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Pošta podporila Deň narcisov,  vydala známku “Liečba rakoviny prsníka” 
 
Bratislava  12. 4. 2013 
 
 
 
    K sedemnástemu ročníku Dňa narcisov, ktorý sa koná dnes, 12. apríla 2013, sa 
pripájajú aj zamestnanci Slovenskej pošty. Každá poštová doručovateľka alebo 
priehradková pracovníčka, ktorá si dnes pripla narcis – kvet nádeje, tým vyjadruje 
morálnu pomoc a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s rakovinovým ochorením.  
 
    V uplynulých dňoch prebehla distribúcia kvietkov – narcisov na väčšinu 
slovenských pôšt. Motiváciou spolupráce Slovenskej pošty, a. s., s Ligou proti 
rakovine je predovšetkým náš každodenný kontakt so širokou verejnosťou. 
Pripnutím narcisu môžeme zároveň motivovať aj našich zákazníkov, aby sa zapojili 
do zbierky a prispeli tak na dobrú vec. 
 

    Slovenská pošta vyjadrila podporu onkologickým 
pacientom aj vydaním poštovej známky „Liečba rakoviny 
prsníka“. 
 

 

    Uvedená známka je súčasťou medzinárodného projektu, 
ktorý slúži na získanie finančných prostriedkov na podporu 
výskumu a na liečbu rakoviny prsníka. Slovenská pošta sa 
na základe Memoranda o porozumení s „United States 
Postal Service“ zaviazala poskytnúť finančné prostriedky 
získané z predaja týchto poštových známok Združeniu 
priateľov Národného onkologického ústavu. 
 
 
 
 

    Poštovú známka s nominálnou hodnotou 1,10 € vychádza na tlačových listoch s 50 
známkami a vytlačila ju technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin 
Praha, a. s. Ústredným motívom medzinárodnej poštovej známky „Liečba rakoviny 
prsníka“ je ženské telo zobrazené do pol pása od americkej ilustrátorky Whitney 
Sherman. Slovenské vydanie graficky upravil akad. mal. Vladislav Rostoka. 
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Súčasne so známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, 
dátumom 12. 4. 2013 a domicilom Bratislava. Motív prítlače tvoria štylizované kvety 
narcisu, pretože emisia poštovej známky vychádza na Deň narcisov, ktorého jedným 
z hlavných reklamných partnerov v tomto roku je Slovenská pošta, a.s. Motívom FDC 
pečiatky je takisto kvietok nádeje.  
 
 
 
 

Kontaktné údaje: 
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