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Editoriál predsedu klubu

Rok 2014 bol v našom klube bohatý na udalosti. Hneď na začiatku roka došlo 

k zmene predsedu Klubu fi latelistov 54-17 Poprad. Po troch rokoch sa na 

výročnej členskej schôdzi, konanej 6. marca 2014, vzdal funkcie predsedu 

klubu Eduard Jelačič. Predsedom bol od 17. februára 2011. Aj touto cestou 

mu chcem poďakovať za jeho prácu pre klub. Eduard Jelačič naďalej zostáva 

novinkárom klubu. Výboru KF 54-17 Poprad ďakujem za prejavenú dôveru, 

keď sa ma rozhodli zvoliť do funkcie predsedu Klubu fi latelistov v Poprade.

Hneď od začiatku som v spolupráci s členmi Výboru KF, z ktorých viacerí boli 

aj členmi Organizačného výboru XXXI. Dní fi latelie Slovenska, pracoval na 

príprave tohto podujatia. Bolo to, bezpochyby, po fi latelistických výstavách 

Popradfi la 2006 a 2012 najvýznamnejšie podujatie, ktoré náš klub vo svojej 

histórii organizoval. Hodnotenie XXXI. DFS z môjho pohľadu si môžete 

prečítať v samostatnom príspevku.

Rok 2014 bol v Poprade „úrodný“ aj na poštové príležitostné pečiatky. Tohto 

roku sme ich mali v Poprade hneď štyri. Dve z nich priamo inicioval náš 

klub, ďalšie dve boli viazané na XXXI. Dni fi latelie Slovenska a Anketu o 

najkrajšiu poštovú známku za rok 2013. Myslím si, že by bolo vhodné v 

tomto pokračovať a každý rok si príležitostnou pečiatkou pripomenúť aspoň 

jednu významnú udalosť v Poprade, prípadne regióne.

Budúci rok 2015 neplánujeme organizovať žiadne veľké podujatie. Okrem 

pravidelných klubových stretnutí a búrz plánujeme v budúcom roku opäť 

zorganizovať vianočné stretnutie spojené s prednáškou. Keďže tohto roku 

sme mali možnosť organizovať a zúčastniť sa na dňoch fi latelie Slovenska, 

kde odznelo viacero zaujímavých prednášok, tohtoročné Vianočné stretnutie 

s fi lateliou bude bez prednášky.

Teším sa na spolupráci v roku 2015.

      Rastislav Ovšonka
      predseda KF Poprad
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XXXI. Dni fi latelie Slovenska

V Poprade sa v sobotu a nedeľu 20. a 21. septembra 2014 po prvýkrát v našej 

histórii uskutočnili Dni fi latelie Slovenska. V Poprade sme načali štvrtú 

desaťročnicu tohto podujatia. S myšlienkou zorganizovať toto podujatie sme 

sa pohrávali už dávnejšie, ešte v čase, keď bol predsedom nášho klubu Josef 

Rančák. V septembri minulého roku nás oslovilo vedenie Zväzu slovenských 

fi latelistov, či by sme sa nepodujali zorganizovať v Poprade 31. ročník Dní 

fi latelie Slovenska. Na začiatku bolo najskôr váhanie, neskôr sme povedali, 

že sa do zorganizovania podujatia, ktoré má za sebou už 30 rokov existencie 

pustíme. V našom prípade sme vstúpili do neprebádaných vôd. Dni fi latelie 

Slovenska sa v Poprade uskutočnili len druhýkrát na východnom Slovensku. 

Prvýkrát sa na východnom Slovensku konali Dni fi latelie Slovenska v roku 

2003 v Košiciach.

Hneď od začiatku sme mali podporu nielen predstaviteľov Zväzu slovenských 

fi latelistov, ale aj vedúcu odboru pôšt na ministerstve dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Ing. Jarmilu Brichtovú. Pomocnú ruku nám podala aj 

Slovenská pošta, prostredníctvom Poštového múzea a Poštovej fi latelistickej 

služby, za čo im patrí veľká vďaka.

Jedna z najdôležitejších a najzodpovednejších úloh bolo zabezpečenie 

odborne zaujímavých prednášok. Keďže sme chceli pripraviť pestrú ponuku, 

každá prednáška bola z inej oblasti fi latelie. Nakoniec sa, podľa mňa podarilo 

poskladať zaujímavú mozaiku prednášok. Viacerí z nás mali možnosť vypočuť 

si všetky prednášky priamo na podujatí, ostatní sa môžu s nimi oboznámiť zo 

zborníka, ktorý sme pri tejto príležitosti vydali. S odbornými prednáškami 

sa postupne predstavili: Ing. Jarmila Brichtová – Tatranské poštové známky, 

Ing. Miroslav Gerec – Výplatná známka „Poprad“ 23 Sk, č. 370, Ing. Zdeněk 

Baliga – Začiatky vydávania pohľadníc s námetom Vysokých Tatier, Ing. Ján 

Rušin – Prvá svetová vojna v Európe, jej dôsledky a odraz na známkach, 

František Divok – Dopad spoločensko-politických zmien v rokoch 1918 

až 1920 na vývoj poštovníctva na území Spiša a RNDr. Vojtech Jankovič 

– Aktuálne trendy v tematickej fi latelii – moderný tematický exponát. Aj 

z prehľadu prednášajúcich je vidieť, že do organizácie podujatia sa zapojil 

nielen jeden z našich členov – Ján Rušin, ale aj kolegovia z klubov fi latelistov 

v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Osobne som im vďačný, že prijali našu 

ponuku a aj takýmto spôsobom prispeli k úspešnému priebehu podujatia. 

Výberom prednášok sme chceli návštevníkom priblížiť najmä náš región, čo 
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si myslím, že sa nám aj podarilo.

V rámci XXXI. Dní fi latelie Slovenska, ktoré sa konali v Tatranskej galérii 

v Poprade bola aj výstava známkovej tvorby Slovenskej pošty s tematikou 

umenie, ako aj malá výstavka popradských príležitostných poštových pečiatok. 

Práve táto výstavka bola pre mňa osobne námetom na zosumarizovanie 

všetkých príležitostných poštových pečiatok, ktoré sa v minulosti v Poprade 

používali.

V prvý deň konania podujatia zriadila Slovenská pošta príležitostnú poštovú 

priehradku, kde sa používali hneď dve príležitostné pečiatky. Jedna bola 

venovaná samotným XXXI. Dňom fi latelie Slovenska. Druhá pečiatka bola 

venovaná vyhláseniu výsledkov Ankety o najkrajšiu poštovú známku za rok 

2013. Obe mali domicil Poprad 1 a dátum 20.9.2014. Vyhlásenie výsledkov 

Ankety sa prvýkrát uskutočnilo v rámci Dni fi latelie Slovenska.

Prednáškovú časť, ktorá sa uskutočnila v sobotu v Tatranskej galérii, sme v 

popoludní doplnili o návštevu popradskej pobočky Štátneho archívu v Levoči 

a kostola sv. Juraja v Poprade-Spišskej Sobote. Odborná pracovníčka Štátneho 

archívu PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. pripravila pre všetkých návštevníkov 

krátky výklad o aktivitách a pôsobení popradského archívu. Môžem povedať, 

že prezentácia archívu spojená s krátkou prehliadkou návštevníkov zaujala, 

čo sa prejavilo aj v následnej diskusii. „Čerešničkou na torte“ prvého dňa 

bola prehliadka kostola sv. Juraja. Hlavne pre mimopopradských účastníkov 

DFS to bolo mimoriadne zaujímavé. Ako viacerí povedali, ani len netušili, 

že niečo také sa v Poprade nachádza. Sme radi, že nielen prednášky, ale aj 

pripravený sprievodný program účastníkov zaujal.

Druhý deň podujatia sa uskutočnila tradičná Podtatranská zberateľská 

burza v priestoroch Strednej odbornej školy v Poprade, kde mali možnosť 

návštevníci doplniť si svoje zbierky o ďalšie nové prírastky.

Z pozície predsedu Organizačného výboru XXXI. Dni fi latelie Slovenska 

2014 v Poprade chcem poďakovať členom organizačného výboru a všetkým, 

ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, aby sa toto podujatie mohlo uskutočniť. 

Osobitne chcem poďakovať riaditeľke Tatranskej galérie Anne Ondrušekovej, 

ktorá nám umožnila zorganizovať nielen toto podujatie, ale aj výstavy 

Popradfi la v zaujímavých priestoroch galérie. Za cenné rady a podporu 

ďakujem aj zakladateľovi Dní fi latelie Slovenska JUDr. Ottovi Gáťovi.

      Rastislav Ovšonka
      predseda OV XXXI. DFS
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Čestné odznaky Zväzu fi latelistov Slovenska 2014

Rada Zväzu slovenských fi latelistov na svojom zasadnutí 1. marca 2014 

v Bratislave schválila udelenie zlatých a strieborných čestných odznakov 

viacerým členom Klubu fi latelistov v Poprade za dlhoročnú prácu v klube, 

na základe návrhu výboru KF Poprad.

Rada schválila udelenie čestných odznakov týmto členom:

Zlatý čestný odznak ZSF
Štefan Bizub

RNDr. Jozef Kušnirik

Ing. Ján Marton

Zlaté čestné odznaky ZSF odovzdal členom nášho klubu člen Rady ZSF 

Zdeněk Baliga na XXXI. Dňoch fi latelie Slovenska v Poprade 20. septembra 

2014.

Strieborný čestný odznak ZSF
Ján Denk

Eduard Jelačič

Rastislav Ovšonka

Združenie klubov fi latelistov východoslovenského regiónu ZSF schválilo 

udelenie bronzových čestných odznakov Zväzu slovenských fi latelistov 

týmto členom Klubu fi latelistov v Poprade:

Bronzový čestný odznak ZSF
Ľudovít Budaj

Ing. Alojz Gallo

Róbert Holl

Róbert Janiček

Ing. Ján Rušin

Strieborné a bronzové čestné odznaky ZSF odovzdal členom Klubu fi latelistov 

v Poprade člen Rady ZSF Miloš Teťula na klubovom stretnutí 17. apríla 2014 

v Poprade.

       Ing. Jaroslav Lacko
       tajomník KF Poprad
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Príležitostné poštové pečiatky 2014

Rok 2014 bol v Poprade „úrodný“ na príležitostné poštové pečiatky. Pošta 

Poprad 1 používala tohto roku štyri príležitostné poštové pečiatky. Viac, až 

dvojnásobne, ich bolo už len v roku 1999. Vtedy sa však v Poprade konali 

viaceré významné podujatia, ako Svetová zimná univerziáda, Európske 

olympijské dni mládeže, Majstrovstvá sveta v cyklokrose či jubilejný 30. 

ročník Rallye Tatry, ale rozhodovalo sa aj o výbere usporiadateľského miesta 

zimnej olympiády pre rok 2006.

Tohto roku Klub fi latelistov v Poprade inicioval dve príležitostné poštové 

pečiatky. Prvú používala pošta Poprad 1 v pondelok 

2. júna. Príležitostnou poštovou pečiatkou sme si 

pripomenuli 205 rokov existencie pošty v Poprade. 

Podľa dokumentov začala pošta v Poprade, v 

podobe listovej zberne, fungovať 1. júna 1809 a 

patrí k najstarším poštám na Slovensku. Pečiatku 

tvorí štylizovaná poštová trúbka, ktorá prerastá do 

popradskej renesančnej zvonice. Viac o popradskej 

pošte sa môžu záujemcovia dozvedieť na našej 

klubovej stránke www.kfpoprad.estranky.sk alebo v Zborníku prednášok 

z XXXI. Dní fi latelie Slovenska. Autorkou pečiatky je Ing. arch. Ivana 

Mináriková.

Druhú príležitostnú poštovú pečiatku používala hlavná popradská pošta 

už o dva týždne 16. júna 2014. Deň predtým 

sa v Bratislave uskutočnila inaugurácia nového 

slovenského prezidenta Andreja Kisku. Názov 

príležitostnej pečiatky pripomína nielen túto 

udalosť, ale zdôrazňuje skutočnosť, že prezidentom 

Slovenskej republiky sa stal Popradčan Andrej 

Kiska. Na pečiatke s domicilom Poprad 1 je nápis 

Popradský rodák Andrej Kiska prezidentom. V 

obraze pečiatky je prezidentská štandarda na pozadí 

s tatranskými končiarmi. O túto poštovú pečiatku, 

ako aj ďalšie produkty, ktoré pripravila Slovenská pošta, bol v Poprade veľký 

záujem. V tento deň mali návštevníci pošty Poprad 1 získať nielen odtlačok 

príležitostnej pečiatky, ale mali možnosť si kúpiť aj novú poštovú známku s 

prezidentom Andrejom Kiskom, obálkou prvého dňa vydania a Pamätným 
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listom. Autorom pečiatky je Adrian Ferda.

Ďalšie dve príležitostné poštové pečiatky súviseli s XXXI. Dňami fi latelie 

Slovenska. Jedna pečiatka bola venovaná práve spomínanému podujatiu. 

Hlavný obraz pečiatky tvorí pohľad na evanjelický kostol Svätej Trojice 

na Námestí sv. Egídia v Poprade. Druhá pečiatka bola venovaná Ankete o 

najkrajšiu poštovú známku za rok 2013. Obraz pečiatky tvorí číslica 1 a „poštová 

známka“. Obe 

pečiatky používala 

pošta Poprad 

1 v sobotu 20. 

septembra, ktorá v 

Tatranskej galérii 

zriadila príležitostnú 

pečiatku. Autorom 

oboch pečiatok je 

Adrian Ferda.

Každá zo štyroch uvedených pečiatok pripomenula významnú udalosť nielen 

pre popradských fi latelistov, ale i pre Poprad a jeho obyvateľov.

      Rastislav Ovšonka
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Anketa o najkrajšiu poštovú známku za rok 2013

Mesto Poprad bolo tohto roku prvýkrát miestom slávnostného vyhlásenia 

výsledkov Ankety o najkrajšiu poštovú známku za rok 2013. Vyhlásenie bolo 

súčasťou XXXI. Dní fi latelie Slovenska, ktoré sa konali 20. a 21. septembra 

2014 v Tatranskej galérii v Poprade. Keďže minulého roku vydala Slovenská 

pošta aj dve tatranské známky, „svoje“ želiezka v ohni sme mali aj my. 

Nakoniec bolo všetko ináč.

Do Ankety o najkrajšiu poštovú známku za rok 2013 sa celkovo zapojilo 1061 

účastníkov, z toho 399 z Českej republiky a deväť z ostatných krajín Európy a 

sveta, ktorí odpovedali na otázku: Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú 

v roku 2013 považujete za najkrajšiu?

V ankete o najkrajšiu poštovú známku roka 2013 sa na prvých troch miestach 

umiestnili nasledovné poštové známky:

1. 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, s počtom 

hlasov 355

2. Krásy našej vlasti: Tatranské motívy – Malá studená dolina, s počtom 

hlasov 119

3. Spoločné vydanie s Kóreou: Umelecký súbor Lúčnica, s počtom hlasov 93

Každému účastníkovi, ktorý sa zapojil do ankety venovala Slovenská 

pošta poštový lístok opečiatkovaný príležitostnou pečiatkou používanou 

20. septembra 2014 v Poprade s prítlačou najkrajšej známky s natlačeným 

ďakovným textom.
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Termínová listina KF 54-17 Poprad na rok 2015

1. Pravidelné klubové schôdze Klubu fi latelistov 54-17 v Poprade v roku 

2015  sa konajú pravidelne 1. a 3. štvrtok v mesiaci od 16:00 do 18:00 v 

zasadačke pošty Poprad 2. Výnimkou je január, kedy prvý štvrtok pripadá 

na štátny sviatok, takže klubové schôdze sa posúvajú o týždeň.

 

Január:  8.1.  22.1.

Február: 5.2.  19.2.

Marec:  5.3.  19.3.

Apríl:  2.4.  16.4.

Máj:  7.5.  21.5.

Jún:  4.6.  18.6.

Júl:  2.7.  16.7.

August: 6.8.  20.8.

September: 3.9.  17.9.

Október: 1.10.  15.10.

November: 5.11.  19.11.

December: 3.12.  17.12.

2. Podtatranské fi latelistické burzy sa uskutočnia v priestoroch Strednej 

odbornej školy na Okružnej 25 v Poprade vždy v sobotu v čase od 7:00 do 

12:00 v termínoch:

14. marca 2015

16. mája 2015

19. septembra 2015

14. novembra 2015

3. Predvianočná kapustnica spojená s prednáškou sa uskutoční 17. 

decembra 2015 v zasadačke pošty Poprad 2 v čase od 15:00 do 18:00.

      Ing. Jaroslav Lacko
      tajomník KF Poprad



Príspevky do Klubových zvestí pripravili: Jaroslav Lacko

      Rastislav Ovšonka

      

Klubové zvesti zostavil: Rastislav Ovšonka

December 2014

Neprešlo jazykovou ani obsahovou kontrolou. Pre internú potrebu KF 54-17 

Poprad.

Elektronická verzia Klubových zvestí sa nachádza aj na klubovej internetovej 

stránke www.kfpoprad.estranky.sk.


