-2 Vážení priatelia filatelisti a zberatelia,
po predchádzajúcom pestrom dvanásť stranovom čísle 5 / 2012 nášho bulletinu,
týmto číslom uzatvárame polrok. Mali ste možnosť zistiť, že náš klub sa zapája do
aktivít, podáva návrhy a bude záležať na Rade ZSF, či sa s niektorými stotožní, pretože
väčšina návrhov odporučila konkrétnosti, kde sa dá šetriť alebo prevláda názor efektov
pred efektívnosťou.
K dianiu vo zväze je ťažko sa vyjadrovať. Bulletin Spravodajca ZSF vychádza
len na 16 stranách ako štvrťročník, čím sa zúžil tok informácii. Zato my budeme našich
členov oboznamovať v širšom spektre. Redaktor má pripravených niekoľko aktuálnych
príspevkov a ako vidíte na titulnej strane, spomenuli sme si aj na Celoštátnu výstavu
poštových známok Bratislava 1942, ktorá sa konala v dňoch 23. - 31.5.1942.
Výsledky našej členskej schôdze uvedieme v budúcom čísle.
Pokiaľ ide o klub zberateľov z Hliníka nad Váhom nie je možné ani len
zapochybovať o jeho aktivite. Koná cieľavedome a myslím, že v krátkej dobe sa
predstaví výsledkami svojej činnosti. Naďalej mapuje históriu zápalkových závodov v
Bytči používaním ich nálepiek a ja tiež chcem prispieť k zoznamu podnikov celinou z
roku 1941. Odosielateľom bol Jozef Petrovský, pekár v Bytči. Staršia generácia si ešte
pamätá.
V budúcom čísle tiež priblížime stretnutie členov Spoločenstva sv. Gabriela pri
jubilejnom 20. výročí.
Stanislav Helmeš, predseda KF
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uskutočnená 27.4.2012 v Bytči
Od výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala 29. januára 2011 náš klub
bol v rámci svojich možností naďalej činný.
- Počet členov klubu sa o jedného člena zvýšil.
- Pre členov klubu sú pravidelne zabezpečované novinky SR a ČR.
- Príspevková povinnosť členov a klubu voči ZSF za rok 2012 bola v termíne
splnená.
- Výbor klubu vypracoval a zaslal Mestskému zastupiteľstvu v Bytči Plán
činnosti na rok 2012, čo je podkladom pre žiadosť o príspevok, o ktorý klub
požiadal na činnosť v roku 2012. Príspevok je prisľúbený.
- Každý člen klubu je pravidelne o činnosti výboru KF informovaný bulletinom
Bytčianska filatelia.
- Bulletin v minulom a v tomto roku vychádza ako mesačník. Rozmnožovanie
bulletinu zabezpečuje predseda klubu. To je hradené z príspevku od
Mestského úradu v Bytči.
- Výbor klubu a redakčná rada sa schádzajú operatívne, v lete spravidla
každý mesiac, v zimných mesiacoch raz za dva mesiace. S niektorými
členmi je komunikácia prostredníctvom internetu.
- Klub filatelistov úzko spolupracuje s Klubom zberateľov v Hliníku nad
Váhom. Spolupráca je prospešná pre obe združenia. Vďaka nej má KF v Bytči
internetovú stránku pod www.collectorum.eu.
- Nakoľko prevádzkou internetovej stránky vznikajú finančné náklady,KF
poskytuje pomernú časť prevádzkovateľovi Klubu zberateľov v Hliníku nad
Váhom.
- Je snaha o vytvorenie Krúžku mladých filatelistov, Činnosť vyvíja pred
seda klubu. Prospešné by bolo organizovanie nesúťažných výstav.
- KF podal návrhy Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho hospo dárstva
na vydanie známky s námetom Sobášneho paláca a na poštové lístky s
ilustráciami starších charakteristických budov železničných staníc. Oba
návrhy boli ministerstvom prijaté.
- Členovia výboru zaujímajú názory k dianiu v ZSF a podávajú návrhy.
- Dvaja členovia nášho klubu pôsobia vo vyššom zväzovom orgáne vo výbore
Združenia klubov filatelistov regiónu stredného Slovenska v Žiline. Členom
výboru je Dr. Otto Gáťa a ako predseda revíznej komisie ZKF pôsobí
Stanislav Helmeš.
Vážení členovia, takto do bodov sa zostručnila správa, nakoľko v
priebehu roka ste podrobnejšie informovaní prostredníctvom klubového
bulletinu. Myslím, že budú aj ďalšie námety, o ktoré vás prosím v diskusii.
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filatelistov v Bytči konanej 27. apríla 2012

z členskej schôdze klubu

Schôdzu otvoril predseda klubu Stanislav Helmeš privítaním prítomných.
Ospravedlnil neprítomných, ktorí boli v práci. Podľa prezenčnej listiny účasť
bola 80 %. (viď prezenčná listina) Program členskej schôdze :
1.
Otvorenie schôdze a schválenie programu
2.
Správa predsedu KF o činnosti KF za rok 2011
3.
Správa o hospodárení KF
4.
Diskusia
5.
Návrh na uznesenie
6.
Ukončenie schôdze
Ad 1. Po otvorení schôdze členovia schválili program bez pripomienok. Ad 2.
Predseda klubu filatelistov S. Helmeš predniesol správu o činnosti od
29.1.2011. V závere uviedol, že správy ako aj zápisnica zo schôdze sa
uverejnenia v bulletine Bytčianska filatelia. Ad 3. Tajomník klubu podal
stručnú informáciu o hospodárení. Ad 4. V diskusii z prítomných členov
vystúpili:
Stanislav Helmeš - Činnosť klubu je evidentná, skôr na vyššej úrovni,
než aký je priemer. Členovia majú zabezpečené novinky, ZSF príspevok od
nášho KF. Nikdy náš klub nebolo treba urgovať. Rozvíja sa spolupráca s klubom zberateľov. Dávame podnety na zlepšenie práce ZSF i na šetrenie. Cieľom
klubu je hľadať spôsoby, ako založiť krúžok mladých filatelistov. Počet členov
klubu sa zvýšil o jedného. Predseda informoval, že v Dome kultúry je možnosť
realizovať nesúťažné výstavy i bezpečne uskladniť výstavné zariadenie.
Mgr. Garabík - konštatoval, že zberateľská činnosť sa sľubne vyvíja.
Pokúsi sa zistiť, či niektorí žiaci mali by záujem o krúžok mladých filatelistov.
Michal Krúpa — Kladne sa vyjadril o zámeroch členov klubu zberateľov
a ich zbierkach, ako aj o potrebe propagovať filateliu výstavami, pretože ich
skladovanie neplní účel.
Otto Gáťa - poďakoval za aktivitu člnov klubu a vyslovil nádej, že si to
všimnú aj vyššie orgány ZSF. Skutočnosť, že počet členov sa zvýšil, potvrdzuje
aktivitu KF. Odporučil napísať pozdravné listy Slovenskej filatelistickej akadémii a Spoločenstvu sv. Gabriel, ktorí si pripomínajú výročia založenia.
V diskusii k jednotlivým námetom vystúpili niekoľkokrát všetci členovia
najmä páni Gácik a Buranda. Všeobecne sa konštatovalo, že v dobe značnej
apatie v ZSF práca v klube sa darí. Tiež, že sú potrebné panely na realizovanie
nesúťažných výstav, aspoň 5 panelov so 6 sklami z KF v Žiline, kde sú uskladnené.
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uznesnie
A. Berie na vedomie :
1.
Správu predsedu KF Stanislava Helmeša o činnosti KF v roku 2011.
2.
Správu o hospodárení KF.
3.
Správu o koncepcie náplne vydávaného bulletinu.
4.
Aktivitu členov KF podávaním pripomienok Rade ZSF na šetrenie.
5.
Vyvíjanie úsilia predsedu KF o založenie krúžku mladých
filatelistov.
6. Záujem o usporadúvanie nesúťažných výstav a za tým účelom oslovenie
KF v Žiline o zapožičanie 5 rámov a 6 skiel.
B Schvaľuje:
1. Plán činnosti klubu filatelistov vypracovaný a prijatý výborom KF na rok
2012.
2. Postup výboru KF zaslaním listov Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na vydanie známky s námetom Sobášneho paláca a
poštových lístkov s námetom budov železničných staníc.
3.
Postup výboru KF na udelenie zväzového ocenenia členom KF.
4. Koncepciu redakčnej rady bulletinu Bytčianska filatelia a hradenie nákladov na jej vydávanie rozmnožovaním..
5. Spoluprácu s Klubom zberateľov v Hliníku nad Váhom a podieľaní sa na
nákladoch zriadenej internetovej stránke, propagujúcej činnosť KF.
C. Ukladá
1. Predsedovi KF napísať a zaslať pozdravné listy k výročiam založenia
Spoločenstva sv. Gabriel a Slovenskej filatelistickej akadémii jej predstaviteľom.
2. Predsedovi KF napísať list KF v Žiline o zapožičanie 5 rámov výstavného zariadenia a 6 skiel na realizovanie nesúťažných výstav v Dome
kultúry v Bytči a na školách.
D. Odporúča
1. Predsedovi a tajomníkovi KF kúpiť kytičku a dať na hrob zakladajúceho
člena KF v Bytči Júliusa Chudíka pri príležitosti sto rokov od jeho narodenia (1912).
2.
Redaktorovi BF pripomenúť filatelistické výročia v Bytči.
Zapísal: Otto Gáťa
Zápisnicu overili: Stanislav Helmeš, Michal Krúpa
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Krátko po vzniku Prvej slovenskej republiky v roku 1939, po tom ako
začal vychádzať filatelistický časopis Slovenský filatelista, filatelisti mienili
usporiadať výstavu poštových známok. Chceli nadviazať na výstavy z
posledných rokov, Jubilejnú a propagačnú výstavu poštových známok v roku
1934 v Bratislave, Jubilejnú výstavu poštových známok v roku 1936 v Žiline a
Celoštátnu výstavu poštových známok v roku 1937 v Bratislave.
V roku 1941 filatelisti našli podporu u ministra dopravy a verejných prác
Júliusa Stana. Tiež bol filatelistom, avšak viac zo solidarity. Predseda KF v
Bratislave JUDr. Juraj Bulla bol zanieteným funkcionárom. Popri významných
bratislavských filatelistoch, akými boli Viktor Weinert, ktorý od roku 1918
vydával filatelistický časopis Donaupost, v tom čase pomerne mladý, ale
odborne fundovaný Ladislav Novotný, básnik a redaktor Emil Boleslav Lukáč,
nestori s kvalitnými filatelistickými materiálmi ako Leopold Vališ (predseda
organizačného výboru výstavy v Bratislave v roku 1937), Rudolf Jarábek,
JUDr. Alexander Szana a ďalší, rokovania sa neobišli bez Matúša Ursínyho z
Martina. Bol najuznávanejší mimo bratislavský filatelista. Pre usporiadanie
výstavy filatelisti našli podporu vlády Slovenskej republiky na jej financovanie
a priamo u prezidenta ThDr. Jozefa Tisa, ktorý sa otvorenia výstavy zúčastnil.

Známky vydané k výstave a jedna príležitostných výstavných pečiatok

-7Črty z dejín zápalkových fabrík v Bytči a zápalkové
nálepky IV.
Spolumajiteľ továrne na zápalky v Bytči Samuel Wittenberg rozšíril
výrobu zápaliek aj do Žiliny nie ako spoluvlastník, ale ako výlučný vlastník. Išlo
len o rodinnú firmu Wittenbergovcov, v ktorej bol činný aj Dezider Wittenberg.
Predmetná časť štúdie uvádza firmu
Samu (Samuel) Wittenberg
Firma Samuela Wittenberga (na niektorých zápalkových nálepkách s
menom Samu alebo Samy Wittenberg) mala továreň v Žiline a administratívne
centrum naďalej v Bytči.

Továreň na zápalky firmy Samuela Wittenberga v Žiline
Už od roku 1903 firma na zápalkových nálepkách používali údaje v
maďarskom jazyku okrem jedinej výnimky.
Ochrannou známkou firmy bol vták - bocian v prírode. Po roku 1903
firma začala používať aj ďalšiu ochrannú známku - ihličnatý strom v podstavci
- jedličku. Po bokoch boli iniciály W a S. (Wittenberg Samuel).
Graficky nálepky niesli v sebe prvky secesie (najmä nálepky s názvom
MIKÁDO, ktoré boli len v béžovej, resp. hnedastej farby.
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známka celá bola viacfarebná (s belasou oblohou, tmavo zelenými stromami,
červenými domčekmi s bielou strechou a zelenkastou trávičkou. Pôsobili
formou obrázku. Oválne orámovanie malo štylizáciu secesie. Jediná nálepka
mala údaj nielen v maďarskom, ale aj v nemeckom jazyku : gitfrei méregmentes = nejedovaté.

Zápalkové nálepky s ochrannou známkou ilustrácie bociana v prírode
Ďalšie nálepky mali text v maďarskom jazyku a kolorovanie len v
maďarských štátnych farbách : červená, biela, zelená.

Zápalkové nálepky s ochrannou známkou jedličky. Odlišovali sa buď odtieňmi
farieb alebo inými posunmi detailov
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vyobrazenou ochrannou známkou bociana. V roku 1912 používal telefónnu
účastnícku stanicu s číslom 19.

Ukážka korešpondencie
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Čo nám prv nechýbalo, čo nám chýba
Keď v decembri 2010 som sa od predsedu redakčnej rady Spravodajcu ZSF
dozvedel, že bulletin ani po vyše desiatich rokov nemá štatút ktorým by sa riadil
a nijaké zásady nemá ani redakčná rada Spravodajcu ZSF, zostal som
prekvapený. Zväzové periodiká vždy mali svoje interné pravidlá, ktorými sa
riadili. Nimi sa bránili a nimi boli kontrolovateľné. Štatút mali Zvesti ZSF,
Slovenská filatelia a dokonca kluboví či regionálni spravodajcovia. Už prvý
časopis Slovenský filatelista a konkrétne aj jeho šéfredaktor bol viazaný
pravidlami štatútu. Niekoľko zásad, ktorými sa šéfredaktor časopisu Slovenský
filatelista riadil od roku 1939 :
Šéfredaktor pred uverejnením každého článku musí brať do úvahy
špecifiká daného článku, či ide o článok všeobecný, odborný alebo iného
charakteru. V prípade pochybnosti musí brať do úvahy hodnovernosť osoby
autora v jeho teoretických schopnostiach a praktických výsledkoch, v rovnakej
miere musí brať do úvahy prípadné dotknutie sa cti jednotlivca alebo skupiny o
ktorých je čo len zmienka v článku.
Šéfredaktor musí mať poznatky zo slovenského právneho poriadku
ohľadne tlačových a autorských práv, nakoľko on zodpovedá spolu s vydavateľom po právnej stránke za obsah každého uverejneného článku.
Šéfredaktor sa nemá zapájať do politických aktivít alebo obchodných
záujmov, preto sa od neho očakáva nestrannosť. Má chrániť a nepoškodzovať
meno slovenskej filatelie.
Šéfredaktor musí veľmi dôsledne uvážiť, ak článok sa zmieňuje o osobe
alebo skupine, či sa nedotýka ich cti, dobrého mena, dôstojnosti a úcty. Len
vzájomným rešpektom sa upevňuje časopis a jeho dobré meno. Zásadne sa
nezverejňujú informácie o súkromnom živote, ktoré by mohli poškodiť česť
filatelistu.
Osobnostne sa predpokladá, že šéfredaktor spĺňa požiadavky noriem
mravnosti, nie malého stupňa všeobecnej odbornosti a aspoň čiastočnej
profesionálnej vzdelanosti. Z toho vyplýva, že šéfredaktor svojou osobou je
strážcom mravného správania a preto sa nesmie nechať ovplyvniť priamym alebo
nepriamym vplyvom tretích osôb.
Vybrané z archívu zápisov a originálov materiálov Zväzu slovenských
filatelistických spolkov z roku 1943.
Otto Gáťa
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k zväzovej tlači
Po rokoch sa v ZSF prišlo na to, že nič sa nestane, ak náklad Spravodajcu
ZSF sa zníži z 500 kusov na 300 kusov. Nikomu to nebude chýbať a skutočne,
nikomu to nechýba. Nebolo treba nič riskovať, ničoho sa obávať, len navodiť
realitu. Prečo sa tak nestalo prv, napríklad pred piatimi rokmi, aby sa nielen
šetrilo, ale reálne s tlačou hospodárilo, mlčanie.
Náklad sa teda znížil, čo je správne, ale došlo aj k ďalšiemu a to k zníženiu
rozsahu čísla na polovicu. Otázkou zostáva: nie je to extrém ? Teda, nový rozsah
žiada nové zloženie čísla. Či chceme alebo nie, Spravodajca ZSF je zväzová
publicistika, ktorá pri drastickom znížení strán čísla musí dôsledne uvážiť obsah
čísla. Keďže Spravodajca ZSF je bulletin zväzu, jeho tlačovým orgánom,
dominanciu by mali mať príspevky z klubov, ktoré tvoria základ zväzu. Aby
spravodajca ZSF plnil svoje poslanie v intenzívnej podobe, potrebuje premyslenú
koncepčnú zmenu. Soľou sú pochopiteľne informácie vertikálneho princípu, teda
zhora dole, ale, a na to sa často zabúda, aj opačne. Napríklad, roky chýba
rozhovor, diskusia. Krátky jedno stranový rozhovor na nejakú aj pálčivú tému.
Tohto žánru akoby sa Spravodajca ZSF bál, pritom je to čitateľsky príťažlivý
žáner. Recenzná rubrika na úspornej ploche by mohla v krátkosti zhodnotiť aj
prínos autora. Zelenú by mali dostať kluby. V tom je dlhotrvajúca medzera.
Garantom kvality je pochopiteľne šéfredaktor, ktorého by mala hodnotiť redakčná
rada. Lenže, v ZSF sa rokmi zaužívalo chváliť jedného druhým a naopak. Tým sa
potvrdzuje len známa pravda: rob ako chceš, hlavná vec, že sa vydá tlač. To ale
nevedie k progresu.
Myslím, že dalo by sa nastoliť podstatne viac otázok aby sa neupadlo do
zaužívaného stereotypu. V neposlednom rade by sa mali prinášať informácie zo
zahraničia. Nielen od národných komisárov. Vzorom by mal byť časopis FEPA
NEWS. V podstatnej miere ho napĺňajú členské zväzy, teda v obdobnej miere by
to u nás mali byť pre Spravodajcu ZSF kluby. Predseda ZSF na svojej stránke
vyzýva, apeluje, ale akoby vyzýval do bezvetria. Nijaká odpoveď. To už kluby
úplne rezignovali ? Možno, veď, načo písať ...
Záverom chcem poukázať na krikľavý príklad narábania redakčnej rady s
dopisovateľmi do Spravodajcu ZSF. Člen ZSF napíše článok, zašle a koniec. ■
Nedostane ani len slovíčko odpovede, čo sa s jeho príspevkom stalo, ak nie je
uverejnený. Smutne berie na vedomie, že síce je člen ZSF, ale čo napíše, nikoho v
redakcii nezajíma. Nedostane odpoveď, to elementárne, čo má byť samozrejmosť
Zaslúži si, aby sa s ním takto narábalo ? Potom sa člen nemá domnievať, že je
bezmocný ? Šéfredaktor, inak fajn človek je terčom kritiky. Otázka je, či on je tou
adresou. Pripomienkoval som návrh nového štatútu Spravodajcu ZSF. Uvidím, čo
zodpovední sú ochotní akceptovať.
Otto Gáťa
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•• Filatelistická výstava členov Spoločenstva sv. Gabriela v Trenčíne •• Stretnutie
Gabrielistov v Trenčíne na oslave 20. výročia založenia Spoločenstva •• Výstava
pohľadníc v Trenčíne •• XXIX. ročník Dní filatelie Slovenska v dňoch 1. a 2. 9. v
Nitre •• Črty z dejín zápalkových fabrík v Bytči a zápalkové nálepky V.
(pokračovanie) •• Kde budú jubilejné XXX. Dni filatelie Slovenska v roku 2013:
Trenčín ? Bytča ? So vzťahom k Bytči a iné.
Filatelistické aforizmy
Redaktor nášho bulletinu pripravuje druhé rozšírené vydanie Filatelistických aforizmov (prvé vyšlo v roku 1991). K vydaniu dôjde v závere tohto
roka, resp. v budúcom roku. Desať ukážok :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starý filatelista závidí len tým filatelistom, ktorí majú menej rokov.
Súčasťou harmonogramu dňa filatelistu prv bola filatelia. Dnes ďalšie
zamestnanie.
Pre každého vystavovateľa je jeho exponát zrkadlom.
Rozhodnutie porotcov o exponáte vystavovateľa je krátke. Pochybnosti
vystavovateľa dlhé.
Keď filatelista ide na burzu, ide na rande s milenkami - známkami.
Prvovystavovateľ má jednu obrovskú výhodu: nemusí byť lepší ako
predtým.
Aké šťastie, že známky spolu s nami nezošedivejú.
Exponát sa nebuduje podľa rozvrhu hodín, ale rokov.
Je nebezpečné mať pravdu tam, kde porotca sa mýli.
Kto hľa ! - dá, nájde.

Vážení členovia, prajeme Vám príjemnú dovolenku, pekné zážitky a
zberateľské prírastky !

