
Ján ŠVIKRUHA: Výplatný stroj firmy CHEMES, a.s. Humenné

Pri triedení celistvostí s pečiatkami výplatných strojov som natrafil na zaujímavú celistvosť opatrenú odtlačkom
výplatného stroja firmy CHEMES Humenné.

Odtlačok výplatného stroja mal dennú pečiatku prelepenú čistým kúskom papiera. Na obálke sa nenachádzala
žiadna iná poštová pečiatka z odosielajúcej pošty a ani z prijímajúcej pošty. Zistil som, že pod nalepeným papierom
je denná dátumová pečiatka nastavená na deň 07.01.12. (Červený odtlačok výplatného stroja bol veľmi zle
čitateľný, resp. nečitateľný, preto som zvolil lepšie znázornenie v čiernobielom vyhotovení.)

Prezrel som si staršie odtlačky tohto výplatného stroja od 12.08.12 do 04.12.12 a nenašiel som žiadnu zvláštnosť.



Pokračoval som do roku 2013 a prvá obálka potvrdila provizórium z tohto výplatného stroja.V odtlačku výplatného
stroja je tak ako pri prvom provizóriu prelepená denná pečiatka, ale  podacia pošta Humenné 2, už opečiatkovala
zásielku dennou pečiatkou s dátumom 24.-1.13. s rozlišovacím číslom 2. Prelepená denná pečiatka výplatného
stroja má zase dátum 07.01.12. Takú istú úpravu má aj moja posledná celistvosť zo dňa 09.04.13.

Zaujímalo ma, čo umožnilo vznik takýchto pekných pečiatkových variant. Zavolal som na poštu Humenné 2, kde
sa mi dostalo vysvetlenia, že pri prestavovaní ročného dvojčísla 12 na 13, došlo k poruche. Dátumový
mechanizmus zostal zablokovaný na nastavený dátumový údaj 07.01.12.

Preto firma CHEMES svoje zásielky opečiatkovala takto nastaveným výplatným strojom, tie podala na pošte, kde
prelepili dátumový údaj a zásielku opečiatkovali platnou dennou pečiatkou. Takto „vyrábali“ provizória asi 2
mesiace. Pošta potom stiahla výplatný stroj od firmy CHEMES.

Firma CHEMES si neskôr predplatila priamo na pošte služby pre zasielanie podnikovej pošty bez použitia
výplatného stroja.

Takýto spôsob odosielania poštových zásielok mi potvrdili aj vo firme CHEMES s tým, že asi po 2 mesiacoch mali
dostať diaľkovo kreditovaný výplatný stroj, čo zodpovedalo aj vysvetleniu z pošty Humenné 2.



Prvú celistvosť s odtlačkom diaľkovo kreditovaného výplatného stroja firmy CHEMES mám zo dňa 15.11.2013.

Dátum kedy začal  CHEMES  používať nový diaľkovokreditovaný výplatný stroj nepoznám, takže zostane len na
zberateľoch odtlačkov výplatných strojov, či sa im podarí vymedziť vzniknutú časovú medzeru od konca
používania zablokovaného výplatného stroja po začiatok pečiatkovania diaľkovo kreditovaným výplatným strojom.

Možno sa nájdu aj takí, čo sa nám s tým zdôveria a napíšu na adresu Klubu filatelistov v Poprade svoje poznatky.
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