Tieto karty sa vyznačovali však tým, že ich náklady boli

veľmi nízke od 365 kusov po 10 000 kusov, s výnimkou

prípadu karty C 17 (automat FDA 100 – obr. 4), ktorá
v marci roku 1995 bola vydaná v náklade 20 000 kusov.
Taktiež boli atraktívne z pohľadu použitých námetov –

napr. karta C 15 (Mazda 626 – náklad 5 000 kusov,
nominálna hodnota 200 Kč, september 1994 – obr. 5)

alebo  karta C 27 (Tenis cup 1995 – náklad 7 000 kusov,

nominálna hodnota 60 Kč, september 1995 – obr. 6).

Zaujímavosťou tejto karty bola aj skutočnosť, že to bola

aj vstupenka na tenisový turnaj osobností na pražskej

Štvanici, pričom cena lístka bola 30 Kč a za zvyšok bolo

možné nakúpiť (napr. občerstvenie). Celkovo je katalogi-

zovaných 76 kusov verejných kariet (C 1 až C 76).

Za zmienku stojí aj fakt, že aj medzi týmito kartami

sa nachádza puzzle. Vzhľadom na to, že som si ich

v MOT častejšie všímal a opisoval, len na ilustráciu

uvádzam, že puzzle pozostáva zo 4 kusov kariet, pri-
čom námetom sú hudobné motívy – vyobrazená skupi-

na Arakain, skupina Alice, kontraverzná Pergnerová –
obr. 7 a speváčka Kapitánová. Na každej karte časť jed-
ného rohu vypĺňa štvrtina CD disku. Po zložení kariet do

puzzle sa vytvorí celý obrazec CD disku. ■

➃

➄

➅
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Služobné balíkové zásielky pošty

Balíkové zásielky pošty boli  a sú zasielané spravi-
dla bez poplatkov. V období spoplatňovania  balíkových
sprievodiek kolkovým poplatkom, čo dokladuje vytlače-

ná kolková alebo jej hodnote zodpovedajúca známka,

boli služobné zásielky pošty zasielanie s úradnými sprie-

vodkami bez kolkov, tzn. oslobodené od kolkového

poplatku.

Na vyznačenie miesta podania a podacieho čísla sa

používali bežné podacie nálepky v dobovom vyhotove-

ní. Podacie nálepky uhorského vzoru sa používali

v období maďarského záboru časti územia Slovenska,

i keď na bežných balíkových zásielkach sa ako podacie

nálepky používali časti balíkových sprievodiek určené

na tento účel. Ako sprievodky sa k služobným balíko-

vých zásielkam pošty v tomto období používali tlačivá,

ktorých jedným z určení bola služobná balíková  sprie-

vodka. Poštový hospodársky úrad z Budapešti používal

zvláštne, na tento účel upravené tlačivá.

V povojnovom období sa začali používať podacie

nálepky, na ktorých sa uvádzali i názvy príslušných poš-

tových zásobovacích služobní. Väčšina poštových slu-

žobní zasielala služobné balíkové zásielky bez sprie-

vodky. Podacie balíkové nálepky pošty, na ktorej bol
balík podaný, sa v takomto prípade nalepili celé (spoje-

ná časť na balík s časťou určenou na sprievodku) na
obal balíka alebo jeho adresovú vlajočku.

Časový výskyt názvov poštových služobní na poda-

cích balíkových nálepkách, a to hlavne častí určených

na sprievodky, približuje nasledujúci pre-

hľad.

Podacie nálepky na obyčajné balíky,

skupina „A“.

Časť na sprievodku je v neoddelenom

stave umiestnená na kratšej strane časti

na balík.

1. Text nálepky je dvojriadkový  „Poštový

hospodársky /úrad v Bratislave“. Použi-

tie je doložené z roku 1947. Podacia

pošta Bratislava 2.

2. Text nálepky je dvojriadkový „Správa

spoj. ústr./ sklad Bratislava“. Nálepku

s týmto textom možno doložiť z roku

1954. Podacia pošta Bratislava 2.

Úradná sprievodka použitá k služobnej cennej vrecovke s obsa-
hom cenín, odoslanej Poštovým hospodárskym úradom v Bra-
tislave pre poštu Orechové dňa 12. 9. 1947. Podacia nálepka
skupiny „A“ má iba text s názvom odosielajúcej organizácie.

Podacie nálepky poštových (spojových) služobní časti na sprie-
vodku, použité na obyčajných balíkových sprievodkách. S jed-
notlivými sprievodkami boli zaslané 2 x jeden a 2 x tri balíky
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Podacie nálepky na obyčajné balíky, skupina „B“

Časť na sprievodku je v neoddelenom stave pripoje-
ná k dlhšej strane časti na balík.
1. Text nálepky je dvojriadkový „Ústr. sklad prevádz-/ ky

spoj. Bratislava“. Výskyt nálepky s týmto textom je
doložený z roku 1959. Podacia pošta Bratislava 2.

2. Text nálepky je dvojriadkový „Hospod. ústredňa / spo-

jov Bratislava“. Podľa odtlačku dennej pečiatky bola

používaná v roku 1959. Podacia pošta Bratislava 2.

3. Text nálepky je dvojriadkový „HÚS Bratislava / Brati-

slava 2„. Nálepka bola použitá v roku 1971. Podacia

pošta Bratislava 2.

Ďalšie tri vyhotovenia sú doložené neoddelenými

časťami na balík a sprievodku.

4. Dvojriadkový text časti na balík  „TÚS BRATISLAVA -

/ BRATISLAVA 2“ Dvojriadkový text časti na balík

„TÚS Bratislava - / Bratislava 2“. Použitie ?

5. Jednoriadkový text časti na balík  „BRATISLAVA 12

TÚP“ Dvojriadkový text časti na sprievodku „Bratisla-

va 12 / TÚP“. Použitie v roku 2000. Podacia pošta

podľa textu na nálepke je  Bratislava 12.

6. Jednoriadkový text časti na sprievodku „Bratislava 12

- TÚP“. Použitie je z roku 2004. Podacia pošta by

mala byť rovnaká ako v predchádzajúcom prípade,

tzn. Bratislava 12.

Podacie nálepky na obyčajné balíky skupina „C“

(samolepiace)

Z nálepiek nie je oddelená žiadna z častí.

1. Dvojriadkový nápis na časti určenej na balík  „Brati-
slava 12 - TÚP  Balík“ / 85 (druh zásielky - balík) 6-

miestne pod. číslo 81002 (PSČ podacej pošty) 7 kon-

trolná číslica colis. V spodnej časti je čiarový kód.
Jednoriadkový nápis na časti „1“ na sprievodku -
Podací lístok „Bratislava 12 - TÚP a šesťmiestne
podacie číslo balíka“ 
Trojriadkový text na časti „2“ na sprievodku - Dodací
doklad „Bratislava 12 - TÚP / 85 
Druh balíka, za ktorým nasleduje šesťmiestne poda-

cie číslo, 81002 (PSČ podacej

pošty), 7 kontrolná číslica. Pod dru-

hým riadkom je časť čiarového

kódu, ktorý pokračuje na časti urče-

nej na vylepenie na balík. Toto

vyhotovenie sa používalo krátky

čas po roku 2000.

2. Vyhotovenie je až na nasledujú-

ce podobné, ako predchádzajú-

ce. Pred podacím číslom, ktoré je

osemmiestne, je údaj „CP“ (na

časti na balík a časti „2“ na sprie-

vodku), chýba údaj PSČ.

Za kontrolnou číslicou je skratka

štátu v tvare „SK“.

Všetky podacie nálepky na obyčajné balíky boli

vytlačené čiernou farbou na bielom papieri.

Podacie nálepky na cenné balíky (cenovky), sku-

pina „B“

1. Podľa neoddelených častí podacej nálepky nachádza-

júcej sa na adresovom štítku, časť na balík mala dvoj-

riadkový nápis „TÚS BRATISLAVA - / BRATISLAVA 2.

Balíkové nálepky Technickej ústredne pôšt v neoddelenom
stave. Hore skupiny „B“, dolu vľavo skupiny „C“ prvá úprava
a vpravo skupiny „C“ druhá úprava.

Náhradná balíková sprievodka s celou nálepkou skupiny „A“
pošty Rožňava. Náhradná sprievodka bola vypísaná k služob-
nému balíku s Rožňavy pre poštu Muráň 2 dňa 3. 8. 1978. Celú
podaciu nálepku pravdepodobne z obalu zobrala adresná pošta
a nalepila ju na náhradnú sprievodku.
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Časť na sprievodku dvojriadkový nápis  „TÚS Brati-
slava - /  Bratislava 2“.

Toto vyhotovenie nálepky sa používalo minimálne
v období rokov 1974 - 1992.
2. Časť na sprievodku má jednoriadkový nápis „Bratisla-

va 12 - TÚS“ Podľa odtlačku dennej pečiatky na sprie-
vodke bola použitá v roku 1984.

3. Neoddelené  časti balíkovej sprievodky majú na časti

určenej na balík text „BRATISLAVA 12 - TÚP“. Časť na

sprievodku má podobný text písmom malej abecedy.

Pred podacím číslom na oboch častiach je vytlačené

veľké písmeno „V“.

Použitie možno doložiť z roku 1996.

Podacie nálepky na cenovky boli vytlačené čiernou

farbou na červenom papieri.

Pomerne zriedkavý výskyt služobných balíkových
podacích nálepiek, malá dostupnosť obalov a sprievod-
ných dokladov služobných balíkov pošty a v neposled-
nom rade i skutočnosť, že sa na nich nevyskytujú znám-
ky, sú na okraji zberateľského záujmu. Dúfam že tento
príspevok pomôže priblížiť niektoré menej známe sku-
točnosti z tejto oblasti. Autor uvíta doplnenie poznatkov
obsiahnutých v príspevku.

Dušan Evinic

Pramene:
1. Časopis Zberateľ ročník 2001. 2. Košice vo filatelii č. 16. 3. D.
Evinic: Balíková pošta na Slovensku 1918 - 1985 (Fil. state
č.16). 4. Zbierka autora

Legie Malých – Malá légia
Keď som pred časom získal do zbierky čs. poľnej

pošty 1918 – 1920 pohľadnicu s fialovým odtlačkom

gumovej pečiatky „Legie malých / v Praze VII“ (obr.),

neveľmi som tušil, o čo vlastne ide. Myšlienku na špe-

ciálnu jednotku, vycvičenú pre boj v nízkej tráve,  som

zavrhol hneď na počiatku mojich úvah, avšak ani na

chvíľu som nepochyboval, že mám do činenia s poľnou

poštou čs. legionárov, ktorí sa významnou mierou podie-

ľali na vojenských operáciách na Slovensku v inkrimino-

vanom období, a to napriek tomu, že na zásielke nie je

odtlačok pečiatky poľného poštového úradu, ale len

dennej pečiatky civilnej pošty. Vec mi vŕtala v hlave až

do okamihu, keď som využil služieb internetového

vyhľadávača, ktorý ma zaviedol na stránku

„www.rvp.cz“. A odrazu bolo všetko inak. Sklamanie, že

súvislosť s regulárnymi vojenskými

légiami je tu len nepriama, vyvážila

neobyčajnosť príbehu, ktorý sa za

tým všetkým skrýva.

Vrátim sa však k predmetnej

celistvosti. Zaujímavá pohľadnica,

zobrazujúca perón železničnej sta-

nice Poprad-Veľká, je odosielate-

ľom datovaná 22. 8. 1919 a rovna-

ký dátum má aj prevzatá čs. denná

pečiatka uhorskej poštovej správy,
ktorú používal poštový úrad Pop-

rad-Veľká, umiestnený práve na
železničnej stanici (označenie P.U.
v dolnom medzikruží znamená

maďarsky „pályudvar“ – železničná

stanica). Pisateľ správy – nejaký Dr. Jan Hořejší – ozna-

muje V. Kadlecovej zo Sociálnej služby Praha VII, že

„predčasne odchádza z kolónie v Nižnom Smokovci,

bohatší o skúsenosti a zmierený s celým svetom“. Istú

záhadnosť tejto formulky zdôrazňuje aj kresba baránka

božieho – symbolu Krista snímajúceho hriechy sveta.

Čo robil dr. Hořejší v Dolnom (alebo, ako on píše, Niž-

nom) Smokovci, v akejže to pobýval kolónii a prečo ten

posmutnelý tón?  

Na citovanej webovej stránke je zverejnená štúdia

Jany Bartošovej nazvaná „Péče o děti z ulice“. Dočíta-

me sa v nej o jednej z osobností, ktoré sa po skončení

prvej svetovej vojny ujala detí z ulice – Anne Hlavatej-

Pokornej, učiteľke v materskej a neskôr v tzv. národnej

škole v Prahe. Práve ona sa zaslúžila o založenie
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a dlhodobé riadenie tzv. Legie malých v pražských
Holešoviciach, ktorú začala organizovať vo februári
1919 na popud vtedajšej predsedníčky Čs. červeného
kríža dr. Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G.
Masaryka. Podnetom bolo uvedomenie si neradostného
osudu početných detí, ktoré sa vplyvom vojnových uda-
lostí ocitli doslova na ulici, živili seba a nezriedka i svoju
rodinu krádežami či

žobraním. Otcovia boli

na vojne (ak nepadli),

matky v práci a rodiny

boli v mnohých prípa-

doch rozvrátené ekono-

micky i sociálne. Preto

si Legie malých kládla

za prvoradý cieľ dostať

tieto deti z ulice, podať im pomocnú ruku a zmysluplnú

náplň ich existencii. V poprevratovej dobe, plnej emócií,

národnej pýchy a túžby po hrdinstve, práve čs. zahra-

niční legionári boli tým vzorom, ktorý mal týmto deťom

dopomôcť k ich pozdvihnutiu, preto ten názov „Legie“.

Bratstvo, solidarita, dobrovoľná disciplína, obetavosť sa

stali zásadami života detí Légie malých. Pri vstupe do

nej si uvedomovali hodnotu sľubu, ktorý vyjadroval

morálny záväzok a zodpovednosť. A. Hlavatá navštevo-

vala školy v Holešoviciach, na ktorých počas stretnutí

vyburcovala deti k povznesenej nálade, aby dobrovoľne

vstupovali do Légie. Deti boli rozdelené do „rojov“, na

čele ktorých stáli dobrovoľníci – žiaci škôl, skauti a čle-

novia telovýchovných jednôt, ktorí sa s deťmi schádzali

2 – 3 x týždenne a tvorili s nimi spoločný kultúrny pro-

gram. A. Hlavatá vybrala z malých legionárov 180 naj-

chudobnejších detí, ktoré potrebovali zvláštnu pomoc

a podporu, vrátane zdravotnej starostlivosti (vyšetrenia

preukázali, že iba päť z nich bolo úplne zdravých).
S finančnou pomocou Dorastu Amerického Červeného
kríža boli tieto deti poslané na dva mesiace na ozdrav-
ný pobyt do Dolného Smokovca. Na stránke sa dozve-
dáme aj o ďalších aktivitách Légie, i problémoch, ktoré
prinášala práca so sociálne menej prispôsobivými deťmi
z ulice. Légia bola aktívna ešte krátko po roku 1938, keď

ju A. Hlavatá musela

opustiť, a napokon

skončila spolu so svo-

jou zakladateľkou vo

fašistickej represívnej

mašinérii.

V predchádzajúcich

riadkoch teda nachá-

dzame odpovede na

položené otázky. Pisateľ správy na pohľadnici bol pravde-

podobne lekárom detí z pražskej Legie malých, umiest-

nených v liečebnej kolónii v Dolnom Smokovci. Ťažko

posúdiť, či sa na jeho korešpondenciu vzťahovalo oslo-

bodenie od poštovného, nešlo predsa o zásielku vojen-

skej jednotky, avšak pomenovanie „Legie“ mohlo spôso-

biť, že za takúto zásielku bola považovaná. Oslobodenie

od poštovného sa v tej dobe vzťahovalo aj na mnohé

sociálne inštitúcie, takže možno to bol dôvod, pre ktorý

pošta nevyžadovala úhradu poplatku. Ale mohlo ísť aj

o púhe prehliadnutie, ktoré sa v tejto hektickej dobe dalo

celkom pochopiť. Každopádne je opísaná celistvosť

nesmierne zaujímavým dokumentom ľudskosti a sociál-

neho cítenia spoločnosti, tak tvrdo skúšanej v dlhotrva-

júcom vojnovom konflikte. Na Slovensku sa totiž  vojen-

ské operácie medzi ČSR a Maďarskom skončili len nie-

koľko dní predtým – 14. 8. 1919 obsadením Petržalky.

Ing. M. Bachratý

Do 20. písomnej aukcie firma
príjíma hodnotný a kvalitný filatelistický

materiál – známky, celiny, celistvosti

®

Ponuky prosíme zasielať v písomnej forme (aj elektronicky).
K známkam a celinám treba uviesť katalógové číslo, kvalitu a v prípade potreby

položku bližšie špecifikovať; uviesť návrh vyvolávacej ceny.
K celistvostiam treba priložiť fotokópiu (alebo sken), bližšiu špecifikáciu 

a návrh vyvolávacej ceny.
Na ponuky rovnakým spôsobom odpovieme, 

spôsob prevzatia materiálu dohodneme individuálne.

Ponuky prijímame do 15. 8. 2008.

Za vydraženú položku je poplatok 10 % z dosiahnutej ceny.
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Spoločné vydania (3)
Otto Sverdrup (1854 – 1930)

Hárček s takýmto názvom vydali 26. 3. 2004 tri poš-

tové správy, a to Nórska, Grónska a Kanady. Bol vyda-

ný k 150. výročiu narodenia nórskeho polárneho pries-

kumníka Otta Sverdrupa.

Narodil sa 31. 10. 1854 na majetku H’rstad. Keď mal

17 rokov, vrátil sa do rodiska svojho otca, kde žil Ottov

strýko S’ren, ktorý sa zaoberal lodnou dopravou. Tu sa

Otto prvýkrát zoznámil s loďami. U strýka sa stal námor-

níkom, zložil dôstojnícke a neskôr aj kapitánske skúšky.

Keď mal Otto 23 rokov, spolu s rodičmi sa odsťahoval od

strýka S’rena na farmu Trana, kde sa zoznámil s príbuz-

ným Olsenom, ktorý práve kúpil parník Trio. Olsen

zamestnal Otta ako kapitána lode. Práve vtedy sa zoz-
námil s Alexandrom a Fridtjofom Nansenovcami, a tak
sa začala spolupráca dvoch budúcich polárnikov (Otta

a Fridtjofa), ktorí už v roku 1888 uskutočnili prvú výpra-

vu do Arktídy cez Grónsko.

V roku 1893 sa stal kapitánom na lodi Fram. Do

povedomia ľudí sa zapísal druhou výpravou v rokoch

1898 – 1902. Začiatky výpravy neboli úspešné, pretože

sa mu nepodarilo oboplávať Grónsko cez Baffinovo

more a Naresovú úžinu. Prezimovať musel na Ellesme-

rovom ostrove. No úspechy sa objavili počas zimy, keď

spolu s posádkou preskúmal a pomenoval množstvo

fjordov a polostrovov tohto ostrova. Nórske názvy tam

ostali dodnes. Otto s celou posádkou každú zimu počas

tejto výpravy prežil na Ellesmerovom ostrove a stále

viac ho preskúmavali. Navyše

na západ od tohto ostrova obja-

vil vďaka eskimáckym rozprá-

vaniam tri ostrovy (Axel Hei-

berg, Amund Ringnes a Ellef

Ringnes), dnes spoločne na-

zvané Sverdrupové ostrovy.

Podarilo sa mu objaviť a na

mapu zakresliť ostrovy na plo-

che 260 000 km2, čo sa nepo-

darilo na žiadnej inej polárnej

výprave.

Keď sa vrátil do Nórska, stal

sa národným hrdinom, no v Ka-

nade bol naďalej neznámy. Otto

žiadal všetky tri ostrovy pre

Nórsko výmenou za uznanie

nezávislosti Kanady, ktorá bola

v tom čase britskou kolóniou

a severné neprebádané oblasti

jej patrili len 22 rokov. Keď

Kanada získala samostatnosť

Westministerským štatútom

v roku 1931, odkúpila záznamy

tejto výpravy za 67 000 dolárov

a dnes sú uložené v Kanad-

skom štátnom archíve.

Mapy, ktoré vznikli počas

tejto výpravy boli také presné,

že sa používali až do zmapova-
nia tejto oblasti zo vzduchu.

Menej známa je jeho tretia
výprava na lodi Eklips v Karskom mori v rokoch 1914 –
1915, pri ktorej zachránil loď Svätú Annu, ktorej velil

kapitán Brusilov a loď Herkules, ktorej velil kapitán
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Rusanov. Posledná štvrtá výpra-
va v arktických sibírskych
vodách sa uskutočnila v roku
1921, keď z mostíka sovietskeho
ľadoborca Lenin velil kolóne pia-
tich nákladných lodí cez Karské
more. Skúšobná plavba k ústiu
Obu a Jeniseja bola úspešná

a lode sa bezpečne vrátili

naspäť. Bol to dôležitý krok

v hľadaní severskej morskej

dopravnej cesty cez Karské

more. Posledné roky svojho

života prežil v dedine Sandvika

na predmestí Osla, kde aj v roku

1930 zomrel. Dnes v Osle pri

pobreží stojí múzeum Frammu-

seet venované histórii polárnych

výprav Sverdrupa, Nansena

a Amundsena, kde hlavnou

atrakciou je spomínaná loď Fram

postavená v roku 1892, ktorou

absolvoval druhú výpravu.

Toto spoločné vydanie je

naozaj zvláštne, lebo aj keď na

prvý pohľad je hárček rovnaký,

dojem klame. Kanadský hárček

sa od ostatných líši malým čiaro-

vým kódom vľavo dole. Je na

ňom len jedna známka (nomi-

nálna hodnota 1,40 CAD)

s loďou Fram zakotvenou pri pobreží, pred ktorou je

svorka ťažných psov. Po oboch stranách známky sú

kupóny. Na ľavom, ktorý je venovaný Nórsku, je portrét

Otta Sverdrupa a v pozadí je zobrazený pri nórskej vlaj-

ke v nakopených skalách na najsevernejšom bode,

ktorý dosiahol. Pravý kupón je venovaný Grónsku

a spomienke na prvú výpravu, ktorou sa Nansen so

spoločníkmi rozhodol ísť na lyžiach cez Grónsko, kým

Sverdrup ostal veliť lodi. Na kupóne je zobrazená plav-

ba člnmi po rozbúrenom mori ku grónskemu pobrežiu.

Pozadie hárčeka tvorí farebný pohľad na loď Fram pri

pobreží s polárnikmi, naloženými saňami a ťažnými

psami. Kanada navyše vydala známku s loďou Fram aj

osobitne s inou nominálnou hodnotou(49c).

Nórsky hárček tvoria dve známky (nórsky motív por-

trét s nominálnou hodnotou 6,00 NOK a kanadský motív

loď Fram 9,50 NOK) a jeden kupón na pravej strane

s grónskym motívom člnov na rozbúrenom mori. Grón-

sky hárček tvorí len jedna známka, na hárčeku je cel-
kom vpravo (grónsky motív – 17,50 DKK) a v strede
a vľavo sú 2 kupóny.

Na všetkých hárčekoch je vpravo dole text v národ-
ných jazykoch, že ide o spoločné vydanie Nórska,

Kanady a Grónska. Hárčeky majú rozmery 166 x 61 mm

a každá známka a kupón majú rozmery 29 mm x 33,5

mm na výšku a perforáciu 13 1/4. Hárček bol vytlačený

v kombinácii oceľotlače a ofsetu, pričom známky

a kupóny svojou žltou farbou evokujú staré zažltnuté

fotografie.

Hárčeky všetkých troch štátov, ako aj samostatná

kanadská známka boli vytlačené naraz v Dánsku v tla-

čiarni Post Danmark Stamps podľa návrhu „dvorného“

návrhára grónskych známok, Nóra M. Mörcka, v spolu-

práci s Mortenom Stürüpom a Raymondom Bellemom.

Náklad kanadskeho hárčeka bol 400 000 kusov

a kanadskej známky 4 000 000 kusov, náklad nórskeho

harčeka bol 600 000 kusov, náklad grónskeho hárčeka

nie je známy, pretože grónska pošta každé 2 – 3 roky

známky sťahuje z predaja a potom ich používa len na

propagačné účely a ako dary, či výhry, alebo ich predá-

va na filatelistických výstavách a za náklad považuje len

počet predaných kusov do času stiahnutia z predaja
a ten sa skončil 14. 12. 2007. Navyše pre vnútornú
chybu grónskej pošty bola v roku 2006 urobená dotlač

(20 000 kusov).
-dn-
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Od výmenného obchodu po euro

Obdobie pred vznikom mincí nazývame dobou primi-
tívnych platidiel. Vtedy prekvital výmenný obchod, ľudia
menili to, čo im prevyšovalo a snažli sa za to získať čo

potrebovali. Napríklad dobytok, plátno, kožušiny, neskôr

čiastočne spracovaný kov. Kov sa postupne ukázal ako

najvhodnejší materiál na výmenu, pretože bol spracova-

teľný, deliteľný, prenosný a trvanlivý. Z beztvarých kusov

kovu postupne vznikali pravidelné tvary rôznej veľkosti,

hmotnosti, a teda aj rôznej hodnoty. Tá bola daná využi-

tím určitého druhu kovu, obtiažnosťou jeho získania

a následného spracovania.

Tým sa vlastne začal vývoj

úpravy kovov až do tvaru

mincí ako prostriedku využíva-

ného pri obchodovaní.

Najstaršie mince, ktoré sa

razili na ostrove Aigina v polo-

vici 7. storočia pred n. l. zná-

zorňovali na jednej strane

korytnačku a na druhej strane bola vyrazená malá priehl-

bina v tvare nepravidelného štvorca, tzv. quadratum incu-

sum. Najznámejšie aténske mince už od 6. storočia pred

n. l. zobrazovali na averze hlavu Athény v prilbe, a na

reverze sovu, olivovú vetvičku a skratku názvu mesta

(AQE). Až neskôr (po zobrazovaní bohov, personifikáciach

cností, zvierat a rastlín) sa na minciach zobrazovali aj por-

tréty žijúcich panovníkov (od G. Iulia Caesara), významné

udalosti, napr. nástup panovníkov na trón s ich podobiz-

ňami alebo oslavujúce víťazstvo nad nepriateľom.

Okolo roku 650 pred n. l. vznikli mince v západnej

časti malej Ázie, v Lýdii z potreby lydských kráľov. Asi

v roku 600 pred n. l. sa mince začali používať ako štan-

dardné platidlo v západnej Anatólii, kde sa grécke

mestá z egejského pobrežia dostali do kontaktu s oby-

vateľstvom  Lýdskeho kráľovstva vo vnútrozemí Malej

Ázie. Mali nepravidelný tvar, boli hrudkovité a označené

zvláštnymi značkami. Neskôr mali tvar fazuľky s vyobra-

zením kľačiaceho kráľa, alebo s hlavou býky, alebo leva.

Tieto najstaršie mince boli z elektrónu, prírodnej zliatiny

zlata a striebra, ktorý sa vyskytoval v prítokoch rieky

Hermos, západne od lýdskeho hlavného mesta Sardy.

Elektrón neskôr vystriedali strieborné a zlaté mince.

Vývoj mincí už v samotných začiatkoch ovplyvňoval

celý rad priamo súvisiacich skutočností. Bol to napríklad

životný štýl, zaľudnenosť, rozvoj obchodu, výskyt vhod-
ného kovu a možnosť jeho spracovania.

V druhom tisícročí pred n. l. sa „prvé mince“ v Číne

podobali predmetom, za ktoré sa pred tým vymieňalo.
Boli liate z medi alebo mosadze a mali rozličné podoby

predmetov dennej potreby (nože, sekerky, kľúče, časti
odevov a podobne). Boli to kovové platidlá, ktoré sa
však nepodobali dnešným minciam. Neskôr sa ustálila

podoba týchto mincí v podobe kruhu s vnútorným, kru-

hovým alebo štvorcovým otvorom v strede.

Na pohrebisku z doby Veľkej Moravy v Uherskom

Hradišti objavili archeológovia zaujímavý predmet. Tka-

ninu vo veľkosti cca 15 cm upevnenú na železnej plat-

ničke, ktorá mala zabrániť znehodnoteniu tkaniny gázo-

vej štruktúry. Išlo o „ľahkú šatôčku“, ktorá sa v slovan-

skom prostredí používala ako

platidlo. Vyplýva to zo správy

arabského kupca Ibrahima ibn

Jakúba, ktorý navštívil  Prahu

v polovici 10. storočia. Vo svo-

jej správe spomína aj menovú

jednotku „kinšár“.V súčasnos-

ti je známe, že arabský kupec

takto nazval denár a pomer

tkaniny ku kinšáru bol 10:1 (za 1 kinšár bolo možné zís-

kať napríklad 10 šatiek alebo 10 sliepok). Šatôčky boli

„platidlom“ nižšej vrstvy obyvateľstva.

Šatôčky sa nezachovali, ale našli sa predmety, ktoré

mali podobnú funkciu, a to gulôčky a krúžky zo skla

a rôzne tvarované drobné predmety z kovu.

V Afrike sa ešte začiatkom minulého storočia platilo

ulitami morských slimákov, nazývaných kauri, ktoré majú

veľkosť jeden až dva centimetre a vyskytujú sa na afic-

kom pobreží. Podobne boli platidlom kokosové orechy,

v Ázii čaj, na viacerých územiach soľ, tabak a rad ďalších

predmetov spotrebného a nespotrebného charakteru.

V dobrodružnej literatúre sa nájde mnoho príkladov,

keď lovec kožušín alebo zlatokop dopĺňa svoje zásoby

potravy za úlovky alebo zlatý prach.

Dnes si mince viac pripomíname v súvislosti s pripra-

vovaným prechodom na európsku menu – euro. Pri náku-

poch si budeme musieť zvyknúť na iný prístup k platidlám

ako doteraz. Na jednej strane, najmenšia minca jeden

cent bude hodnotovo nižšia (30 halierov) ako doteraz pou-

žívaný 50-haliernik, avšak najnižšia bankovka bude mať

hodnotu súčasných 150 Sk. Eurominca 50 centov bude

mať vyššiu hodnotu ako súčasná najvyššia obehová

minca 10 Sk. Preto mnoho bežných platieb sa bude reali-

zovať v minciach 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov, 1 euro a 2

eurá.Teda mince budeme môcť základne používať na plat-
by od súčasných 30 halierov až po 60 Sk. Treba však

dúfať, že väčší obsah peňaženiek (zatiaľ len čo do hmot-
nosti) bude postupne znamenať aj približovanie k ekono-
micky vyspelejším krajinám Európy. Viliam Färber 
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Vtáky sa rozmnožujú vajciami. Vajce vo vajcovode

priberá obaly – bielok, tenučkú blanu a vápenitú škru-

pinku. Škrupinka je pórovitá, cez ňu sa dostáva vzduch

do vnútra vajíčka až k zárodku, ktorý sa po zahrievaní

z oplodneného vajíčka vyvíja. Väčšina vajec je na povr-

chu rôzne zafarbená. Je to

obyčajne ochranné zafarbe-

nie, ktoré má ešte rozličné

škvrny, charakteristické pre

jednotlivé druhy. Na vajíčkach

sedí vo väčšine prípadov stri-

edavo samička aj samček.

Vtáci zahrievajú vajíčka do

dvoch až do troch týždňov.

Mláďatá pred vyliahnutím

prerážajú škrupinku vajca

tak, že mláďa sa oprie nožič-

kami, hlavou a škrupinku

pomocou zúbka prelomí a vylezie.V tom čase má zobák

mláďata na konci vrch-

nej časti takzvaný vaječ-

ný zúbok, ktorý po vyli-

ahnutí odpadáva.

Dospelé vtáky nepo-

máhajú mladým pri liah-

nutí, prázdnu škrupinku

odstránia tak, že ju buď

zožerú alebo odnesú

preč. Mláďatá sa po

oschnutí ozývajú ten-

kým, tichým hláskom.

Dospelé vtáky sa inten-

zívne starajú o vyliahnu-

té potomstvo, zohriavajú

ich vlastným teplom.

Liahnutie prebieha viac-

menej naraz alebo po-

stupne, čo závisí od intervalov medzi znesením jednot-

livých vajíčok.

Tesár čierny (Dryocopus martius L. čeľaď Picidea)

je len o niečo menší ako vrana obyčajná (Corvus coro-

ne). Operenie oboch pohlaví je rovnaké, celé telo je čier-

ne, až na červenú „čiapočku“, ktorá siaha samcom od
koreňa zobáka na záhlavie. Samice majú červenú škvr-
nu len na záhlaví. Mláďatá sú menej intenzívne zafarbe-

né. Let tesára je ťažkopádnejší a rovnejší ako pri iných
stredoeurópskych ďatloch.

Tesár čierny je eurázijský druh. Obýva a zdržiava sa

v súvislých ihličnatých a zmiešaných lesoch, menej

v listnatých. Podmienkou sú staré stromy, v ktorých si

zakladá hniezda. Vystupuje až do výšky po hranicu

lesa. Hniezdi v dutinách stromov. Charakteristický je

oválny alebo obdĺžnikový otvor, ktorý vyzobáva samec

aj samica. Hĺbka hniezdnej dutiny často dosahuje až do

pol metra. Potravu si hľadá na kmeňoch stromov a na

zemi. Je stály ako všetky naše ďatle. Živí sa hmyzom,

ktorý hľadá v dreve, pod kôrou stromov, na kmeňoch,

konároch, pňoch, aj na spadnutých stromoch. Na zemi

sa živí mravcami a ich kuklami. Na stromoch vyzobáva

lykožrúty, fúzače a ich

larvy, kováčiky a iné

druhy lariev i dospelého

hmyzu.

Každý rok vytesáva

novú hniezdnu dutinu,

zriedkavejšie používa aj

minuloročnú. Koncom

apríla a začiatkom mája

samička znáša štyri až

päť bielych lesklých va-

jec. Na vajciach sedávajú

striedavo obaja rodičia

12 až 14 dní. Mláďatá

v hniezde kŕmia rôznym

hmyzom 24 až 28 dní.

Počas letu sa tesár čierny ozýva silným „krikrikri“ a na
strome jemným „bliie“. Patrí medzi veľmi užitočné vtáky.

Tesár čierny je zákonom chránený, najmä pre jeho niče-
nie drevokazného hmyzu, ktorý pri premnožení spôsobu-
je v ihličnatom lese doslovne kalamitu.

Jozef Soľava

Operence – spoločníci človeka
TESÁR ČIERNY
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V tomto roku si pripomíname 40. výročie vstupu

okupačných vojsk štátov Varšavského paktu (ZSSR,

Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR) do Českosloven-

ska. V osudných dňoch 20. - 21. 8. 1968 došlo k vojen-

skému potlačeniu demokratizačných premien v Česko-

slovensku.

Po vstupe okupačných vojsk Sovietskej armády (SA)

v auguste 1968 a ich „dočasné“ rozmiestnenie na teritó-

riu Československa rozvinuli aj činnosť poľnej pošty.

V tomto príspevku sa budem venovať len útvarom a za-
riadeniam, ktoré boli dislokované na teritóriu Slovenska.

Na úvod treba uviesť niektoré údaje o tejto historic-
kej udalosti. Na okupácii Československa sa zúčastnilo

28 divízií z piatich krajín za účasti 0,5 mil. vojakov, 500
bojových a 250 dopravných lietadiel, 6 300 tankov, 

2 000 delostreleckých kompletov a nezistený počet
raketovej techniky. Za celé obdobie bolo zabitých 277

občanov ČSSR, vyše 300 občanov bolo ťažko zrane-
ných a viac ako 500 občanov bolo ľahko zranených.Tak-

mer 250 tisíc občanov emigrovalo do cudziny alebo sa
s okupáciou nezmierili. Do ČSSR 21. 8. 1968 prenikli

vojská 1. gardovej tankovej brigády (6., 14., 20., 27.

a 35. gardová msd), (9. a 11. td) 20. gardovej armády
a 16. leteckej armády.

Na 200 km fronte prenikla silami osem divízii dvadsia-
timi smermi (dvetisíc tankov, dvetisíc motorových vozi-

diel) 20. gardová armáda a za 5 hod. 20 min. po pre-

chode hranice prišla do Prahy. Za účasti 7 divízii para-

desantných vojsk a 22. msp. Bulharskej ľudovej armády

dosiahla za 7 hod. plnú kontrolu nad štátnymi orgánmi

ČSSR. Straty sovietskych vojsk činili 118 zabitých

dôstojníkov a vojakov, 43 ranených a 87 vojakov a 17

dôstojníkov malo úrazy rôzneho charakteru.

Stredná skupina vojsk mala v roku 1968 dve raketo-

vé brigády - 185. raketovú brigádu OTR

300 s 12 odpaľovacími zariadeniami

v Turnove a 442. raketovú brigádu tak-

tických rakiet R-70 TOČKA s 18 odpaľo-

vacími zariadeniami v Hvězdove (VVP

Mimoň, okr. Česká Lípa).

Na základe dohody medzi vládami

ČSSR a ZSSR z roku 1983 bola v ČSSR

rozmiestnená raketová brigáda OTR SS-

22 v priestore Hraníc na Morave, ktorá

mala 24 odpaľovacích zariadení. Vo

Vojenskom výcvikovom priestore Libava

raketová brigáda vybudovala tri palebné

postavenia a v každom rozmiestnila šesť

odpaľovacích zariadení. Zostatok šesť

odpaľovacích zariadení zostalo v Hrani-

ciach na Morave, kde boli využívané na

výcvikové účely. Tieto zariadenia nepod-

liehali veleniu Strednej skupiny vojsk

v Miloviciach. Tri palebné postavenia vo VVP Libava boli

v obci Přáslavice, Stará Voda a Zelený Kříž.

Už v roku 1967 sa vybudovali a v rokoch 1968 -

1969 používali tri sklady na uskladnenie bojových jadro-

vých hlavíc a bômb. Pod kódovým označením JAVOR

50 v Bíline, JAVOR 51 v Borovne-Míšove a JAVOR 52

v Bělej pod Bezdězem.Tieto sklady boli vedené pod čís-

lom poľnej pošty 01806 v Ústi nad Labem, 85856 v Bělě

pod Bezdězem a 80990 v Borovne-Míšove. Sovietske

označenie bolo 12GUMO (12. hlavné veliteľstvo minis-

terstva obrany). Jadrový sklad bol vybudovaný aj v Dol-

nej Krupe-Jezovej neďaleko letiska Hradčany, okr.

Česká Lípa.

Na Slovensku boli dislokované tieto vojenské útvary:

Veliteľstvo 30. gardovej motostreleckej divízie „Irkut-

sko-pinskej“ - Zvolen č. PP49138
164. gardový motostrelecký pluk - Jelšava č.

PP49115
166. gardový motostrelecký pluk - Komárno č.

PP41337

Poľná pošta vojsk Sovietskej armády 
v Československu v rokoch 1968 – 1991

List odoslaný z 375. tankového pluku v Šumperku 31. 8. 1978,
PP 80515, adresovaný do Dnepropetrovskej oblasti  
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168. gardový motostrelecký pluk - Ružomberok č.

PP41314

30. tankový pluk - Oremov Laz - VVP Lešť č.

PP41343

75. samostatný tankový prápor - Riečky - VVP Lešť

č. PP53644

126. gardový delostrelecký pluk - Rožňava - č.

PP23139

144. protilietadlový raketový pluk - Oremov Laz - VVP

Lešť č. PP49142

205. protitankový oddiel - Štúrovo č. PP21425

20. prieskumný prápor - Riečky - VVP Lešť č.

PP84795

63. ženijný prápor - Štúrovo - č.

PP23142

85. spojovací prápor - Zvolen č.

PP84440

205. prápor protichemickej ochrany -

Nové Zámky č. PP053203

1054. prápor materiálneho zabezpeče-

nia - Rimavská Sobota č.

PP66204 Ožďany

81. prápor opravárenskej techniky -

Rimavská Sobota č. PP53686

11. zdravotnícky prápor - Zvolen č.

P41318

238. samostatný bojový vrtuľníkový

pluk – Zvolen  č. PP41396.

V Bratislave bol 17. SVSUVD č.
PP49559, PKSV č. PP 41337-JA,
a PVOSO SA č. PP 14394-B, vo Vrútkach pobočka

výstrojného skladu 1140 č. PP 83271-A, vo Zvolene

KEČ č. PP 49138-K, 319. SFPS č. PP
41315. 784. US č. PP 52965, V Tr. č. PP
65487, V Pr. č. PP 61478, OO KGB č.
PP 86209, PUG č. PP 04438, GDO č.
PP 49138-D, 59. PK č. PP 49138-P,
1506 RO č. PP 41318-R, 400. DO č. PP
41318-D, 389. OT č. PP 49138-V, vo
Vlkanovej 883. SG č. PP 47043, vo

Zvolene 362. samostatný prápor letišt-

ného – technického zabezpečenia č. PP

23434 a 463. ors a rto č. PP 23367,

v Kežmarku 3. oddelnie ZA č. PP

41314-JU, v Komárne 67. SFSP č. PP

80914, pobočka 1322 ABB č. PP

93752, na Lešti GDO č. PP 41343-D,

v Nemšovej 784. automobilový sklad č.

PP 30166, v Novom Meste nad Váhom

1356. ženijný sklad č. PP 51464,

v Rimavskej Sobote 420. SFPS č. PP 69577, v Skalke

nad Váhom pobočka 1356. ženijného skladu Nové

Mesto nad Váhom č. PP 51464, v Čiernej nad Tisou

P VOSO SA č. PP14394-G. Na letisku Sliač bol krátku

dobu aj 490. samostatný bojový vrtuľníkový pluk č. PP

21466. Tiež samostatný letecký roj vlečných terčov so 4

lietadlami IL-28, 100. samostatná prieskumná letka č.

PP26214 a samostatná bojová vrtuľníková letka.

K týmto útvarom sa doteraz nepodarilo zistiť čísla

PP, prípadne iné identifikačné označenie. K letisku Sliač

sa viažu aj č. PP40346, 22538 a 44100, kde sa taktiež

nepodarilo zistiť útvary, ktorým tieto č. PP patria. V texte

uvedené skratky názvov vojenských útvarov sa doteraz

nepodarilo identifikovať. Okrem uvedených miest dislo-

kácie vojsk SA boli jednotky a útvary v mestách, dedi-

List odoslaný 25. 11. 1979 zo 129. samostatného protichemic-
kého oddielu Červená Voda, PP86834A

List odoslaný 23. 4. 1984 z 205. protichemického oddielu Nové
Zámky, PP53203
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nách a samotách. Medzi ne patria Ožďany, Iža, Kame-
nica nad Hronom, Riečky, Homôlka okr. Ilava, vrch Križ-
ná okr. Martin, Valaškovce, Badín, Likavka, Ivachnová,
Budča, Dobrá Niva, Brzotín, Gemerská Hôrka.

K prvému stiahnutiu okupačných vojsk došlo k 4. 11.
1968. Vtedy odišli z ČSSR tieto vojská: 25 sovietskych
divízii, ako aj všetky divízie a útvary ostatných armád
Varšavského paktu. Po vytvorení Strednej skupiny so-

vietskych vojsk v ČSSR s veliteľstvom v Miloviciach

zostali 15. gardová tanková divízia v Miloviciach, 30.

gardová motostrelecká divízia vo Zvolene, 18. gardová

motostrelecká divízia v Mladej Boleslavi, 31. tanková

divízia v Bruntále, 18. motostrelecká divízia vo Vysokom

Mýte a 131. zmiešaná letecká divízia v Miloviciach.

Posádkové veliteľstvá okupačných vojsk boli s postup-

ným odchodom zrušené. Na Slovensku zostali v Brati-

slave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Predstavitelia

Spojeného velenia VZ však zostali ako „poradcovia“ na

FMNO, GŠ ČSĽA, ako aj pri veliteľstvách ZVO a VVO.

Dielči odsun vybraných útvarov Strednej skupiny Soviet-

skych vojsk sa začal v apríli 1989, keď hneď bol z Ore-

movho Lazu - VVP Lešť odsunutý vzdušný výsadkový prá-

por. Na odsune sovietskych vojsk z ČSFR od februára

1990 do augusta 1991 sa zúčastnili splnomocnenec vlády

ČSFR genpor. Rudolf Ducháček, náčelník Správy pre

zabezpečenie odchodu sovietskych vojsk z územia ČSFR

genmjr. Svetozár Naďovič, Úrad splnomocnenca vlády

ČSFR, genmjr. Viliam Poltikovič, ako aj ďalší pracovníci

jednotlivých oddelení. Pri odsune vojsk z ČSFR došlo 20.

5. 1991 k havárii vrtuľníka 173. samostatnej zmiešanej

letky z Milovíc v pohorí Vtáčnika pri Prievidzi, pričom zahy-

nuli štyri osoby. V tretej etape odsunu v júni 1991 odišla

30. gardová motostrelecká divízia zo Slovenska.

Za uplynulé obdobie boli uverejnené len tri príspev-

ky vo vzťahu k poľnej pošte SA. Určite na to má vplyv aj
skutočnosť, že dokladov o činnosti poľnej pošty SA sa
zachovalo na našom území veľmi málo. Údaje o činnos-
ti poľnej pošty boli tajné a ich zhromažďovanie a hľada-
nie informácií vystavovalo osoby do podozrenia, že
vykonávajú výzvednú činnosť v prospech cudzej moc-
nosti. Obálky zo súkromnej i služobnej korešpondencie
boli v zmysle príslušných nariadení po doručení adresá-

tovi zničené. Pri služobnom styku sa používala kuriérna

pošta. Súkromná pošta určená pre príslušníkov SA pri-

chádzala v poštových uzáveroch do Milovíc. Odkiaľ boli

zásielky po kartovaní odoslané k útvarom a zariade-

niam SA podľa podriadenosti. Pošta odosielaná prísluš-

níkmi SA domov, bola zhromažďovaná a v opačnom

poradí odosielaná v poštových uzáveroch do ZSSR.

Číslo vojenského útvaru bolo zároveň aj číslom poľnej

pošty (obr. 1 - 3).

Jozef Korený

Pramene a literatúra:
1. Svedenija o sovetskich voinskich garnizonach PiŠ

Etapa - Sekretno - 13.6.1990
Načaľnik štaba centraľnoj grupy vojsk
General - lejtenant A. Ovčinnikov 12 listov

2. mjr. Pavel Minařik - VHA AČR Praha inf. 5 listov
3. Aleš Hottmar, Letohrad informácie z r. 2003 - 205 1+8 listov
4. Petr Gebauer, Brno, informácie 4 listy.
5. Ký+MK - Poľná pošta vojsk Sovietskej armády v Českoslo-

vensku v rokoch 1968-1991 In: Zberateľ
6. Bláha Karel In: Filatelie roč. 41 č. 20 s.
7. Mička Ján: In: Zberateľ č.1 roč. 2004 s.10
8. Genmjr. Svetozár Naďovič - Čelom vzad! MO SR, Bratislava

2004 - -VIA
9. Pecka, J. a kol.: Sovětská armáda v Československu 1968-

1991. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996
10. Pecka, J.: Kronika odsunu sovětskych vojsk z Českosloven-

ska (1989-1991), ÚSD, Praha 1993

Slovenská numizmatická spoločnosť – pobočka Bratislava
Plán prednášok na 2. polrok 2008

16. 09. 2008 – Ing. Otakar Srna, CSc.:

Striebro v dejinách peňazí

21. 10. 2008 –  PhDr. Ján Hunka, CSc.:

Nálezy bavorských mincí na Slovensku (13. – 15. stor.)

Členská schôdza +prednáška

18. 11. 2008 – Ing. Vladimír Bušša:

Vstup Slovenska do eurozóny - slovenské euromince 

16. 12. 2008 – Ing. Marián Tkáč, PhD.:

Vznik slovenskej meny v roku 1993 (pri príležitosti ukončenia korunovej meny)

Prednášky a členské schôdze sa budú konať v zasadačke malého kongresového centra SAV
na Štefánikovej ulici č. 3 (1. posch.), od 16.00 do 18.00 hod.
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vyše 20 detí zo základných umeleckých škôl, ZŠ a KMF
z Pezinka, Bratislavy, Trnavy a i. Víťazom sa stala Kristí-
na Pútecová z Pezinka. Mladých filatelistov zastupovalo
päť dievčat trnavského krúžku a v súťaži obstáli veľmi
dobre. Anička Krajčírovičová obsadila svojim návrhom
na známku 2. miesto a s časťou jej práce, ako aj vypra-
covaným návrhom ďalšej Trnavčanky Marienky Kubíko-
vej sa iste stretneme pri realizácii budúcoročnej vianoč-

nej emisie.

Priestory veľtržnej haly INCHEBA však z veľkej časti

obsadili rámy s olympijskými a športovými exponátmi

výstavy SLOVOLYMPFILA 2008. Nechýbala medzi nimi

ani mládež. Najvyššie ocenenia udelila porota štyrom mlá-

dežníckym exponátom v podobe veľkej striebornej meda-

ily, z nich jedna sa ušla Richardovi Laukovi za exponát

Olympiády v krajine vychádzajúceho slnka, ale treba

povedať, že na kvalitný slovenský mládežnícky exponát

(nielen olympijský alebo športový) stále čakáme.

A nakoniec – filatelistickú burzu na BZD, stánky pre-

dajcov využili deti na získanie nových materiálov. Stret-

nutia s umelcami na inauguráciách známok obohatili

zbierky autogramov a cenných suvenírov. Prehliadka

vystavených exponátov a besedy s porotcami  priniesli

mnoho cenných poznatkov, ktoré mladí filatelisti so svo-

jimi vedúcimi zúročia v činnosti krúžkov – ale až po

prázdninách.

J. Mička

Mládežnícky juniáles
Tak obrazne možno označiť mládežnícke filatelistic-

ké podujatia, ktoré sa uskutočnili na záver školského
roka. Po skončení celoročnej činnosti v krúžkoch mla-
dých filatelistov prišlo vyvrcholenie podujatiami, organi-
zovanými v júni v Bratislave. Nebolo náhodou, že termín

konania Bratislavských zberateľských dní využili aj

mladí filatelisti na to, aby v tomto čase usporiadali tra-

dičný Kongres mladých filatelistov a národné kolo 35.

ročníka Filatelistickej olympiády. Na kongrese sa

zúčastnilo takmer 40 súťažiacich a delegátov so svojimi

vedúcimi krúžkov zo všetkých regiónov Slovenska

a z Bratislavy. Vo filatelistickej olympiáde  si najlepšie

počínali stredoslováci, ktorí získali prvenstvá vo všet-

kých kategóriách – od najnižšej po najvyššiu: Timotej

Mužila (Z), Darina Kucháriková (A), Peter Jurík (B),

Deán Reš (C) a Vladimír Hanušniak (D). Súťažiaci z Bra-

tislavy a záp. Slovenska sa museli uspokojiť so strie-

bornými a bronzovými stupienkami olympiády, zamera-

nej tematicky na Šport a zdravie. Ceny víťazom v Det-

skom kútiku SP odovzdal vedúci POFIS p. Martin Vančo

a predseda ZSF Miroslav Ňaršík.

Kongresu MF predchádzala výtvarná súťaž, vyhlá-

sená Slovenskou poštou, o detský návrh na známku

Vianoc s námetom zimných športov. Zúčastnilo sa jej

kolegu zamilovala.Onedlho sa za ním presťahovala do

Paríža, kde sa zasnúbili. Vtedy jej kariéra nabrala

nekontrolovateľné tempo, ktoré nemala šancu zmeniť

ani jej matka. Romy rebelovala, zrazu spolupracovala s

takými režisérmi ako boli Luchino Visconti či Orson Wel-

les a domov sa už nikdy nastálo nevrátila.

Romy sa počas života priatelila s nemeckým kance-

lárom Willym Brandtom a podporovala jeho politiku. Aj

keď zomrela pred viac ako dvadsiatimi

rokmi a hoci bola pôvodom Rakúšan-

ka, v roku 2005 si ju čitatelia nemec-

kého tabloidu Bild zvolili za najkrajšiu

Nemku v histórii. Francúzska pošta

zasa 3. októbra 1998 vydala známku

práve s jej podobizňou. Režisér Pedro

Almodóvar jej venoval film Všetko o

mojej matke (1999).

Svoje herecké posolstvo nepre-

zentovala iba vo filme či divadle. Svoj

odkaz zanechala aj medzi tými, kto-
rých mala šancu učiť.

Rakúska pošta pri príležitosti jej
nedožitých sedemdesiatin vydá znám-

ku nominálnej hodnoty 1 euro s jej portrétom 21. sep-

tembra 2008. (-pem-)

Romy Schneider – mýtus žije 

Rakúska herečka Rosemarie Magdalena Albach-

Retty, známa ako Romy Schneider, sa narodila 23. sep-

tembra 1938 vo Viedni v rodine herca Wolfa Albach-Ret-

tyho a herečky Magdy Schneider.Vďaka rodičom bol

film a herectvo súčasťou jej života odmalička. Romy

mala mladšieho brata Wolfganga.

Od roku 1953, keď debutovala fil-

mom, Keď biele orgovány začnú kvitnúť,

si ju televízni diváci pamätajú najmä z fil-

mov o cisárovnej Sissi režiséra Ernsta

Marischku. Po úspešnej rakúskej snímke

Sissi z roku 1955, hrala aj v pokračova-

niach pod názvom Sissi - Mladá cisárov-

ná (1956) a Sissi - osudové roky cisá-

rovnej (1957). Ostatné filmy, v ktorých

účinkovala v 50. a 60., rokoch patrili skôr

medzi komediálne. O kariéru mladej
Romy sa od začiatku veľmi aktívne sta-

rala jej matka. Bola to ona, ktorá dala
súhlas na to, aby účinkovala aj vo filme
Christine (1958), kde sa stretla s Alainom Delonom.

Počas natáčania filmu sa Romy do francúzskeho
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Pražská jar, výstava Praga 1968,
21. august a – filatelia

Rok 1968, od ktorého sme sa vzdialili o 40 rokov,

sprevádzaný mnohými, často pripomínanými udalosťa-

mi, bol v našej histórii určite vo viacerých oblastiach

rokom prelomovým. Po-

dobne ako rok 1918, keď

vznikla Československá

republika a rok 1938, ktorý

znamenal jej rozbitie.

Hneď na začiatku roka

1968, 5. januára, sa prvým

tajomníkom ÚV KSČ

(vtedy jedinej politickej sily

u nás) stal Alexander Dub-

ček, ako výsledok boja

reformných síl vo vnútri

strany proti neostalinským

dogmatikom na čele

s dovtedajším najmocnej-

ším mužom štátu Antonínom Novotným.

Vo februári dosiahli významný úspech (spojený

s celospoločenskou odozvou) hokejisti, ktorí na X. zim-

ných OH v Grenobli porazili mužstvo ZSSR 5:4 a s kapi-

tánom Jozefom Golonkom získali strieborné medaily.

V marci sa Bratislava zákonne opäť stala hlavným
mestom Slovenska. Antonín Novotný odstúpil z funkcie

prezidenta. Novým
prezidentom bol zvo-

lený gen. Ludvík Svo-
boda.

V apríli sa ešte
viac posilnili prore-
formné sily na čele

vlády a parlamentu;
v máji sa však začala

kritika nášho vývoja
niektorými štátmi Varšavskej zmluvy, keď ho označovali

ako kontrarevolučný. Do ČSSR začali prichádzať soviet-

ske vojenské jednotky, aby sa zúčastnili na spoločnom

cvičení. Koncom júna česká tlač uverejnila manifest 

2 000 slov, ktorý významne ovplyvnil ďalší vývoj u nás.

Na jeho obsah nebol jednotný názor, pričom na Sloven-

sku sa reformný proces chápal rozdielne ako v Čechách.

Júl sa niesol v znamení rokovaní so štátmi varšav-

skej päťky, na ktorých odzneli varovania na adresu

ČSSR. Občania vyjadrovali podporu nášmu vedeniu,

avšak narastajúce výhrady voči reformnému kurzu sa

nepodarilo zastaviť. Na železničnej stanici v Čiernej nad

Tisou sa 29. júla uskutočnili ďalšie rokovania medzi

ZSSR a ČSSR. V Bratislave sa 3. augusta zišli zástup-

covia krajín Varšavskej zmluvy a očakávalo sa, že môže

dôjsť k upokojeniu situácie. Avšak 16. augusta politické

byro ÚV KSSZ definitívne rozhodlo o invázii do Česko-

slovenska, ktorú o dva dni podporili aj predstavitelia pia-

tich krajín Varšavskej zmluvy.

V nočných hodinách 20. augusta vojenské jednotky

Varšavskej zmluvy vpadli do Československa... Obyva-

teľstvo bolo šokované, čs. armáda na rozkaz prezidenta

nekládla odpor. Okupačným vojskám sa však nepodari-

lo paralyzovať prostriedky verejnej informácie, hoci

obsadili ich budovy a vyradili či kontrolovali techniku.

Ďalší vývoj zastavil reformný kurz a v zmluve o roz-
miestnení sovietskych vojsk v ČSSR z 27. septembra sa
neuviedol termín skončenia „dočasného pobytu“...

Presne o mesiac neskôr, v predvečer 50. výročia
Československa prijalo Národné zhromaždenie ústavný
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zákon o česko-
slovenskej fede-
rácii, ktorý bol
30. októbra sláv-
nostne podpísa-
ný na Bratislav-
skom hrade.

Rok 1968

bol prelomový aj

vo filatelii. V dňoch 22. júna 1968 – 7. júla 1968 sa

v Prahe uskutočnila Svetová výstava poštových známok

Praga 1968, ktorú usporiadal Zväz československých

filatelistov a Ústredná správa spojov. Obdobie spolo-

čenských zmien umožnilo pripraviť výstavu, ktorá sa

stala vzorom poriadania svetových výstav v nasledujú-

cich rokoch aj v ďalších krajinách. Bola to prvá, naozaj

svetová výstava, a to nielen rozsahom a počtom expo-

nátov, ale aj spoločenským významom, množstvom

uskutočnených stretnutí a sprievodných akcií. A v nepo-

slednom rade aj príležitosťou na vydanie príťažlivého

filatelistického materiálu.

Po vydaní „prvého umenia“ v roku 1966 sa nová

forma tlačových listov použila práve na propagáciu sve-
tovej výstavy Praga 1968. Najprv to bola v roku 1967

reprodukcia autoportrétu Henri Rousseaua (Pof. PL
1624), potom dva TL v emisiách Nová Praha (Pof. PL
1686) a Stará Praha (Pof. PL 1692) a nakoniec ku kon-

gresu FIP reprodukcia obrazu A. Dürera Ružencová
slávnosť (Pof. PL 1695).

Tieto vydania boli
filatelistami prijaté veľ-
mi priaznivo a možno
konštatovať, že podnie-
tili záujem o zbieranie
poštových známok,

a tým aj zvýšenie člen-

skej základne Zväzu

čs. filatelistov, čo ná-

sledne vytvorilo aj do-

bré predpoklady na

založenie Zväzu slo-

venských filatelistov

v roku 1969.

Zvýšený záujem

o československé poštové známky, a tým aj o novinko-

vú službu prostredníctvom klubov filatelistov s možnos-

ťou odberu najviac štyroch sérií a vytvorením tzv. viaza-

ných hodnôt (obyčajne známka série s najnižším nákla-

dom) spôsobil, že členmi KF sa stali celé rodiny. Vo

voľnom predaji prostredníctvom predajní Pofis mala

séria s „viazanou hodnotou“ cenu o 125 % vyššiu, ako

bola  nominálna hodnota známok série.

Takto sa vytvárali predstavy, ako možno pomocou

známok ukladať peniaze na vyšší úrok. Prvé prebudenie

prišlo v 80. rokoch, keď sa začali vydávať rôzne tlačové

kombinácie rovnakých známok, ďalším nepriaznivým

momentom bola výstava Praga 88, keď množstvo vyda-

ných známok odradilo mnohých filatelistov od ďalšieho

zbierania. Začalo sa obdobie, keď ponuka výrazne pre-

vládala nad dopytom čs. známok. Rozdelením Česko-

slovenska sa trh ešte viac nasýtil, keď sa väčšinou po-

núkali známky z obdobia po roku 1968, teda práve

z čias zvýšeného záujmu o zbieranie čs. známok.

Preto aj súčasný trh československých známok je

odrazom spomínaných skutočností, keď trh so známka-

mi vydanými do konca roka 1967 možno považovať za

vyrovnaný, teda ich ponuka kryje zberateľský záujem

(neberiem pritom pochopiteľne do úvahy filatelistami

hľadané odchýlky, ktorých ponuka výrazne zaostáva za

dopytom). Rokom 1968 sa teda začína obdobie, z kto-

rého na trhu postupne prevažuje ponuka bežného

známkového materiálu a ktoré vrcholí práve vydaniami

k výstave Praga 1988.

Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že záu-

jem o čs. známky, zrejme z dôvodu ich výtvarnej hod-

noty, techniky spracovania a pomerne dobrej dostup-

nosti, stále trvá.
R. Klíma 

Literatúra: 1. Kronika 20. storočia, Fortuna Print  2. Katalóg

Svetovej výstavy Praga 1968
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Vážení čitatelia,

pri vyhodnocovaní júnového kola súťaže sme opäť zare-

gistrovali väčšiu vyrovnanosť na prvých pozíciach, keď

štyri príspevky na prvých troch miestach dostali od 20

do 25 vašich hlasov. Víťazstvo si nakoniec odniesol prís-

pevok približujúci doteraz nepublikované udalosti súvi-

siace s nevydaným hárčekom A. Novotného. Zaujímavo

a pútavo pripravovaný seriál o operencoch sa stabilne

umiesťuje v popredí, tentokrát dosiahol za 23 hlasov

druhú priečku. Na tretej sa umiestnili dva príspevky,

Cesta dolu Váhom a špecializácia slovenských známok.

Úvodný príspevok nového seriálu o spoločných vyda-

niach zabodoval na štvrtom mieste. Poštová história

obsadila piatu priečku a militárie (zahraničná misia

našich vojakov) šiestu. Bodovalo spolu 13 príspevkov

(v predchádzajúcom kole 14), keď najmenší počet hla-

sov bol dva.

Počet vašich odpovedí vo vyhodnocovanom kole sa

zastavil na čísle 48 a za všetky ďakujeme.

Hlasy vo vyhodnocovanom kole boli rozdelené tak,

že príspevky na prvých šiestich miestach získali 84 %

všetkých vašich hlasov.

■ Vyhodnotenie 6. súťažného kola:

1. otázka – fragment z druhej strany obálky, okrem

jedného, správne identifikovali všetci súťažiaci – vyobra-

zený bol detail známky 10 Sk (č. 283) z emisie Deň poš-

tovej známky 2002 – s kupónom k výstave Nitrafila,

ktorá bola vydaná 18. 12. 2002.

2. otázka – „Ktoré ďalšie slovenské známky boli

vydané pri príležitosti udalosti s rovnakým základným

názvom, v ktorom roku a s akou nominálnou hodno-

tou?“ umožňovala dve správne odpovede, ide o Deň

poštovej známky a o výstavu Nitrafila. Obidva druhy

odpovedí sú správne.

Na 3. otázku - (ktorý článok sa v júnovom čísle Zbe-

rateľa najviac páčil), vaše hlasy (25) udelili prvé miesto

R. Fischerovi za dokument Pracovní óda na oživené

aršíky – aršík A. Novotného. Druhé miesto patrí J.

Soľavovi za ďalšiu časť seriálu o Operencoch, spoloč-

níkoch človeka – Dudok obyčajný, keď získal 23 hla-
sov. Tretie miesto (po 20 hlasov) získali dva príspevky:

A. Urminský za siedme pokračovanie rozprávania
Malebná cesta dolu Váhom, a M. Gerec za Zaujíma-
vosti zúbkovania slovenských známok tlačených

ofsetom v PTC Praha. Štvrtá priečka za 14 hlasov patrí
D. Nirkovi za prvú časť seriálu Spoločné vydania. Piate
miesto za 11 hlasov získal D. Evinic za Spoplatňovanie
pohľadníc po roku 1945. Šieste miesto za 9 hlasov
patrí J. Korenému za príspevok Slováci v misii OSN
UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Tretej časti štúdie J.
Čtvrtečku venovanej rozlíšeniu Košického hárčeka
patrí za 7 hlasov siedme miesto. Na ôsmom mieste sa

viacerí čitatelia pridali so svojimi skúsenosťami ku kritic-

kému hlasu L. Královského o pečiatkovaní príleži-

tostnými poštovými pečiatkami.

Ďalšie hlasy (2 až 3) súťažiaci priznali ešte ďalším

štyrom príspevkom.

Výhercami šiesteho kola VII. ročníka súťaže sú

Daniel Čižmár z Trebišova, (poukážka firmy Zberateľ

na nákup tovaru v hodnote 250 Sk) a Peter Očko,

Rajec (poukážka firmy Zberateľ na nákup tovaru v hod-

note 150 Sk). Srdečne blahoželáme! 

■ 8. – júlové  KOLO SÚŤAŽE 

Do 8. kola 7. ročníka našej súťaže sme pripravili tieto

otázky:

1. otázka znie: Z ktorej slovenskej známky je frag-

ment vyobrazený na druhej strane obálky, z akej emisie

a v ktorom roku bola známka vydaná? 

2. otázka znie: Uveďte najmenej dve slovenské

známky s rovnakým námetom, v ktorom roku a s akou

nominálnou hodnotou boli vydané?  

3. otázka znie: Napíšte troch autorov a názvy ich

článkov, ktoré sa vám v augustovom čísle časopisu Zbe-

rateľ najviac páčili.

Vaše odpovede s poznámkou „Súťaž“ očakávame

do 2. septembra 2008. Za účasť v súťaži ďakujeme

a tešíme sa na vaše odpovede, pripomienky a názory.

Redakcia

Klub filatelistov v Piešťanoch pozýva na letnú
celoslovenskú burzu – filatelia, numizmatika,

filokartia
16. augusta 2008, od 9.00 do 14.00 hod.

Spoločenské centrum Slovenských liečebných kúpeľov

☎0907 215 042

SÚËAÎ
O KVET
ZBERATEªA ✹✹8
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FIRMA 
stále vykupuje

HODNOTNÉ ZBIERKY I JEDNOTLIVÉ
ZNÁMKY, MINCE A POHĽADNICE

Poradenská služba - Zásielková služba
Diskrétnosť zaručená - Platba v hotovosti

PredajÀa:
Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava,

☎ 02 44 250 149, 0911 250 149
e-mail:zberatel@chello.sk

Otvorené pondelok až piatok
od 1000 do 1800 hod.

FILATELIA ALBUM
predávame a vykupujeme

ZBIERKY ZNÁMOK, MINCÍ,
STARÝCH POHĽADNÍC,

CELISTVOSTÍ 
A OSTATNÝ FILATELISTICKÝ 

MATERIÁL

FILATELIA  ALBUM
Lazaretská 11

811 08 BRATISLAVA
telefón / fax: + 421 - 2 - 5296 7411

www.matchboxmuzeum.sk; www.filatelia-album.sk

ALBUM ZIKA
NEHĽADAJTE MA DOMA,

NÁJDETE MA NA INTERNETE
www.albumik.sk

MZIKA@HOTMAIL.COM
TEL/FAX.: 02 / 4342 9386

Ervín SMAÎÁK
Loty‰ská 16, 821 06 Bratislava

tel.: 02/45246 518, 0903 256 518

Propagácia športových podujatí na poštových materiáloch
(prítlače, príležitostné poštové      a strojové príležitostné     )
Sprostredkovateľská činnosť vo filatelii. Zásielková
služba (novinky SR, ČR).
Ponúkam známky, FDC, celistvosti, katalógy a ostatné poš-
tové materiály na tému Olympijské hry a šport (celý svet).
Vykupujem kvalitný poštový materiál na tému Olympij-
ské hry a šport (celý svet).
Prijímam do komisionálneho predaja poštový materiál
na tému Olympijské hry a šport (celý svet).
Členovia SSOŠF pri Slovenskom olympijskom výbore
majú 10% zľavu na materiály firmy ERVO.

®

Firma Katalóg
Filatelia - Numizmatika

Vykupujeme a predávame

známky, mince, bankovky,
staré pohľadnice a vyznamenania

Zároveň poskytujeme bezplatne poradenskú službu 
a ohodnocovanie materiálu.

Pre členov Klubu Filatelie a abonentom časopisu
Zberateľ poskytujeme 5% zľavu

Námestie SNP č. 37, 960 01 Zvolen ☎ 045 / 5320 250-51,

0907 818 772, e-mail:caniga.triangel@stonline.sk
Po – Pia: 10.00 – 18.00 hod.

www.zberatel.com

Náv‰tívte internetové stránky firmy

Kliknutím na titulky úvodnej stránky sa
dozviete ìal‰ie informácie z jednotliv˘ch

oblastí zberateºstva a o aktuálnych ponukách
firmy Zberateº®

®
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2. národné letecké dni v Piešťanoch

Motto 2. národných leteckých dní – Dni národnej
hrdosti, naplnil Trnavský samosprávny kraj na letisku
Piešťany 14. a 15. júna 2008 bohatým obsahom.

Návštevníci videli ukážky letov, akrobatické čísla,

výsadkárov, historické

lietadlá aj najmodernej-

šie lietadlá: Airbus A3

19CJ dopravného letec-

tva ČR, ktoré slúži aj

vládnej letke na prepra-

vu ústavných činiteľov,

alebo švédsku stíhačku

JAS-39 Gripen, ktorej

ukážkový let so zataje-

ným dychom sledovali

pohľady všetkých

návštevníkov. Nechýbali

ani ukážky bojových umení, kynológov, záchranárov,

rôznej vojenskej techniky atď., takže si na svoje prišli aj

detskí návštevníci Piešťan.

Záštitu nad 2. národnými leteckými dňami prevzali

prezident SR Ivan Gašparovič a premiér Robert Fico a na

najväčšiu leteckú udalosť roka na Slovensku pozýval

predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš.

Úrad Trnavského samosprávneho kraja vo výplat-

nom stroji používal príležitostný štočok s logom letec-

kých dní, doplnený štátnym znakom a siluetou vojenskej
stíhačky MiG 29.

Na letisku v stánku TTSK bola počas oboch dní prí-

ležitostná poštová priehradka Slovenskej pošty s praco-

viskom POFIS, na ktorej boli návštevníkom k dispozícii
dve príležitostné poštové pečiatky. V sobotu 14. júna
2008 sa používala poštová pečiatka s portrétom vyná-

lezcu padáka Štefana Baniča, doplnená mottom letec-

kých dní. Popoludní

o 14. hod. sa uskutočnil

príležitostný let helikop-

térou Robinson 22,

ktorá prepravila poštové

zásielky mimoriadnym

poštovým kurzom z Pie-

šťan do Smoleníc, rodis-

ka Š. Baniča. Uskutoč-

nenie helikoptérového

letu, ktoré bolo vôbec

prvým podobným aerofi-

latelistickým podujatím

v histórii samostatného Slovenska, pripomenulo

významnú osob-

nosť priekopníka

letectva a konštruk-

téra vrtuľníkov, slo-

venského vynález-

cu Jána Bahýľa.

Ako poštové zásiel-

ky využili návštev-

níci najmä celinové obálky so

známkou Lipová ratolesť, ktoré Slo-

venská pošta vydala na objednáv-

ku Trnavského samosprávneho

kraja s prítlačou oficiálneho loga

leteckých dní, symbolicky doplne-

ného letom troch lietadiel. Mnoho

návštevníkov aj filatelistov si pripra-

vilo svoje zásielky, pohľadnice

a poštové lístky na túto ojedinelú

príležitosť získania aerofilatelistic-

kej celistvosti. Prepravené zásielky

dostali modrú prídavnú pečiatku

Prepravené vrtuľníkom Robinson

22 a dennú pečiatku Smoleníc

v improvizovanom poštovom úrade

pod Smolenickým zámkom. Uzáver

pripravila pošta Piešťany 1 a funk-
cie poštmajstra na kurze medzi Piešťanmi a Smolenica-

mi sa ujal J. Mička.
Na druhý deň, v nedeľu 15. 6. 2008, pošta používa-

la príležitostnú pečiatku s logom 2. národných leteckých

Redakcia časopisu 
ZBERATEĽ
Račianska 17
831 02 Bratislava 
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dní. Organizátor dal vyhotoviť prítlač loga
leteckých dní na kupón personalizovanej
známky Dália 10 Sk. Jej pravá časť zobra-
zovala portréty M. R. Štefánika, Š. Baniča,
J. Murgaša a O. Smika s ich krátkymi
osobnostnými charakteristikami.

Sprievodným podujatím 2. NLD bola
propagačná výstava v Balneologickom

múzeu Piešťany, pripravená v spolupráci

KF Piešťany a KF Tirnavia. Filatelisticko –

filokartistická výstavka, zame-

raná na letecké motívy

slovenských zná-

mok a históriu

letectva obsa-

hovala exponát

analogických

p o h ľ a d n í c

MVDr. J. Molnára  Od balóna

po Concorde a ďalšie aerofila-

telistické materiály zo zbierok A.

Urminského a J. Mičku. Nechýbali

medzi nimi poštové materiály prvých letov na Sloven-

sku, balónových letov, príležitostné poštové pečiatky

a známky k dejinám letectva,  k významným osobnos-

tiam ako boli M. R. Štefánik, Štefan Banič, Otto Smik,

kozmonauti Vladimír Remek, Ivan Bella, Eugen Cernan.

K výstavke bol pripravený poštový lístok so zobrazením

historického plagátu, pozývajúceho na odha-

lenie Mohyly M. R. Štefánika na Bradle so

Štefánikovým portrétom od Mikuláša Galan-

du a propagačný kašet, pripomínajúci 75

rokov od začatia overovacích letov zapojenia

Piešťan do civilnej leteckej dopravy.

Pre návštevníkov leteckých dní vydal

Trnavský samosprávny kraj 60-stranový

informačno-propagačný bulletin. Plné štyri

farebné strany nesú filatelistický obsah slo-

venských známok a poštových pečiatok

s leteckou tematikou, pripravené poštové

pečiatky a štočok výplatného stroja k podu-

jatiu, vydané slovenské aerogramy a tlačový

list personalizovanej známky.

Stovky návštevníkov, zvlášť aerofilatelisti,

získali návštevou Piešťan počas 2. národ-

ných leteckých dní nielen príjemné zážitky zo

sledovania leteckých ukážok, ale nepochyb-

ne aj obohatenie svojich zbierok filatelisticko-

poštovými materiálmi, ktoré v takomto rozsa-

hu a tematickej šírke záberu nemá na Slo-

vensku obdoby. Je otázkou času ich spraco-

vanie a následne využitie vo filatelistických

exponátoch aerofilatelie alebo v tematike

leteckej dopravy.
Trnavský samosprávny kraj, autor projek-

tu 2. národných leteckých dní Juraj Štaffa,
organizátori a všetci, ktorí prispeli k úspešné-
mu priebehu podujatia, si zaslúžia uznanie.

Ján Mička
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Peter Kartous – Ladislav Vrteľ: Heraldický regis-
ter Slovenskej republiky VI. Ministerstvo vnútra SR,
Matica slovenská, Martin 2008, 274 s. ISBN 978-80-
7090-870-9.

V polovici tohto roka vyšiel v poradí už šiesty zväzok

základnej série Heraldického registra Slovenskej repub-

liky. Tento zväzok nebude podľa zostavovateľov posled-

ným a v roku 2008 sa spracuje a vydá aj siedmy, záve-

rečný diel základného radu.

Do Heraldického registra SR sa zapisujú mestské

a obecné erby, vlajky, a tiež symboly štátu, štátnych

a neštátnych inštitúcií, ako aj občianske symboly. Ich

zapísanie do tohto registra je zárukou správnosti použí-

vaného erbu a tiež garanciou, že rovnaký erb alebo vlaj-

ku nebude používať nijaký iný subjekt. Prvý zväzok

Heraldického registra SR vyšiel v roku 2000 a obsaho-

val 452 erbov miest a obcí na Slovensku. Šiesty zväzok

publikácie Heraldického registra SR nadväzuje po

stránke obsahovej i koncepčnej na predchádzajúce

zväzky. Na ľavej strane publikácie sú farebné vyobraze-

nia vlajok a na pravej farebné vyobrazenia vždy štyroch

erbov s názvami miest a obcí. Dominantou publikácie sú

komunálne symboly, erby a vlajky našich miest a obcí

a popri nich aj erby občianske a erby inštitúcií. Ťažiskom

tohto zväzku sú erby a vlajky 292 miest,  obcí a ich častí,

nasleduje 84 občianskych erbov a 30 erbov inštitúcií,

podnikov, občianskych združení, škôl, archívov atď.

Všetkých šesť zväzkov Heraldického registra Slo-

venskej republiky zverejňuje spolu 2 742 symbolov,

erbov a vlajok našich miest, obcí, ako aj inštitúcií a osôb.

V závere publikácie je uvedený zoznam miest

a obcí, spoločný pre všetkých šesť dosiaľ vydaných

zväzkov, ďalej zoznam občianskych erbov, zoznam

erbov ostatných právnických osôb, zoznam skratiek

autorov erbov, ktorí sa podieľali na tvorbe jedného alebo

viacerých erbov zverejnených v predchádzajúcich zväz-

koch. Nechýba ani základná slovenská heraldická, vexi-

kologická a sigilografická literatúra a vecný register,

ktorý zachytáva kľúčové slová z heraldického opisu zo

všetkých šiestich dosiaľ vydaných zväzkov. Publikáciu

dopĺňa krátke anglické resumé.

Význačnou črtou celého šiesteho registra je, podob-

ne ako aj predchádzajúcich dielov, vynikajúca grafická

úprava. Publikácia svojím obsahom zaujme nielen

heraldika, ale každého čitateľa, ktorý sa zaujíma o erby

miest a obcí na Slovensku.

Je potešiteľné, že medzi práce s heraldickou temati-
kou pribudlo ďalšie významné a záslužné dielo a treba
veriť, že sa čoskoro dočkáme aj siedmeho záverečného

zväzku.
E. Minarovičová

Filatelisti k jubileu
Dubnického folklórneho

festivalu
Mesto Dubnica nad Váhom si v tomto roku pripomí-

na viacero výročí. Z historického hľadiska je najdôleži-

tejším 815. výročie prvej písomnej zmienky  o Dubnici.

Toto výročie oslávilo mesto spoločne s výročím Dobro-

voľného hasičského zboru iba nedávno – 6. a 7. júna.

Ďalšie výročie sa chystá osláviť koncom augusta, a to

15. výročie konania Dubnického folklórneho festivalu.

Na október zase pripravujú

členovia folklórneho súboru

Vršatec oslavu výročia vzniku

súboru. K jednému z týchto výro-

čí, a to k 15. výročiu Dubnického

folklórneho festivalu dubnickí

filatelisti pripravujú príležitostnú

poštovú pečiatku a prítlač na

poštové lístky a obálky, ktoré

budú trvale pripomínať uvedené oslavy. Slávnosti sa

začínajú 28. 8. 2008 a vyvrcholia galakoncertom v nede-

ľu 31. 8. 2008.

K oslavám a propagácii významnej udalosti prispejú

i filatelisti svojou aktivitou, ktorá spočíva v príprave spo-

mienkových filatelistických materiálov. V spolupráci

s MsÚ a Slovenskou poštou pripravujú príležitostnú

pečiatku. Aby materiály boli ucelenejšie a oslovili aj laic-

kú verejnosť, pripravujú príležitostnú prítlač na poštové

obálky a poštové lístky.

Záujemcovia budú mať možnosť získať tieto materiá-

ly vo štvrtok 28. 8. 2008 od 15,30 do 17,00 hod. vo ves-

tibule MsDK, keď sa zároveň uskutoční pečiatkovanie

príležitostnou pečiatkou. V sobotu 30. 8. 2008 budú mať

záujemcovia možnosť kúpiť si pamätné materiály od

9.00 hod. na trhoch umeleckých remesiel, ktoré sa budú

v tomto čase konať v Dubnici.

V stručnosti ešte o príprave príležitostnej pečiatky

a prítlače. Grafický návrh prítlače i príležitostnej pečiat-

ky pripravil dubnický filatelista p. Bohuslav Šikulínec.

Námetom pečiatky je krojovaná dievčina s kvetinou

v ruke, spoločne s doplňujúcim textom 15. DUBNICKÝ

FOLKLÓRNY FESTIVAL – 28. 8. 2008 DUBNICA NAD

VÁHOM 1.

Námetom prítlače na poštové obálky a lístky je gra-

fické zobrazenie folklórneho námetu s doplňujúcim tex-

tom 15. výročie DFF a nápisom DUBNICA NAD VÁHOM

1993 – 2008.
Dubnickí filatelisti srdečne pozývajú všetkých filateli-

stov a priaznivcov filatelie z bližšieho, ale aj vzdialenej-

šieho okolia na uvedené akcie.
Ing. Marcel Pilka,  predseda KF 53-04.
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âO PÍ·U INÍ

■ FILATELIE (ČR) ■ 6/ 2008 

Úvodom čísla V. Münzberger pokračuje historickým
vývojom perfinov na území Československa a 5. časťou

si všíma ich používanie v Protektoráte Čechy a Morava

a na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Znalecká hliad-

ka F. Beneša približuje postupy skúšania známok s vyu-

žitím modernej techniky. L. Kunc štvrtým pokračovaním

končí seriál  o medzikontinentálnych známkach. V rubri-

ke o špecializácii ČR J. Brožová a V. Zedník dokumen-

tujú doskové chyby na známkach vydaných v 2. polroku

2007. M. Vondřich pripája niekoľko poznámok k proble-

matike ochranných líšt pri tlači známok kníhtlačových

vydaní. W. Baldus v šiestej časti príspevku Filatelistické

svedectvá – známky revolúcie, o známkach z prechod-

ných období zmien štátnych režimov, navštívil Kongo.

Na veľké filatelistické výstavy v Prahe v rokoch 1955 –

1998 spomína a filatelisticky približuje P. Aksamit. Z poš-

tovej histórie je príspevok A. Tekeľa o územných zme-

nách v okolí Bratislavy v rokoch 1938 – 1947. Týždeň vo

filatelii ako námet zaujal V. Feldmanna. O nedávnych

výstavách v zahraničí píše M. Langhammer. J. Horák

v druhej (záverečnej) časti príspevku Pony expres spája

poštovú históriu s námetovou filateliou, keď píše

o doprave pošty jazdcom na koni v 19. stor. Známky na

doporučené listy a cenné listy aj s vyobrazeniami pribli-

žuje J. Kratochvíl.

V čísle sú tiež informácie o novinkách Českej pošty,

o nových známkach vo svete, inzercia a kratšie príspev-

ky. V rubrike odbornej literatúry je recenzia publikácie

Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

■ MERKUR REVUE  č. 2/ 2008

Druhé číslo odborného časopisu pre filateliu, numizma-
tiku a notafíliu sa začína príspevkom J. Kypasta a M.

Štefeka o pečiatkach vlakových pôšt na Orave a Spiši.
Nevysýchajúca studnica spomienok na autorov našich

známok z pera R. Fischera priniesla ďalšiu živú vodu
v podobe pripomenutia Anny Podzemnej – Suchardo-

vej, autorky návrhov viacerých športových emisií (napr.
Tokio 1964 – populárne vydanie v 10-blokoch s nápismi

na okrajoch PL). Z. Fritz je autorom príspevku „Košické
vydanie stále aktuálne“, v ktorom vyobrazuje zaujímavý

posun sivozelenej farby na Košickom hárčeku a cituje
v ňom aj z článku R. Klímu zo Zberateľa č. 2 o farbe

košickej 5-korunovej známky. Na ďalšej dvojstrane Z.
Fritz hodnotí slovenskú známkovú tvorbu roka 2007:
Oceľotlač a ofset v rovnováhe – presadzuje sa kvalita.

Z. Raduška publikuje príspevok o kolonizácii Ameriky
sirom W. Raleighom. R. Fischer je aj autorom článku

o nevydanom hárčeku A. Novotného. O českosloven-
ských predbežných a súbežných poštových ceninách
píše P. Hirš.

■ ZPRAVODAJ č. 2/2008

Druhé číslo (34. ročníka – 113. priebežné) časopisu čle-
nov Spoločnosti zberateľov čs. známok SČF pozýva na

Pragu 2008 a približuje Poštové múzeum Českej pošty.

V príspevku O čem vypovídají „prezidentské“ známky R.

Fischer približuje prípravu vydania známky s portrétom

V. Havla. V Okienku

na Slovensko je esej

o V. Hložníkovi od R.

Fischera, ktorá po

dohode vyšla najprv

v časopise Zberateľ.

O zaujímavostiach

zúbkovania sloven-

ských známok tlače-

ných ofsetom v PTC

Praha píše a dopĺňa

mnohými ilustráciami

M. Gerec. Inaugurá-

cie českých pošto-

vých známok pribli-

žuje J. Fronc a záro-

veň pripomína ďalšie

príležitosti prezentá-

cie. V časti o špecializácii známok ČR sa uvádza rozlí-

šenie PL známok Umenie 1995 a doskové chyby zná-

mok vydaných v roku 2008 (od č. 0543 do 00559). Prí-

lohu tvorí Maximus, bulletin zberateľov analogických

pohľadníc.

■ Sv. GABRIEL 1 (50) – 2008

Úvod bulettinu Spoločenstva zberateľov filatelistických

materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku infor-

muje o výstave Nitrafila 2008 a pripravovanom XIII. sve-

tovom kongrese Weltbund St. Gabriel v Nitre. B. Micha-

lak z Poľska píše o Lublinskej katolíckej univerzite Jána

Pavla II. Život a prácu Juraja Palkoviča (1763 – 1835)

približuje J. Soľava. O Rafaelovom obraze Premenenie

Pána píše K. Vydrová. Životopisy Sv. Bonaventúra a Sv.

Alfonza Máriu de Liguori uvádza M. Móric. Bitku pri

Trnave, životopis M. Sch. Trnavského a mestskú vežu

v Trnave približuje Ľ. Marko. A. Bednárová pripomína

100. výr. narodenia mons. Trstenského, M. Šajgalík píše

o putovnej výstave Odkaz solúnskych bratov a ich žia-
kov. Príspevok o Jánovi Pavlovi I. spracoval J. Vallo,

ktorý je autorom aj Kroniky sv. Gabriela. Záver tvoria
informácie členom.

(spracoval -pem-)
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Veľtrh Sběratel sa na holešovickom Výstavišti

v Prahe koná už od roku 1998 a vypracoval sa na naj-

väčšiu zberateľskú udalosť v strednej Evrópe. Každo-

ročne sa ho zúčastní viac ako 200 vystavovateľov z 30

krajín, ktorí dvanástim tisícom návštevníkom ponúkajú

poštové známky, celiny, mince, bankovky, vyznamena-

nia, historické pohľadnice, telefónne karty, minerály,

šperky z prírodných materiálov a ďalšie predmety zbe-

rateľského záujmu.

Na veľtrh majú ženy tradične (teda i v tomto roku)

vstup zadarmo. Na akcii sú prítomní

znalci v najdôležitejších zberateľs-

kých odboroch a návštevníkom

zadarmo poskytujú konzultácie

a odhady hodnoty zbierok.

Aké zaujímavosti pripravuje

tohtoročný Sběratel v hlavných

zberateľských odboroch?

Filatelia

Okrem všetkých významných

českých obchodníkov a zberateľov

sa v odbore filatelia predstavia tiež firmy z Nemecka,

Švajčiarska, Rakúska, Argen-

tíny, Slovenska, Švédska,

Veľkej Británie a ďalších

dvadsiatich krajín. Na veľtrh

a výstavu Praga 2008 prices-

tujú poštové správy z Austrá-

lie, Belgicka, Bieloruska,

Číny, Grónska, Hong Kongu,

Chorvátska, Írska, Talianska,

Cypru, Luxemburska, Nemecka, KĽDR, Rakúska, Slo-

venska, Slovinska, Srbska (Banja

Luka), Švajčiarska, Taiwanu a poš-

tová správa Organizácie Spojených

národov. Zastúpené budú tiež pošty

tzv. známkových zemí začínajúc

ostrovom Fuji a končiac štátom

Vanuatu.

Pošty na veľtrh pripravili príleži-

tostné pečiatky a celiny a naviac

v expozícii Českej pošty bude

možné si mimoriadne v nedeľu

nechať opečiatkovať české poštové

zásielky pečiatkou OSN. Nedeľa

bude totiž tradične na veľtrhu vyhlá-

sená Dňom Organizácie Spojených národov.

Mince

Zberateľstvo mincí a ban-

koviek zaznamenáva už
niekoľko rokov veľký roz-

voj. Zásluhu na tom má
predovšetkým postupné

zavádzanie eura v člen-
ských zemiach EU. Zbera-

telia euromincí nielen
dopĺňajú nové ročníky ra-

zieb „starých“ zemí Európ-
skej únie, ale vždy s na-

pätím a hlavne veľkým zá-
ujmom očakávajú nové min-

ce, ako to bude napríklad
v januári na Slovensku.

Okrem toho mincovne

vydávajú tzv. investičné
mince zo zlata, ktoré časom

Súčasťou 11. ročníka medzinárodného veľtrhu
Sběratel bude Svetová výstava

poštových známok PRAGA 2008
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určite nestratia hodnotu. Preto na
veľtrhu Sběratel majú tradične
úspech práve expozície mincovní,
či už ide o Českú mincovňu alebo
Mincovňu Kremnica, ale tiež min-
covne z Rakúska, Maďarska a ďal-
ších krajín. Na veľtrh pripravuje
Česká numizmatická spoločnosť

výstavu Naši prezidenti na medai-

lách 1918 – 2008.

Pohľadnice

Na vzostupe je tiež zberateľstvo sta-

rých pohľadníc, predovšetkým vydaných do roku 1945.

Ich ceny sa za posledných pár rokov zniekoľkonásobili

a vytvoriť v súčasnosti zbierku napr. svojej rodnej obce

či pohľadníc blahoprajných, vianoč-

ných a pod. je veľmi náročné. Tu

platí určitá nostalgia k starým

časom, ale tiež zvedavosť napr. ako

vyzerala moja ulica pred sto rokmi.

A naviac, farebné litografie z prelo-

mu 19. a 20. storočia považujeme

dnes za umelecké diela.

V každom prípade zberateľstvo

starých (ale i nových) pohľadníc pri-

náša – tak ako v ostatných odbo-

roch – veľkú radosť. Na veľtrhu sa

s pohľadnicami predstaví viac ako

30 predajcov.

Minerály

Na veľtrhu budú zastúpené divy
prírody možno zo všetkých zná-
mych svetových nalezísk. A budú tu
tiež náhrdelníky, náramky, prívesky,
tzv. liečebné tromlované kamene
a rad ďalších spracovaných minerá-

lov a drahých kameňov. Na veľtrh

ich privezú obchodníci nielen

z Česka, ale tiež z Číny, Nemecka,

Slovenska, Maďarska a Poľska.

Telefónne karty

V súčasnosti sa celosvetovo zbierajú nielen klasické

čipové karty do telefonných automatov, ale tiež tzv. pre-

paid karty, dobíjacie kupóny do

mobilov a ďalšie karty v širokom

zmysle slova (bankové, hotelové,

hokejové a pod.). Vydavatelia vy-

chádzajú v ústrety zberateľom

a starostlivo vyberajú zaujímavé

námety. Na Sběratelovi budú karty

ponúkať obchodníci z Číny, Fran-

cúzska, Talianska, Maďarska, Chor-

vátska, Slovinska, Grécka, Turec-

ka, Ruska a ďalších krajín. Karty sa

zbierajú stále a ich zbierky v zásob-

níkoch vyzerajú veľmi pútavo.

(-jj-)

Prečo niekde áno a inde nie?
Nie som celkom presvedčený o tom, či je dobré v časo-

pise ZBERATEĽ plytvať miestom na ukážky „obyčajných“
odtlačkov pečiatok pôšt. Skôr

sa zamýšľam nad tým, prečo
niekde zamestnanci pôšt

venujú pozornosť pečiatkova-
niu a inde je im to ľahostajné.

Kvalitná práca pošty –
a k tomu patrí aj čisté pečiat-

kovanie s čitateľnými údajmi,
ktoré sú jej zrkadlom – by

mala byť samozrejmosťou.
Nedávno som z jedného
podujatia na pripravovaných

obálkach so známkami do-
frankovanými ako doporuče-

né listy, prioritné zásielky
a pod. našiel príklady na po-

chvalu (na ukážke je to z pošty Piešťany 1 a Smolenice)

ale aj na kritiku. Neúplný, rozmazaný a nečitateľný odtla-

čok nemenovanej pošty ... AVA 1 (?) na chlopňovej stra-

ne prioritnej zásielky je všeličím, len nie tým, čím by mal

byť, totiž dokumentovať, že zásielka bola doručená

v čase D + 1 deň, o čo mi však

ani tak nešlo. Najhoršie na

celej veci bolo to, že všetky

obálky boli touto mazaninou

znehodnotené aj na adresovej

strane, lebo sa pekne-krásne

jedna od druhej poukladané

na seba vzájomne poodtláčali.

Jednou z funkcií poštových

pečiatok je znehodnotenie

známok, aby sa nedali znova

použiť. Ukážka to dokumentu-
je dokonale s umocnením na
druhú, že znehodnocuje do-

konca celú filatelistickú zásiel-
ku. (JM)
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AUKCIE ● BURZY
STRETNUTIA

Kalendár podujatí s uvedením
ich názvu, miesta a termínu 
konania, prípadne ďalšími 

informáciami je zostavený podľa podkladov,
ktoré redakcii poskytli usporiadatelia podujatia.
Za obsah a znenie informácií redakcia neručí.

KLUBOVÉ STRETNUTIA

■ BANSKÁ BYSTRICA - FILATELIA ● Dom slovenského misij-
ného hnutia, Skuteckého 4 ●Každú druhú nedeľu v mesiaci od
9.00 do 11.00 hod. ■ BANSKÁ BYSTRICA - NUMIZMATIKA,
NOTAFÍLIA ● Skuteckého 36 ● Každý posledný pondelok
v mesiaci od 16,00 do 17,00 hod. ■ BRATISLAVA - FILATELIA,
NUMIZMATIKA, FILOKARTIA, TELEFÓNNE KARTY ● Dobrovi-
čova ulica 14 (Suvorovov internát) ● Každú nedeľu od 8.00 do
12.00 hod. ■ KEŽMAROK - FILATELIA ● Zasadačka mestskej
polície, Hlavné námestie 3, I. poschodie ● Každú prvú nedeľu
v mesiaci (okrem augusta) od 9.30 hod. ■ KOŠICE -
FILATELIA, TELEFÓNNE KARTY ● Železničná stanica, veľká
zasadačka ● Každú nedeľu od 9.00 hod. okrem sviatkov (júl,
august možnosť zmeny termínov) ■ KOŠICE - NUMIZMATIKA,
NOTAFILIA ● Východoslovenské múzeum, Hviezdoslavova 3
● Každú nedeľu od 9,00 do 12,00 hod. ■ LEVICE - FILATELIA,
FILOKARTIA, TELEFÓNNE KARTY ● Každú druhú a štvrtú
nedeľu v mesiaci od 9.00 do 12.00 hod. ● CK Junior, Sládkovi-
čova ulica ■ LUČENEC - NUMIZMATIKA, NOTAFILIA,
TELEFÓNNE KARTY a iné ● Bufet Malá ryba, Ľ. Štúra 6 (pri
Lekárni) ● 1. a 3. nedeľa v mesiaci od 9,00 do 12,00 hod.
■ MALACKY – FILATELIA, každý posledný štvrtok v mesiaci
okrem júla, augusta a decembra od 17.00 do 18.00 hod., prí-
stavba Mestského úradu, Radlinského 2751/1, I. posch., č. 112
■ MARTIN - FILATELIA ● Výmenné schôdzky v DO Strojár,
Vajanského nám. 2 ● Každý pondelok od 18,00 hod. ■ MARTIN
- NUMIZMATIKA ● Penzión Čierna pani ● Každý štvrtok od 16.00
do 17.00 hod. ■ MICHALOVCE - FILATELIA ● Dom Matice slo-
venskej, Masarykova 42 ● druhý pondelok v mesiaci o 17.00
hod. (okrem júla a augusta) ■ NITRA - FILATELIA ● Akadémia
vzdelávania, Sládkovičova 7 (za poštou Nitra 1) ● Každú prvú
nedeľu v mesiaci od 8,00 do 12.00 hod. ● Dom Matice sloven-
skej, Dolnočermánska 737 ● Párne utorky od 15.00 do 17.00
hod. ● Stoly a vstup na oboch miestach bezplatne ■ NOVÉ
MESTO nad Váhom - FILATELIA ● Mestské kultúrne stredisko
● Každý štvrtok od 18.00 hod. ■ NOVÉ ZÁMKY - FILATELIA
● Klub dôchodcov na Podzámskej ulici ● Každú druhú a štvrtú
nedeľu v mesiaci od 9.00 do 12.00 hod. ■ PIEŠŤANY -
FILATELIA, NUMIZMATIKA ● Centrum voľného času Ahoj,
Teplická ul. 83 ● Každú nedeľu od 8.30 do 10.30 hod.
■ POPRAD - FILATELIA ● Každá prvá a tretia streda v mesiaci
od 16.00 do 18.00 hod. v zasadačke pošty Poprad 2 (pri stanici
ŽSR) na 2. posch. ■ PREŠOV - FILATELIA ● Posádkový klub,
Mukačevská 20, Sídlisko III ● Každý štvrtok od 16.00 do 19.00
hod. a každú nedeľu od 10.00 do 12.00 hod. ■ PRIEVIDZA -
FILATELIA ● Stretnutia spojené s výmenou materiálu ● Dom kul-
túry - Kultúrne a spoločenské stredisko ● Každý pondelok od
17.00 do 19.00  hod. ■ PRIEVIDZA - NUMIZMATIKA ● Stretnu-
tia spojené s výmenou numizmatického materiálu ● Dom kultú-
ry - Kultúrne a spoločenské stredisko ● Každá prvá streda
v mesiaci od 16.00 do 18.00 hod. ■ RUŽOMBEROK -

FILATELIA l Liptovské múzeum ● Každý druhý a štvrtý štvrtok
v mesiaci (okrem prázdnin) - október až marec od 17.00 hod.,
apríl až september od 18.00 hod. ■ SPIŠSKÁ NOVÁ VES –
FILATELIA ● klubové stretnutia Centrum voľného času ADAM,
Levočská 14 ● každý párny týždeň vo štvrtok o 16.00 hod.,
okrem júl-august ■ TRENČÍN - FILATELIA ● Kultúrne centrum
Dlhé Hony, ul.28. októbra 2/1168 ● Každú nedeľu v mesiaci od
9.00 do 11.30 hod. okrem Veľkej noci a Vianoc. V auguste 2-
týždňová dovolenka ■ TRENČÍN - NUMIZMATIKA ● Stretnutia
spojené s výmenou v Dome armády ● Každý tretí štvrtok v mesia-
ci od 16.00 hod. (okrem veľkých prázdnin) ■ TRNAVA - KF Tir-
navia ● Zborová sieň ECAV (vedľa ev. kostole), Nám. SNP
● Každý štvrtok od 16. do 17.00 hod. ■ VRANOV n / Topľou -
VŠETKY ZBERATEĽSKÉ ODBORY ● Vináreň Tibava, Duklian-
skych hrdinov 1235 ● Každú prvú nedeľu po 15. v mesiaci od
10.00 do 12.00 hod. okrem prázdnin a sviatkov ● Kontakt:

☎0905 547 950, 0911 547 950 ■ŽILINA KF Žilina ě Dom Matice
slovenskej, Hollého 11 ● Každú nedeľu od 9.00 do 12.00 hod. ■(R)

REGIONÁLNE PODUJATIA

➨ 26. júl 2008  TRNAVA

BURZA ZBERATEĽOV ZNÁMOK, POHĽADNÍC, MEDAILÍ,
ODZNAKOV, PLATIDIEL a ďalších predmetov zberateľského
záujmu v Dome kultúry, Trojičné nám. 10, od 7.30 do 12.00 hod.

☎033/5515354, 0905 115 910. Ďalšia 23.8.

➨ 27. júl 2008  LUČENEC 

STRETNUTIE ZBERATEĽOV RÔZNYCH ODBOROV, Hotel
Novohrad, od 8.00 do 12.00 hod. ☎0914 238 016. Ďalšie 31.8.

➨ 16. august 2008  PIEŠŤANY

CELOSLOVENSKÁ BURZA, filatelia, numizmatika, filokartia,
Spoločenské centrum Slovenských liečebných kúpeľov, klimati-
zácia, 9.00 až 14.00 hod. Info: ☎ 0907 215 042

➨ 23. august 2008  POPRAD 

PODTATRANSKÁ FILATELISTICKÁ BURZA, SOU stavebné,
Okružná ulica, 7.00 – 12.00 hod. Info: Ing. Josef Rančák, Štú-
rova 126/5, 058 01 Poprad, ☎0907 949 956   

➨ 23. august 2008  TRNAVA

BURZA ZBERATEĽOV ZNÁMOK, POHĽADNÍC, MEDAILÍ,
ODZNAKOV, PLATIDIEL a ďalších predmetov zberateľského
záujmu v Dome kultúry, Trojičné nám. 10, od 7.30 do 12.00 hod.

☎033/5515354, 0905 115 910. Ďalšia 6.9.

➨ 29. august 2008  RUŽOMBEROK

STRETNUTIE ZBERATEĽOV – BURZA, Gymnázium sv. An-
dreja, nám. A. Hlinku, od 7.30 hod.

➨ 31. august 2008  LUČENEC 

STRETNUTIE ZBERATEĽOV RÔZNYCH ODBOROV, Hotel
Novohrad, od 8.00 do 12.00 hod. ☎0914 238 016. Ďalšie 28.9.

➨ 6. september 2008  BRATISLAVA 

STRETNUTIE ZBERATEĽOV, mince, pohľadnice, bankovky,
odznaky, vyznamenania, TK, etikety, vreckové kalendáre, pivo-
vé suveníry, filatelia. Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21, 8.00
– 12.00 hod. ☎ 02/4437 3763, 4437 2620.
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➨ 6. september 2008  DOLNÝ KUBÍN 

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE ZBERATEĽOV, známky,
mince, bankovky, TK, zapaľovače a iné, Mestské kultúrne stre-
disko, od 7.00 hod. ☎0907 317 704

➨ 14. september 2008  ŽILINA

MEDZINÁRODNÉ HOBBY STRETNUTIE, filatelia, filokartia,
numizmatika, budova INGEO, Bytčická 16, ☎ 041/421 2977,
0904 526 563.

➨ 20. september 2008  ZVOLEN 

MEDZINÁRODNÁ BURZA VŠETKÝCH ZBERATEĽSKÝCH
ODBOROV PRE VŠETKY VEKOVE KATEGÓRIE, privítame
predmety viažuce sa k histórii Zvolena. Lesnícke a drevárske
múzeum, Námestie SNP 23/35, 8.00 – 15.00 hod., ☎ 045/5321 886,
maria.sorecova@ldmzvolen.sk; Katalóg-Ing. Čaniga,

☎  045/5320 250, 0907 818 772, caniga.triangel@stoline.sk 

➨ 27. september 2008  MALACKY

JESENNÁ ZBERATEĽSKÁ BURZA všetkých zberateľských
odborov, Školská jedáleň ZŠ Dr. Dérera, ul. M. R. Štefánika 7,
8.00 – 12.00 hod.

INZERCIA

■ KLUB FILATELISTOV 54-01 a Združenie klubov filatelistov
Košice príjmu a zašlú výbery do kolovania. Informácie na adre-
se správcu kolovania: Teodor Magda, Zborovská 2, 040 01 Košice.

Z-227  

■ KÚPIM CELINY SŠ použité na oslobodenom území od
decembra 1944 do apríla 1945 ☎ 0903 131848 Z-228  

■ FILATELIA CLUB Dolný Ohaj (okr. NZ) – výmena známok 

☎0907 777 165, e-mail:ohaj@post.sk, www.filateliaclub.host.sk
Z-229

■ HĽADÁM použité nepoškodené slovenské dobíjacie kupóny
GSM Orange: Star Wars-Episode III a Superman sa vracia.

☎0908 14 65 59 Z-230  

■ KÚPIM listiny s nalepenými alebo natlačenými kolkami.
Najmä ktoré majú na kolkoch vytlačené roky 1919, 1925, 1938,
1939. Ako protihodnotu ponúkam i rozličné, najmä papierové
zberateľské materiály. Dušan Evinic, Poľská 4, 040 01 Košice

Z-231

■ PONUKA ZNÁMOK A MINCÍ. www.filatelia-album.sk Z-232 

■ KÚPIM doklady slovenskej poľnej pošty 1939 - 1945, lepšie
položky dobre zaplatím. ☎0908 94 33 35 Z-233

■ KÚPIM staré pohľadnice Humenné (Homonna) a okolie, Nové
Mesto n/Váhom (Vágujhely) a okolie. Peter Kolesár, M.R. Štefánika
26, 915 01 Nové Mesto n/Váhom. e-mail: kolesar.peter@post.sk,

☎0908 420 530 Z-234

■ PREDÁM známky a celiny, ZZ, CM: ČR, SR; ZSSR – celiny.
Milan Halász, Ovručská 12, 040 22 Košice, e-mail:
milanke@centrum.cz Z-235 

■ DOPLNÍM vydania EUROPA/CEPT 1993-2007 a 50 rokov
CEPT (zn. ★★, TL, zošitky) rôznych štátov podľa vašej chyben-
ky. e-mail: travelers@atlas.sk Z-236

■ PRIJMEM výbery známok, celín a celistvostí celého sveta..
Marián Neipl, Rastislavova 1164/2, 020 01 Púchov Z-239 

■ PREDÁM SAFE plastové obaly na mince a medaily.

☎0905 332 262 Z-240

■ KÚPIM rohový 4-bl. SR č. 4 ĽD a celistvosti so známkami
ČSR PP3, 766, 866, 908, 910, 911, 1511, 1512, 1513, 1514. P.
Ergh, Vážska 2560/1, 921 01 Piešťany. ☎033/ 762 6852 Z-241

■ KÚPIM Schaubek listy ČSR 1980-1992. St. Ďurikovič, Sobla-

hovská 5/42, 911 01 Trenčín, ☎0903 469 886 Z-242

■ PREDÁM zbierky Západný Berlín, DDR (kompl., lepšie veci –
atest), Vatikán (séria Mi 39-44 atest). Všetko v albumoch SAFE.
Cena dohodou. J. Vallo, Dr. J. Kmeťku 86/44, 013 01 Teplička
n/V, ☎041/5982 140, e-mail: janvallo@gmail.com Z-243  

■ KÚPIM staré pohľadnice a fotografie Hanušoviec nad Topľou
(Hanusfalu, Hanusfalva aj Tapolyhanusfalva). Mgr. Štefan
Socha, Štúrova 342, 094 31 Hanušovce nad Topľou, 
e-mail: socha.s@szm.sk Z-244

■ PREDÁM ★★ známky Slovensko 1993-1998 kompl. série,
zľava na nominál 10-20% alebo vymením za známky ČR nomi-
nál za nominál. A. Pravdík, Sadová 1030, 686 05 Uh. Hradistě,
Česká republika, ☎ +420 6088 29427 Z-245

■ KÚPIM slovenský a ČSR malý skart. PREDÁM malý malý
skart USA. ☎0915 13 11 46 Z-246

■ PREDÁM kompletnú CSO 2a (Rezeš) prešlú poštou a pravý
zvislý 30-blok č. 116 Žilina, na všetkých ZP nedotlač rôznej
intenzity. ☎0908 353 957 Z-247

■ PREDÁM katalóg Gibbons British Commonwealth J-Z 1997
vo veľmi dobrom stave za 300 Sk + poštovné. ☎0910 674 106

Z-248

■ KTO DOPLNÍ chybenku známok ★★ ČR 1993-2002, 

☎034/ 778 2033. Z-249

■ KÚPIM katalóg čs. vyznamenaní z rokov 1918-1948, I. diel od
Novotného (aj použitý). Ponúknite. ☎0908 14 65 59 Z-250

■ PREDÁM 5 ks Liebig kariet (cca r. 1885) a 6 sérií obalových
značiek (po 8 ks) na cigary (r. 1960) – všetko len s námetom
huby, aj jednotlivo. ☎0908 14 65 59 Z-251

■ PREDÁM Slovenský štát, Protektorát ČaM, ŠR, ČŠSR:
mince, obálky, známky ★★ aj �, aj DZ a rohové 4-bl.; Slov. a ČR
aj DCH. Tiež zápalkové nálepky. ☎02/ 5441 6728 Z-252

■ PREDÁM neúplné zbierky ★★ známok OSN, ZSSR, � zbier-
ku Poľska a ★★ známky ČR. Cena dohodou, možnosť výmeny
za známky, mince, odznaky. Anton Líška, 919 08 Boleráz 263,

☎ 0911 515 986 Z-253

■ HĽADÁM kontakty s filatelistami z okresov DS, KN, NZ, LC,
RV, TV, KE. Lakits Attila, 7636 Pécs, Tildy Z. u. 25, e-mail:
lakits.attila@gmail.com Z-254

■ PREDÁM časopis Filatelie 1960-1980, kompl. ročníky. Cena
dohodou. ☎0905 307 136   Z-255

■ KÚPIM RN s poradovým číslo 1, zmyté, aj na liste. Ladislav
Iván, Malé Domky 12, 034 01 Ružomberok, ☎0915 641 310 
Z-256

■ KÚPIM série známok (★★) OSN vlajky 1997, 1998, 1999,
2001, 2007. ☎0905 608 263 Z-257

■ HĽADÁM ★★ známky a iný filatelistický materiál na tému
volejbal. Kúpim staré pohľadnice Humenného. Marián Haľko,
Laborecká 16, 066 01 Humenné Z-258

■ HĽADÁM pohľadnice alebo fotografie sôch a pomníkov Šte-
fánika: Nitra – Staré letisko, Spišská Nová Ves – nový pomník,
Trebišov – nový pomník, Banská Bystrica – Sásová, Štefániko-
vo – pohľad na dedinu, Predmier – socha, Skalica – súčasná
socha, Dunajská Lužná – pomník. Kúpim alebo vymením za iné
so Štefánikovou sochou alebo pomníkom. Ján Maniaček st.,
Dlhá 56, 949 01 Nitra, ☎037/733 5060, 0907 340 929 Z-259

■ PREDÁM 170 ks nepoužitých alb. listov Schaubek, krémové
s jemným rámčekom, bez textu á 5,90 Sk/ks alebo 800 Sk vcel-
ku+R-porto; a cca 250 ks nepoužitých alb. listov Pofis, biele, bez
textu a rámčeka á 3,20 Sk/ks alebo 700 Sk vcelku+R-porto.

☎0908/14 65 59 Z-260

■ PREDÁM Nemecko Bl. 1, 5, 6 + územia Bund, Berlin, Saar,
kolónie, staré štáty a pod. Rakúsko: Rotary, FIS 1. Maďarsko
kameňotlače a mnohé iné. Postupne doplním vašu chybenku
www.filatelia-znamka.sk Z-261

■ PREDÁM väčšie množstvo kinder-hračiek, kompletné kusy, série,
postavičky, autá, skladačky, najradšej v celku. ☎ 055/7998765
večer Z-262
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Fidži 1983, Vtáky, 475-478 280,- / 9,29 €
Fidži 1983, Život ostrovanov, 479-482 70,- / 2,32 €
Fidži 1983, Vývoj letectva, 483-488 160,- / 5,31 €
Francúzsko 2007, Dobývanie sev. pólu (2) 70,- / 2,32 €
Francúzsko 2008, Europa – písanie listov, 135,- / 1,16 €
Francúzsko 2008, Prehistorická fauna, H 145,- / 0,49 €
Francúzska Antarktída 2008, Tuleň sloní, H 135,- / 4,81 €
Francúzska Polynézia 2008, 

Morské živočíchy (4) 85,- / 2,82 €
Gabun 1962, Letectvo, Bl 1 220,- / 7,30 €
Gabun 1969, Osobnosti, Bl 11 120,- / 3,98 €
Chorvátsko 2008, ME vo futbale, 1 zn. 45,- / 1,49 €
Chorvátsko 2008, Europa – písanie listov, 2 95,- / 3,15 €
Chorvátsko 2008, Volkswagen, 1+k 25,- / 0,82 €
Indonézia 2007, Motýle (4 + H) 120,- / 3,98 €
Kosovo 2008, Europa – písanie listov, 2 105,- / 3,48 €
Kuba 2008, Vlaky, stanice, 6 + H 149,- / 4,94 €
Kuba 2008, OH Peking, 4 zn. 95,- / 3,15 €
Laos 1975, Laoský kráľ, Bl. 51 240,- / 7,96 €
Lesotho 1989, Vtáky, 787-790 199,- / 6,60 €
Mali 1960, Vstup do OSN, Bl. 1 70,- / 2,32 €
Monako 2008, Dravé vtáky, 1 49,- / 1,62 €
Monako 2008, OH Peking, 2 80,- / 2,65 €
Nová Kaledónia 2007, Svet vtákov (3) 135,- / 4,48 €
Nová Kaledónia 2008, Morské čajky (3) 190,- / 6,30 €
Rusko 2008, 225 rokov Čiernomorskej

flotily, H 60,- / 1,99 €
Rusko 2008, OH Peking, 3 85,- / 2,82 €
Rwanda 1967, Výstava známok, Bl. 7 + Bl. 8 200,- / 6,63 €
Rwanda 1967, Výstava Expo, Bl. 9 100,- / 3,31 €
Rwanda 1965, Abraham Lincoln, Bl. 3 70,- / 2,32 €
Rwanda 1984, Vianoce, Bl. 102 130,- / 4,31 €
Rwanda 1968, ZOH Grenoble, Bl. 11 150,- / 4,97 €
Slovinsko 2008, Europa – písanie listov, 2 95,- / 3,15 €
Srbsko 2008, Europa – písanie listov, 2 95,- / 3,15 €
St. Christopher Nevis Anguilla 1970, 100 r. 1. známky,

222-225 30,- / 0,99 €
St. Christopher Nevis Anguilla 1970, Vianoce, 

226-229 30,- / 0,99 €
Sv. Helena 1972, Historické zbrane, 254-257 50,- / 1,65 €
Ukrajina 2007, Národná architektúra, 2xPL 

(12+12K) 120,- / 3,98 €
Ukrajina 2007, Futbal, EURO 2012, (1) 50,- / 1,65 €
Ukrajina 2008, Zverokruh, (12) 120,- / 3,98 €
Ukrajina 2008, M. Gogoľ, 2 zn. 58,- / 1,92 €
Ukrajina 2008, Veľká noc, 1 zn. 15,- / 0,49 €
Ukrajina 2008, Mačky, 6 65,- / 2,15 €
Ukrajina 2008, Psi, 6 65,- / 2,15 €
Wallis et Futuna 2008, Ochrana prírody, H 160,- / 5,31 €
Wallis et Futuna 2008, Ochrana prírody, 1 140,- / 4,64 €

40 ● ZBERATEĽ
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Zberateľské materiály a pomôcky ponúkané v tejto rub-
rike možno zakúpiť v predajni ZBERATEĽ alebo ich
objednať písomne, e-mailom, prípadne aj telefonicky
( ➨ pozri informácie na 2.strane) Novozaradené po-
ložky sú zvýraznené.

Andorra 2008, Europa – písanie listov, 1 35,- / 1,16 €
Belgicko 2008, Europa – písanie listov, 1 45,- / 1,49 €
Bielorusko 2008, Svet vtákov – Volavka, 1 28,- / 0,92 €
Bielorusko 2008, Svet vtákov – Volavka, PL 225,- / 7,46 €
Bosna a Hercegovina 2006, Ochrana prírody, 275,- / 2,48 €
Bosna a Hercegovina 2008, ME vo futbale, H 135,- / 4,48 €
Bosna a Hercegovina 2008, Europa 

– písanie listov, 2 105,- / 3,48 €
Bosna a Hercegovina 2008, Psi, 4 135,- / 4,48 €
Bosna a Hercegovina 2008, Huby, 4 160,- / 5,31 €
Brazília 2007, Vlaky, 3 110,- / 3,65 €
Brazília 2007, Fauna, 6 110,- / 3,65 €
Brazília 2007, Antarktída, 3 95,- / 3,15 €
Burundi 1967, Výstava Expo, Bl.23 95,- / 3,15 €
Burundi 1968, 60 výr. skautingu, Bl. 25 160,- / 5,31 €
Burundi 1968, ZOH Grenoble, Bl. 26 95,- / 3,15 €
Burundi 1963, 100 rokov Červeného kríža, Bl. 160,- / 1,99 €
Cabo Verde 1981,WIPA – ZOH Innsbruck, Bl. 3 140,- / 4,64 €
Dahomé 1961, OSN, Bl 2 150,- / 4,97 €
Estónsko 2002, Diviak, 1 15,- / 0,49 €
Estónsko 2003,Tuleň, 1 15,- / 0,49 €
Estónsko 2003, Straka, 1 15,- / 0,49 €
Estónsko 2004, Bocian, 1 15,- / 0,49 €
Estónsko 2005, Jastrab, 1 15,- / 0,49 €
Estónsko 2005, Bobor, 1 15,- / 0,49 €
Estónsko 2006,Trasochvost, 1 15,- / 0,49 €
Estónsko 2006, Los, 1 15,- / 0,49 €
Estónsko 2007, Labuť, 1 15,- / 0,49 €
Estónsko 2007, Jazvec, 1 15,- / 0,49 €
Estónsko 2008, Netopier, 1 18,- / 0,49 €
Estónsko 2008,Tetrov, 1 18,- / 0,49 €
Estónsko 2008, Europa – písanie listov, 1 35,- / 0,49 €
Fidži 1981, Kráľovská svadba, 436-438 40,- / 1,32 €
Fidži 1981, Lietadlá z II. sv. vojny, 448-451 295,- / 9,79 €
Fidži 1982, 75 rokov skautingu, 452-455 70,- / 2,32 €
Fidži 1982, Ozbrojené sily, 456-459 130,- / 4,31 €
Fidži 1982, MS vo futbale Španielsko 82,

460-463 68,- / 2,25 €
Fidži 1982, Vianoce, 471-473 35,- / 1,16 €
Fidži 1982, Diana, 464-467 130,- / 4,31 €

ZNÁMKY / HÁRČEKY / BLOKY

- rôzne námety ★★
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Anglické kolónie 

Aitutaky
** 1917, 11/2 d, Juraj VI ,portrét, 15 300,- / 9,95 €

Ascension

* 1956, 21/2 d, Cesta cez hory, 66 20,- / 0,66 €
* 1956, 3 d, Ostrovné vtáky, 67 60,- / 1,99 €
* 1956, 4 d, Tuniak, 68 45,- / 1,49 €
* 1956, 6 d, Príboj, 69 45,- / 1,49 €
* 1956, 7 d, Korytnačky, 70 45,- / 1,49 €
* 1956, 1 Sch, Krab, 71 45,- / 1,49 €

Barbados

* 1938, 1/2 d, Alegória, 156A 12,- / 0,39 €
* 1938, 2 d, Alegória, 160 12,- / 0,39 €
* 1938, 21/2 d, Alegória, 161 20,- / 0,66 €
* 1938, 3 d, Alegória, 163A 15,- / 0,49 €

British Solomon Islands

** 1964, 1 d, Palmové pobrežie s kánoe, 10412,- / 0,39 €
** 1964, 2 d, Výroba kánoe, 106 12,- / 0,39 €
** 1964, 3 d, Slávnostné kánoe, 107 20,- / 0,66 €
** 1952, 6 d, Tradičný škuner, 108 30,- / 0,99 €
** 1964, 9 d, Letisko v Guadalcanal, 109 12,- / 0,39 €
** 1964, 1,3 Sh., Mapa súostrovia, 110 35,- / 1,16 €

Cayman Isl.

* 1938, 2 d, Korytnačky na pobreží, 105 12,- / 0,39 €
* 1938, 21/2 d, Plachetnica, 106 12,- / 0,39 €
* 1938, 3 d, Mapa súostrovia, 107 12,- / 0,39 €
* 1953, 1/4 d, Plachetnica pri pobreží, 136 20,- / 0,66 €
* 1953, 21/2 d, Lodivod, 140 65,- / 2,15 €
* 1953, 21/2 d, Mapa súostrovia, 141 85,- / 2,82 €
* 1953, 3 d, Ryba Parrot, 142 100,- / 3,31 €
* 1953, 4 d, Maják, 143 55,- / 1,82 €
* 1953, 1 Sch, Korytnačia farma, 146 85,- / 2,82 €

Cook Islands

* 1949, 1/2 d, Lov rýb harpúnou, 78 12,- / 0,39 €
* 1949, 2 d, Rarotonga, 80 65,- / 2,15 €

Dominica

* 1938, 3 d, Ústie rieky Layou, 98 20,- / 0,66 €
** 1938, 31/2 d, Zber citrónov, 99 180,- / 5,97 €

** 1938, 7 d, Sladkovodné jazero, 101 150,- / 4,97 €
** 1954, 3 c, Citrónovníková plantáž, 141 50,- / 1,65 €
** 1954, 5 c, Zber banánov, 143 65,- / 2,15 €

Gibraltar

* 1918, 1/2 d, Juraj VI,WAR TAX, 75 35,- / 1,16 €

Grenada

* 1938, 1 d, Ostrovný erb, 125A 20,- / 0,66 €
* 1938, 1 d, Ostrovný erb, 125C 12,- / 0,39 €
* 1938, 11/2 d, Vulkanické jazero, 126A 10,- / 0,33 €
* 1938, 11/2 d, Vulkanické jazero, 126C 50,- / 1,65 €
* 1938, 2 d, Ostrovný erb, 127C 75,- / 2,48 €
* 1938, 21/2 d, Mesto St. Georges, 128A 15,- / 0,49 €
* 1938, 3 d, Ostrovný erb, 129A 180,- / 5,97 €
* 1938, 3 d, Ostrovný erb, 129C 135,- / 4,48 €
* 1938, 6 d, Ostrovný erb, 130C 50,- / 1,65 €
* 1938, 1 Sh, Ostrovný erb, 131A 58,- / 1,92 €
* 1938, 1 Sh, Ostrovný erb, 131C 85,- / 2,82 €
* 1938, 5 Sh, Ostrovný erb, 133C 75,- / 2,48 €

Montserrat

** 1956, 1/2 c, Mapa ostrova, 129 12,- / 0,39 €
** 1953, 3 c, Mapa ostrova, 132 18,- / 0,59 €

Nauru

** 1954, 1/2 d, Lov rýb sieťou, 37 12,- / 0,39 €

New Zealand

** 1900, 1/2 d, Štíty hôr, 99 300,- / 9,95 €
** 1900, 2 d, Horské jazero, 102 300,- / 9,95 €

Pitcairn Islands

* 1957, 1/2 d, Kvitnúca rastlina, 20 20,- / 0,66 €
* 1957, 21/2 d, Vyrezávané figúrky, 23 18,- / 0,59 €
* 1957, 3 d, Záliv Bounty, 24 20,- / 0,66 €
** 1957, 4 d, Škola, 25 30,- / 0,99 €
* 1957, 6 d, Mapa, 26 30,- / 0,99 €

St. Vincent

** 1955, 1/2 d, Alžbeta II, portrét, 170 10,- / 0,33 €

Turks & Caicos Islands
** 1923, 1/2 d, Juraj VI, portrét, 89 60,- / 1,99 €
** 1923, 2 d, Juraj VI, portrét, 92 40,- / 1,32 €
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Krúžkový zakladač s kazetou na

albumové listy A 4 v euroobale

Albumové listy so známkami sú uložené

prehľadne a bezpečne.

Povrch je z hnedej plastickej fólie

Krúžkový zakladač 285 Sk / 9,46 €
Kazeta 295 Sk / 9,79 €
Cena za komplet 550 Sk / 18,25 €

Názov krajiny (samolepka) 25 Sk / 0,82 €

NOVINKA
O. Földeš: Slovensko 1939 – 1945, špecializovaný

katalóg známok a celín 390 Sk / 12,94 €
Príloha: číslovaná PT so známkou z hárčeka Deťom

Perové dosky
Originál Schaubek (modré, vínovočervené) 

– použité, zachovalé á 860,- / 28,54 €
Bez nápisu Schaubek (modré, vínovočervené, 

zelené, čierne) – nové á 650,- / 21,57 €

Monografie čs. známok
č. 3 Výplatné známky 1923-1939 250,- / 8,29 €
č. 4 Letecké, novinové, dopl. 1918-1939 230,- / 7,63 €
č. 9 FDC ČSR 1947-1992 s PT 730,- / 24,23 €
č. 9 FDC ČSR 1947-1992 bez PT 430,- / 14,27 €

Katalógy nové

Československo 1918-1939, Pofis 2007,
celofarebný 700,- / 23,23 €

Rakúsko

1799 400 r. univerzity Karla-Františka v Grazi 18,-
1800 100. výr. nar. chirurga L. Böhlera 18,-
1801 MS v lyžovaní v Seefelde 

– severské disciplíny 28,-

1802 200 rokov diecézie v Linzi 23,-

1803 100 výr. nar. skladateľa A. Berga 28,-

1804 25 rokov pracovného inštitútu 23,- 

1805 2000 rokov mesta Bregenz 22,-

1806 100 rokov R-nálepky v Rakúsku 22,-

1807 150. výr. nar. fyzika J. Stefana 24,-

1808 Dolnorakúska krajinská výstava 18,-

1809 150. výr. nar. maliara F. Defreggera 24,-

1810 40. výr. oslobodenia 28,-

1812 1000 rokov mesta Böheimkirche 24,-

1813 25 r. európskeho združenia voľného

obchodu EFTA 24,-

H1819 Rok lesa 28,- 

1822 50 r. vysokohorskej cesty na

Grossglockner 26,-

1823 Kongres svetovej šachovej

federácie FIDE 28,-

1824 1200 rokov kostolíka na Trattnachu 28,-

1825 1000 r. Königstetten, maľba A. Stefana 30,-

1826 150 výr. nar. A. Politzera 22,-

1828 Svetový kongres dopravcov FIATA 26,-

1829 Moderné umenie v Rakúsku 30,-

1830 25 r. diecézie Eisenstadte 26,-

1831 Deň známky 42,- 

1832 Vianoce 1985 28,-

1833 125 výr. nar. vynálezca H. Hörbigera 18,-

1834 75 rokov viaduktu Steibachtal 18,-
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Katalógy nové

Špecializované netto katalógy

ZBERATEĽ – SLOVENSKO

(známky, celiny, FDC, COB, CDV, NL, ZZ, CSO, CM, PT):

Roky 1993-1994 58,-
Roky 1995-1996 68,-
Roky 1997-1998 58,-
Rok 1999 29,-
Roky 2000-2001 58,-
Rok 2002 44,-
Rok 2003 58,-
Rok 2004 38,-
Rok 2005 44,-
Rok 2006 44,-
Rok 2007 48,-

Zostava všetkých 11 ks katalógov len za 470,- 

Aktualizovaný cenník Zberateľ známok Československo

1945-1992, 12 strán bez vyobrazení 18,- / 0,59 €

Aktualizovaný cenník Zberateľ známok Slovensko

1939-1945, 8 strán s vyobrazeniami: www.zberatel.com

Známky základného radu podľa aktualizovaného cenníka

Slovensko 1939-1945 sú v stálej ponuke firmy Zberateľ

Novotný: Mince Jozefa I. 1705-1711 a Františka II.-

Rákocziho 1703-1711 195,-

Novotný: Mince Karla VI. 1711-1740, I.vydanie 265,-

Novotný: MINCE MÁRIE TERÉZIE 1740-1780

(II.doplnené vydanie 2001) 235,-

Novotný: Mince Františka Lotrinského (1745-67),

(1766-80) 250,-

Novotný: Mince Jozefa II 1765-1790 

a Leopolda II 1790-1792 240,-

Novotný: Mince Františka I. 1792-1835 185,-

Novotný: Mince a korunovačné medaily 

Ferdinanda V. (1835-1848), 2006 185,-

Novotný: Mince Františka Jozefa I.(1848-1916)

nové vydanie r. 2006 325,-

Novotný: Mince Leopolda I. (1657-1705) 330,-

Novotný: Papierové platidlá ČSR 1918-92,

ČR+SR 1993-2007 365,-

Kol. autorov: Mince Františka II., 1792-1835 195,-

Euro-Katalog, mince a bankovky 2008,
Leuchtturm 2008 260,-

Ponúkame albumové listy, Pofis aj formátu A 4:

- s nápisom SLOVENSKO á 5,-
- bez nápisu á 4,-
- so štvorčekovou podtlačou (len formát Pofis) á 4,-

Zásobníky na známky, havidky

Zásobník Lindner, A 4, čierne listy, 

16-listový 490,- / 16,26 €
30-listový 780,- / 25,90 €

Zásobník Schaubek, A4, 16-listový, biele listy,

s logom i bez loga Slovenskej pošty 360,- / 11,95 €
A4, 8-listový, biele listy, bez loga 180,- / 5,97 €

Havidky čierne, šírka 30, 32, 38, 40, 44, 52,

55, 58, 60, 70, 85, 90 mm    - balíček 60,- / 1,99 €
Havidky čierne na PL:

ležaté, veľkosť 180x120 mm - ks 15,- / 0,49 €
stojaté, veľkosť 120x180 mm - ks 15,- / 0,49 €
ležaté, veľkosť 180x120 mm - ks 15,- / 0,49 €
stojaté, veľkosť 120x180 mm - ks 15,- / 0,49 €

Havidky biele na PL:
ležaté, veľkosť 175x120 mm - ks 15,- / 0,49 €
stojaté, veľkosť 120x175 mm - ks 15,- / 0,49 €
stojaté, veľkosť 135x185 mm - ks 19,- / 0,63 €
ležaté, veľkosť 185x135 mm - ks 19,- / 0,63 €

Zásobníky na mince

Zásobník 10-listový, možnosť doplnenia 

listov (3 alebo 4 otvory) 365,-19,- / 12,11 €
Náhradné listy

12-okienkové 55x53 mm - 1 list 30,- / 0,99 €
20-okienkové 41x42 mm - 1 list 33,- / 1,09 €
30-okienkové 31x35 mm - 1 list 35,- / 1,16 €

Zásobníky na FDC (celistvosti)

Do veľkosti 190 x 120 mm. Dosky sú z plastovej fólie,

vatované. Fóliové listy (50 ks) sa plnia zhora 

a obsahujú čiernu papierovú vložku.

Farby: zelená, modrá, čierna a červená 390,- / 12,94 €

Pinzety a lupy

Pinzeta Prinz-Solingen alebo Lindner (špicatá,

lopatkovitá alebo okrúhla), kus 85,- / 2,82 €
Pinzeta Lindner, lopatkovitá zahnutá 155,- / 5,14 €
Pinzeta lopatkovitá alebo špicatá, dĺžka 150 mm 260,- / 8,63 €
Ďalšie lupy podľa Zberateľa 9, 10/2005

alebo na www.zberatel.com

Filatelistické nálepky

Nálepky firmy LINDNER 1000 ks - balíček á 64,- / 2,12 €

Obaly na albumové listy

Formát A 4 (tzv. Euroobal) - 10 ks 15,- / 0,49 €
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Albumové listy Zberateľ SLOVENSKO

I.časť II.časť

BZ Z BZ Z

Ročník 1993 19,- 75,- 32,- 120,-

Ročník 1994 19,- 75,- 48,- 185,-

Ročník 1995 22,- 75,- 48,- 175,-

Ročník 1996 22,- 75,- 54,- 195,-

Ročník 1997 22,- 75,- 53,- 220,-

Ročník 1998 22,- 75,- 53,- 220,-

Ročník 1999 21,- 75,- 59,- 245,-

Ročník 2000 17,- 65,- 48,- 185,-

Ročník 2001 32,- 95,- 48,- 215,-

Ročník 2002 22,- 75,- 75,- 285,-

Ročník 2003 28,- 85,- 80,- 305,-

Ročník 2004 17,- 65,- 53,- 220,-

Ročník 2005 18,- 68,- 65,- 245,-

Ročník 2006 21,- 69,- 68,- 252,-

Ročník 2007 34,- 110,- 54,- 165,-

I.časť : základné známky a hárčeky,

II.časť : PL, varianty kupónov a známky z hárčekov

Pri objednávaní prosíme vždy uviesť ročník, jeho

časť (I. alebo II.) a formát (Pofis alebo A 4) ! 

Listy ponúkame bez zasklenia (BZ) a zasklené (Z).

Formáty: Pofis a A 4. Ceny sú rovnaké! 

Albumové listy SLOVENSKO 1939-1945
základný rad, 17 listov

BZ 135,- Z 425,-

Albumové listy PROTEKTORÁT ČECHY
A MORAVA 1939-1945

základný rad, 12 listov

BZ 95,- Z 320,-

Albumové listy ČESKOSLOVENSKO
1918-1939

základný rad, 32 listov

BZ 256,- Z 800,-

Letecké, Novinové, Doplatné, SO... základný rad

BZ 112,- Z 350,-

Čisté albumové listy A4 s nápisom

Československo, Slovensko,

Slovensko 1939-1945,

Protektorát  Čechy a Morava 1939-1945,

Československo 1919-1939 kus 5,-

Albumové listy Zberateľ ČESKOSLOVENSKO 

Ročník I.časť II.časť
BZ Z BZ Z

1992 Pofis aj A4 24,- 85,- 46,- 175,-

1991 Pofis aj A4 24,- 85,- 80,- 255,-

1990 Pofis aj A4 34,- 125,- 58,- 205,-

1989 a len A4 45,- 150,- 45,- 175,-
Ročník 1988 65,- 235,- 90,- 310,-
Ročník 1987 45,- 155,- 120,- 395,-
Ročník 1986 45,- 150,- 105,- 350,-
Ročník 1985 56,- 195,- 80,- 255,-
Ročník 1984 50,- 190,- 95,- 325,-
Ročník 1983 50,- 195,- 85,- 275,-
Ročník 1982 70,- 255,- 85,- 295,-
Ročník 1981 55,- 195,- 85,- 275,-
Ročník 1980 55,- 195,- 80,- 255,-
Ročník 1979 45,- 155,- 95,- 325,-
Ročník 1978 60,- 235,- 75,- 235,-
Ročník 1977 55,- 210,- 195,- 650,-
Ročník 1976 45,- 150,- 60,- 210,-
Ročník 1975 56,- 195,- 190,- 595,-
Ročník 1974 56,- 195,- 182,- 575,-
Ročník 1973 48,- 150,- 105,- 350,-
Ročník 1972 56,- 195,- 65,- 235,-
Ročník 1971 48,- 170,- 75,- 255,-
Ročník 1970 56,- 195,- 110,- 370,-
Ročník 1969 52,- 195,- 75,- 255,-
Ročník 1968 75,- 260,- 110,- 350,-
Ročník 1967 55,- 195,- 50,- 170,-
Ročník 1966 65,- 215,- 48,- 170,
Ročník 1965 65,- 225,- – –
Ročník 1964 48,- 160,- – –
Ročník 1963 48,- 160,- – –
Ročník 1962 48,- 170,- – –
Ročník 1961 56,- 175,- – –
Ročník 1960 48,- 165,- – –
Ročník 1959 42,- 140,- – –
Ročník 1958 40,- 135,- 16,- 50,-
Ročník 1957 40,- 140,- 16,- 50,-
Ročník 1956 32,- 110,- – –
Ročník 1955 48,- 170,- – –
Ročník 1954 34,- 115,- – –
Ročník 1953 48,- 170,- – –
Ročník 1952 56,- 190,- – –
Ročník 1951 32,- 110,- – –
Ročník 1950 32,- 115,- – –
Ročník 1949 24,- 80,- 16,- 65,-
Ročník 1948 32,- 110,- 48,- 165,-
Ročník 1947 16,- 55,- 32,- 115,-
Ročník 1946 16,- 55,- 8,- 30,-
Ročník 1945 48,- 180,- 18,- 30,-
Let.,Nov. D, Sl 104,- 325,- 88,- 275,-

➔
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