
 
  



Vážení filatelisti, zberatelia, 

máte možnosť v našom bulletine sledovať, že s organizáciou 
XXX. Dní filatelie Slovenska začali sme zakrátko po poverení organi-
zovaním Radou ZSF. Niekto môže zapochybovať, načo sa ponáhľať, 
veď času je dosť, avšak v budúcom roku bude viac filatelistických a 
najmä spoločenských i cirkevných akcii, a za takého stavu sa spra-
vidla na niečo pozabudne. Okrem toho, mienime si niektoré úlohy 
vopred zabezpečiť, napríklad pre prípravu katalógu. 

V bulletine budeme členov i nečlenov pravidelne informovať o 
tom, čo sa pripravuje, čo zabezpečujeme. Ako som uviedol, budúci rok 
bude kultúrnymi akciami priamo nabitý a chceme dôstojne repre-
zentovať, pretože ide o Dni filatelie SLOVENSKA, teda nielen klubu 
alebo zopár klubov. Obdobne sme postupovali v roku 1995, keď náš 
klub zabezpečoval storočnicu organizovanej filatelie na Slovensku. 

Radi privítame názory, námety, odporúčania, ktoré sú v rámci 
finančného zabezpečenia realizovateľné. 

Na redakčnej rade bulletinu Bytčianska filatelia sme konštatovali, 
že druhý ročník bol úspešný. Vydávali sme Bytčiansku filateliu ako 
mesačník a snažili sme sa prinášať možno samozrejmosti a možno aj 
zaujímavosti, ktoré zberateľov potešia. Dominantnú úlohu pre budúci 
rok máme - jubilejné Dni filatelie Slovenska a verím, že spoločnými 
silami sa nám dielo podarí. 

Chcem poďakovať Klubu zberateľov v Hliníku nad Váhom za 
aktualizovanie našej spoločnej stránky na www.collectorum.eu . Vidno, 
že spolupráca je obojstranne výhodná a výsledkom je, že naše mesto 
sa viac dostáva do povedomia aj touto aktivizáciou. 

Vážení priatelia, 
prichádzajú dni, ktoré sú našou srdečnou záležitosťou začiatkom 

mesiaca november. Dni, keď ideme k hrobom, kde ležia naši blízki. 
Tam človek rozjíma aj nad tým, koľko viet vypovedal a nemusel a 
koľko nevyslovil a ľutuje, pretože mal ich povedať. Niet už tých, ktorí 
ich mali počuť. Prichádzajú dni Všetkých svätých, Dušičiek. Na cinto-
rínoch sa s nimi stretávame v neprítomnosti a rozprávame bez slov. 
Tam si viac uvedomujeme to nezabudnuté. To je dušičkový vienok. 

Na titulnej strane tohto čísla by sme mali reprodukovať kostol v 
Bytči  zasvätený  Všetkým  svätým.  Aj to  bude.   Teraz  prednosť 
dávame kostolu Božieho narodenia v Hliníku nad Váhom. Tiež bol 
vydaný na pohľadnici, o čo sa najviac pričinil Klub zberateľov v Hliníku 
Nad Váhom. 
Stanislav Helmeš, predseda KF 
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Z á p i s n i c a  zo zasadnutia výboru 
KF 53 - 38 v Bytči 27.10.2012 

Výbor KF rokoval o zostavení organizačného výboru XXX. Dní filatelie 
Slovenska (ďalej OV a DFS). Konštatoval, že organizačný výbor by mali 
tvoriť členovia, ktorí budú priebežne riešiť naliehavé úlohy. Ďalej by mali byť 
uvedení členovia do komisii pre zabezpečenie úloh. Išlo by o členov KF v 
Bytči, Klubu zberateľov v Hliníku nad Váhom a ďalších, ktorí už v minulosti 
pomáhali pri organizovaní obdobných podujatí. Členmi organizačného 
výboru by boli aj členovia z iných KF, ktorí boli členmi organizačných 
výborov aj v minulosti a aktívne sa zúčastnili na úspešnom organizovaní DFS. 
Organizačný výbor bol schválený v zložení: Predseda      -     Stanislav 
Helmeš, Podpredseda-    Jozef Lulák Tajomník     -    Michal Krupa 

Členovia      -    Dr. Otto Gáťa, Dr. Miloš Gero, Ing. Ján Haščák, Ing. 
Juraj Putirka, Ján Fundárek, Ing. Marián Fundárek, Milan Revilák 
(všetci traja z KF v Žiline), Ladislav Vačko (KF Považská Bystrica) 
Členovia komisii:    Ján Buranda, Peter Drábik, PhDr. Martin Gácik, 
Mgr. František Garabík, Martin Helmeš, Ing. Michal Krupa, Vladimír 
Lulák, Karol Šakala, Stanislava Skaličanová OV a komisie môžu sa 
doplniť o ďalších členov. Revízna komisia : Mons. Ján Vallo  - 
predseda 

Ing. arch. Lucia Krupová - členka Dr. Táňa Rapčanová - 
členka Úlohy OV a komisii: 
Technická : Technické zabezpečenie sály v Sobášnom paláci a výzdoba 
kúpenými alebo zapožičanými kvetmi, prevoz a inštalácia výstavného zaria-
denia pre nesúťažnú výstavu, úprava miestnosti pre burzu v Dome kultúry, 
zabezpečenie prinesenia alebo prinesenie občerstvenia a i. Spoločenská: 
Informovanie a usmerňovanie návštevníkov k prednáškam, na burzu, na 
nocľah, k obedu a pod. Činnosť pri občerstvení (minerálne vody, káva, čaj), 
predaj filatelistických materiálov vydaných OV, zabezpečenie fotografa, 
sústredenie všetkých účastníkov pred portálom paláca na kolektívnu 
fotografiu a ďalšie podľa potreby. 
Publikačná a propagačná : Vyhotovenie loga pre DFS, vyhotovenie plagátu, 
vyhotovenie pozvánky, zostavenie programu, napísanie článkov do 
filatelistickej, regionálnej, prípadne dennej tlače, zostavenie katalógu : obsah - 
výber ilustrácie pre titulnú stranu, zabezpečenie príhovorov, uvedenie 
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organizačného a čestného výboru, zabezpečenie článkov od autorov k jednot-
livým nosným témam vrátane ilustrácii, uvedenie sponzorov, a ďalšie podľa 
potreby. 
Výstavná : Výber vhodných exponát na nesúťažnú výstavu, korešpondencia 
s vystavovateľmi, technická činnosť pri dodaní a odovzdaní (prevzatí) 
exponátov. 
Úlohy funkcionárov výboru : 
Predseda OV : Ako štatutár bude plniť aj úlohu koordinátora so všetkými do 
úvahy prichádzajúcimi orgánmi a inštitúciami v meste Bytča a mimo neho, 
ako aj medzi komisiami navzájom. Zabezpečí koordináciu so Slovenskou 
poštou, a. s., Pofisom ohľadne príležitostnej pečiatky a príležitostnej poštovej 
priehradky, zabezpečí tlač katalógu, prednášateľov a to v súčinnosti s tajom-
níkom OV a publikačnou komisiou, bude plniť ďalšie úlohy priebežne. Kon-
krétnymi úlohami môže poveriť členov OV. 
Podpredseda bude postupovať v zabezpečovaní úloh členmi Klubu zbera-
teľov ako jeho predseda, napomáhať komisiám OV pri plnení ich úloh, ktoré 
si vyžiadajú pomoc a bude riadiť najmä propagáciu Klubu zberateľov v 
mieste konania DFS. 

Členovia navrhnutí a schválení do organizačného výboru DFS, do 
komisii a revíznej komisie, môžu v prípade nesúhlasu svoje stanovisko 
uviesť predsedovi OV p. S. Helmešovi do 30.11. 2012. Ak sa tak nestane, 
bude zaradenie členov do uvedených orgánov Dní filatelie Slovenska 
považované za definitívne. 

Organizačný výbor na budúcom zasadaní odporučí, ktorý člen by mal 
byť v tej, ktorej komisii (opäť podľa činností, ktoré vykonával na 
predchádzajúcich podujatiach). Členovia komisií boli značným prínosom pri 
realizácii filatelistických podujatí. Členovia môžu o zaradenie aj požiadať. 

Vzhľadom na úlohy, ktoré je potrebné riešiť a zabezpečovať už v 
súčasnosti, bude sa schádzať užší výbor v zložení : Stanislav Helmeš, Jozef 
Lulák, Michal Krupa a Dr. Otto Gáťa. 

Do budúceho zasadania členovia OV uvážia obsah programu DFS, 
predloží sa návrh loga, zašlú sa informácie o dátume konania DFS do 
filatelistickej tlače, zašlú sa listy potencionálnym prednášateľom, aby sa do 
programu, resp. katalógu mohli uviesť mená. Nakoľko už v súčasnosti je 
záujem o možnosť vystavenia exponátov, bude potrebné menovať členov do 
výstavnej komisie. 

V bulletine Bytčianska filatelia budú členovia pravidelne informovaní o 
zabezpečovaní úloh. 
Zapísal : Michal Krupa 
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Dozvuky seriálu 

Bez adresy odosielateľa s pečiatkou pošty Žilina 1, prišiel na adresu 
redaktora Bytčianskej filatelie tento list s nasledovným textom: 

„Na internete „Collectorum" som si pozrel, čo ste písali o Bytčianskych 
zápalkárňach. Zaujímavé čítanie pre toho, kto sa filumenii venuje. Aj keď ste 
seriál ukončili, posielam vám reprodukcie dvoch nálepiek, ktoré boli vydané 
po roku 1939. Kde ich zaradiť, možno niekto povie, ak ich uverejníte. Iste 
zaujímavá by bola zápalkáreň v Žiline. Možno sa niekto ozve". 

Ako vidíte, aj od neznámeho pisateľa uverejňujeme, ak to má prospieť 
veci. 

 
Ešte k slávnostnej schôdzi 

Na slávnostnej schôdzi Slovenskej filatelistickej akadémie v Banskej 
Bystrici 16.8.2012 bol zakladajúcim a niektorým ďalším členom udelený 
Pamätný list. Taký bol udelený aj zakladajúcemu členovi SFA, predsedovi KF 
v Bytči Stanislavovi Helmešovi. 

 
Pamätný list Stanislavovi Helmešovi odovzdáva predseda SFA 

Michal Kiššimon a MVDr. Jozef Máj 
  



- 6 -  

Sto rokov od prvého futbalového klubu v Bytči 

V roku 1912 založili bytčianski študenti futbalový klub pod 
názvom Nagybitcsei futbal club. Zakladateľmi boli tí, ktorí o vyše 30 
rokov neskôr, v roku 1944 sa stali zakladajúci mi členmi klubu 
filatelistov v Bytči v roku 1944, ako Gejza Ganzler, Ľudovít Horánsky, 
Rudolf Weissberger, Ján Fundárek a ďalší. V roku 1919 bol založený 
športový klub Slovan, ako nástupca Veľko-bytčianskeho futbalového 
klubu. V roku 1921 sa premenoval na ŠK Slovan Veľká Bytča. Od roku 
1940, keď sa na Sihoti vybudoval štadión, bytčiansky futbalový klub sa 
prebojoval až do 1. triedy severovýchodnej skupiny divíznej súťaže. 
Boli to roky rozvoja športu v Bytči. 

Vy, najstarší sportsmani, spomínate ? 

Tajomník klubu pán Michal Krupa priniesol na redakčnú radu 
výstrižky skutočne staré. Páni, spomínate ? Súťažný rok vo futbale 
1945 / 46. Vtedajší Slovan Veľká Bytča hrával v súťaži so slávnym 
TTS Trenčín, ŠK Ružomberok, s dlhodobým účastníkom prvej ligy i jej 
víťazom FCŽ Vrútky v čase Slovenskej republiky. Tak, pospomínajte... 

 



- 7 -  

Recenzie nových publikácii 

Dňa 16.8.2012 na slávnostnej schôdzi Slovenskej filatelistickej 
akadémie bola predstavená nová monografia patriaca do rodiny 
poštovej histórie EPAPNÉ PROPAGAČNÉ STROJOVÉ PEČIATKY 
NA SLOVENSKU 1930 - 1944. V publikácii autor Michal Kiššimon 
reprodukuje všetky predmetné pečiatky daného obdobia, teda neodka-
zuje na obdobné grafické stvárnenie uvedením len jednej pečiatky. 
Monografia v rozsahu 143 strán je ďalším dielom, ktoré zahŕňa územie 
Slovenska. Práca je nielen dokumentom ale priamym pomocníkom 
regionálnym a lokálnym spracovateľom poštovej histórie. Publikácia sa 
vydala ako 6. zväzok Filatelistických štúdii SFA v náklade 60 kusov a 
po vypredaní sa pripravuje dotlač. (Autor pripravuje ďalší diel zame-
raný na roky 1923-1944). 

Ďalší, 8. zväzok Filatelistických štúdií, edície Slovenskej filatelis-
tickej akadémie V ten istý deň sa vydal 8. zväzok Filatelistických štúdii, 
edície Slovenskej filatelistickej akadémie, publikácia MUDr. Juraja Pál-
ku DOTERAZ NEZNÁME PREDZNÁMKOVÉ POŠTOVÉ PEČIATKY 
UHORSKA. Na 94 stranách textu a ilustrácií autor oboznamuje čitateľa 
s nekatalogizovanými pečiatkami z územia celého bývalého Uhorska. 
Z územia Slovenska sú to najmä Trnava, Nitra, Šahy, Prešov, Bojnice 
a ďalšie. Publikácia reprodukuje aj rozdielne farby pečiatok, napríklad 
Humenného, Sobraniec, Východnej a i. Publikácia je prínosom najmä 
v tom, že v ucelenom súbore sústreďuje, čo autor zistil vlastným báda-
ním a čo niektorí poštoví historici už publikovali v katalógoch, zborní-
koch, spravodajcoch. 
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Jesenné stretnutie Gabrielistov 

V priestrannej divadelnej sále Katolíckeho domu v Považskej 
Bystrici sa 20.10.2012 stretli členovia Spoločenstva sv. Gabriela. Člen 
Spoločenstva pán Ladislav Vačko s manželkou a priateľmi pripravili 
vhodné prostredie. Stretnutie začalo privítaním prítomných farárom 
miestnej farnosti kanonikom p. Harmannom. Veľmi milo zapôsobil 
kultúrny program pripravený žiakmi Cirkevnej školy sv. Augustína. 
Program začal interpretáciou básne O. Gáťu (uverejnenej v Pamätnici) 
v podaní dvoch žiačok. 20 minútový program sa zakončil scénkou v 
podaní jednej žiačky na spôsob „predstavenia jednej herečky". Bolo to 
veľmi príjemné prekvapenie opäť za hojného počtu prítomných členov 

Po zhodnotení roka a podujatí predsedom Spoločenstva Mons. 
Jánom Vallom, ktoré Spoločenstvo organizovalo, a oboznámením hos-
podárenia, v prednese hospodárky Ing. Ľubice Tarabovej, v diskusii 
vystúpili viacerí členovia oboznamovaním činnosti. K tzv. „zlatému 
klincu" stretnutia patrilo, že predseda Spoločenstva priviezol niekoľko 
škatúľ rôznych katalógov, zásobníkov, ktoré si členovia rozobrali. 
Nasledovala burza. Opäť bola možnosť doplniť si zbierky. 

Stanislav Helmeš 

Vystavovali sme v zahraničí 

Náš člen Dr. Otto Gáťa vystavoval exponát Matica slovenská v 
Báčskom Petrovci na VIII. Medzinárodnej výstave poštových známok, 
ktorá sa konala v rámci Slovenských národných slávností v dňoch 3. -
5.8.2012. Podpredsedom organizačného výboru výstavy bol Miroslav 
Ňaršík, predseda ZSF, ktorý vystavovanie sprostredkoval. 
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Glosár redaktora 
ovplyvnený názormi básnika Gorazda Zvonického 

V budúcom roku 29. júna bude vydaná príležitostná známka pri 
príležitosti stého výročia narodenia Gorazda Zvonického (1913-1995), 
básnika katolíckej moderny. Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej 
Šándor, bol nielen básnik, ale aj esejista. Matica slovenská v roku 2006 
vydala súbor jeho esejí, ktorými reagoval na dianie v Česko-Slovensku v 
sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia. Súbor vyšiel pod 
názvom jednej z esejí Keď mlčať nie je zlato. 

Predmetná esej začína vetou : „Násilníci majú vo zvyku zapchať ústa 
obeti, aby nevolala o pomoc". Autor toto poznanie rozvíja v tom, ako sa 
umlčovali názory ľudí, ako tlač zamlčovala pravdu a „súdružka cenzúra" bola 
pôrodnou babou každého rodiaceho sa čísla novín. Cenzúra určovala, ktoré 
články, na akú tému a od ktorého autora môžu sa uverejniť, a ktoré sa musia 
zamlčať. Autor to nazval - sprisahaním nemoty (conjuration du silence) -
umlčaná pravda. Bol to úchylný jav tzv. redakčných rád, ktoré vlastne chránili 
samé seba. Autor ako protiklad uviedol spred tisícami rokov Chammurapiho 
zákonník, ktorý otrokom dával právo sa sťažovať, aby boli vypočutí, ak sa na 
nich páchala krivda. Napokon autor esejí si dal otázku, kto boli tí cenzori ? 
Nuž tí, ktorí boli „pomazaní funkciami". Tá hŕstka mizivej menšiny pri moci, 
ktorá ignorovala väčšinu. 

K čomu tento dlhší úvod ? 
Nuž, ako by som to povedal ... ono, to zakrývanie skutočnosti, to 

ignorovanie ešte akosi pretrvávalo. To, čo chcem uviesť je už pasé, stalo sa. 
Napríklad Spravodajca ZSF v minulom roku pripustil na zverejnenie len to, 
čo chcel. Z protestných listov klubov na istý článok z decembra 2010 nebol 
uverejnený ani jediný! Ako to nazvať? Pri čítaní esejí Gorazda Zvonického sa 
mi vybavilo, že to „Vox populi - vox deí" - Hlas ľudu - hlas Boží, sa z 
dobrovoľného záujmového združenia akosi vytratilo. Proti ľudovej múdrosti je 
ťažko niečo namietať. Len dodnes neviem, koho zásahom a prečo nebolo 
uverejnené to, čo vyjadrovali niektoré kluby na strednom Slovensku a nebolo 
ich málo. Ako to nazvať, to už vďaka Gorazdovi Zvonickému, viem. Viem a 
chcem veriť, že každá tlač mala by mať podstatu mravnej a etickej povahy, 
mala by uverejňovať to, čo je overené a pravdivé, aby sa uplatňovala zásada 
spravodlivosti a objektivity voči všetkým, aby sa uverejnili obapolné názory, 
čím by sa zachovala rovnováha tlače, ktorá by nebola zbraňou jednotlivca 
voči väčšine. Ak má niekto obľúbenosť dráždiť výmyslami, lživým obvine-
ním a redakčná rada to uverejní, je to redakčné násilie páchané na pravde a to 
je rakovina mravného rozkladu spoločenstva. 

Otto Gáťa 
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Filatelistický život v Nemecku 

Voľný lístok na cestovanie poštou. Vydaný na tri mesiace na cestu z 
Frankfurtu do Gothy s možnosťou viesť batožinu o váhe 30 funtov Lístok 
vystavený 18.9.1866 pruským generálnym poštmajstrom, neskorším 
zakladateľom Svetovej poštovej únie (U.P.U) Heinrichom Stephanon a ním 
podpísaný. Lístok bol vydražený v máji t. r. za 620 €. 

 

Rôznosť tvarov príležitostných pečiatok 

Prinášame stručnú ukážku rôznosti tvarov príležitostných pečiatok v 
Nemecku z tohto roka. Porovnajte s našou unifikáciou. 
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V Nemecku si pošta uctila výročie prvého nemeckého cisára Otta I. 
Veľkého. V tomto roku 23.10. uplynie 1100 rokov od narodenia a 1050 
rokov od korunovácie. Všetky filatelistické časopisy prinášajú filatelistické 
materiály, ktoré sa vydali, vrátane známok poľnej pošty zbraní SS, ktoré 
používali známky s portrétom cisára. Veľkú sériu siedmych známok vydalo 
aj Liechtensteinsko. Ukážky : 
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O z n a m y: 

•• Predseda KF listom z 5.9. informoval primátora mesta a Mestské 
zastupiteľstvo o pripravovanom podujatí XXX. Dňoch filatelie Slo-
venska v Bytči v roku 2013. 

•• Predseda KF 12.10. zaslal list predsedovi KF v Žiline Ing. Ivanovi Gažovi 
s obsahom žiadosti o danie súhlasu k zapožičaniu výstavného 
zariadenia v počte 13 výstavných plôch so sklami na dni 12.-
.20.9.2013. 

•• Predseda KF 15.10. doručil do podateľne MsÚ v Bytči žiadosť o finančnú 
a materiálnu podporu jubilejných Dní filatelie Slovenska. 

•• Predseda KF 18.10. osobne informoval primátora mesta o zameraní 
jubilejných dní a požiadal primátora o prevzatie záštity nad jubilejnými 
Dňami filatelie spolu s predsedom ZSF. 

•• Dňa 20. 10. sa uskutočnilo jesenné stretnutie Gabrielistov v Považskej 
Bystrici. Predseda Spoločenstva Mons. Ján Vallo vyhodnotil celoročnú 
činnosť, ktorá bola na udalosti bohatá. Taktiež odznela správa 
hospodárky o hospodárení Spoločenstva Ing. Ľubice Tarabovej a 
správa revízora Ladislava Vačku. 

•• Na zasadnutí výboru KF 27.10. redaktor uviedol, že rok 2012 v 
publikačnej činnosti, v bulletine Bytčianska filatelia bude ukončený 
spomienkou na palatína Juraja Turzu v rámci článkov o význam-ných 
osobnostiach Bytče (Juraj Turzo narodený v roku 1567, v tomto roku 
uplynie 445 rokov od jeho narodenia. Možno očakávať aj avizovaný 
článok od pani Ing. Jarmily Brichtovej z ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja. 

•• Pre budúci rok bude potrebné získať podklady o Miestnom odbore 
Matice slovenskej v Bytči (záznamy z 19. storočia má redakcia k 
dispozícii) pre prípadnú aplikáciu matičného diania v Bytči a v okolitých 
obciach v 20. storočí a v súčasnosti. Kto z členov má vedomosť o 
funkcionároch miestneho odboru MS, žiadalo by sa informovať členov 
výboru KF. Ide o pripomenutie si 150. výročia založenia Matice 
slovenskej. 

 

 


