
marci 2000 bolo oficiálne premenované
Dokumentaãné centrum SP na Po‰tové
múzeum. Vzniklo tak  nové právoplatné
muzeálne zariadenie v sieti múzeí na
Slovensku. Získalo charakter vedecko-

metodického pracoviska, ktoré sa, ako jediné v SR,
venuje ‰peciálne po‰tovníctvu. 

Muzeálne zbierky sú v súãasnosti rozdelené 
do dvoch základn˘ch skupín: dejiny po‰ty, 
vrátane odboru telekomunikácií, a známková 
tvorba. Tematicky sa delia na niekoºko ucelen˘ch
fondov. Jedn˘m z najcennej‰ích je zbierka 
po‰tov˘ch ‰títov a tabúº, ktorá obsahuje jednotlivé
exponáty od 2. polovice 19. st. aÏ po súãasnosÈ.
Po‰tové schránky tvoria síce neveºk˘, ale zaujímav˘
fond. Obsahuje rozliãné typy po‰tov˘ch schránok 
z obdobia posledn˘ch 120 rokov. Zaujímav˘m 
fondom sú po‰tové peãiatky a peãatidlá, obsahujú-
ce typy denn˘ch, úradn˘ch, sluÏobn˘ch, príleÏitost-
n˘ch po‰tov˘ch peãiatok, ako aj peãiatky autopo‰ty
a vlakov˘ch pô‰t. ëal‰iu skupiny tvoria zbierky beÏ-
n˘ch predmetov po‰tovej prevádzky, ako sú listy,
balíkové váhy, po‰tové vrecia, modernej‰ie zariade-
nia a prístroje (peãiatkové zariadenia a rôzne 
automaty). Cennou súãasÈou je fond osobnej 
v˘bavy po‰tmajstrov, postiliónov a po‰tov˘ch 
doruãovateºov, kde sú rovno‰aty, doplnky odevov,

ãiapky, kabátce, po‰tové bra‰ne, po‰tové trúbky atì. V mapovom a obrazovom archíve sú po‰tové mapy, 
portréty po‰tmajstrov. V zbierkach je aj niekoºko manuálnych telefónnych ústrední, telefónne prístroje 
v prevaÏnej miere z 20. storoãia, rozliãné meracie prístroje, prv˘ telefónny hlásiã presného ãasu z roku 1947. 
V súãasnosti sa zaãína tvoriÈ archív fotodokumentácie, videozáznamov a filmov.

Druhou základnou skupinou je oblasÈ známkovej tvorby a filatelie. Tu sú uloÏené ãeskoslovenské známky
z rokov 1918-92, obálky prvého dÀa vydania, známky zo zahraniãia a známky ãlensk˘ch ‰tátov Svetovej 
po‰tovej únie. Najucelenej‰iu zbierku v‰ak tvoria dokumenty z tvorby súãasn˘ch po‰tov˘ch známok. KaÏdá 
vydaná známka má svoju dokumentáciu od v˘tvarného návrhu cez ryteckú rozkrezbu, odtlaãky rytiny, tlaãové
postupnosti, skú‰ky farieb, sútlaãe a takisto dokumentáciu z tlaãiarne - ryteckú do‰tiãku, tlaãové dosky 
a podobne. Samotn˘ fond tvoria po‰tové známky vo forme tlaãov˘ch listov a obálky prvého dÀa vydania.
DopæÀajú sa i fondy po‰tov˘ch lístkov, nálepn˘ch listov, karte maximu, celinové obálky. Filatelistick˘ fond
spestrujú medaily, katalógy z domácich i medzinárodn˘ch filatelistick˘ch v˘stav.

Takto bolo do roku 1999 spracovan˘ch 40 730 zbierok, z ktor˘ch druhostupÀovo bolo spracovan˘ch 578.
V roku 2000, popri chronologickej evidencii a katalogizácii zbierkov˘ch predmetov, sa múzeum 

zameralo na plnohodnotné spracovávanie muzeálnych materiálov v oblasti známkovej tvorby, ryt˘ch 
pomôcok a fotografického materiálu. ZároveÀ v roku 2000 boli in‰talované ‰tyri v˘stavy 
- „SLOVOLYMPFILA“ v Bratislave, „Martin Benka - známková tvorba“, „Fero Horniak - v˘ber z tvorby“ 
a „Akadémia umení vystavuje v Po‰tovom múzeu” pri príleÏitosti 150. v˘roãia prvej známky platnej 
na na‰om území.

DôleÏitou súãasÈou práce Po‰tového múzea je i metodická ãinnosÈ. Pracovníci spolupracujú 
so Zväzom slovensk˘ch filatelistov, zberateºmi, ktorí sa zaujímajú o po‰tu a po‰tovú históriu. V tejto 
oblasti hodno spomenúÈ spoluprácu s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Îilinskej 
univerzity pri príprave diplomov˘ch prác poslucháãov.

DôleÏité miesto v rámci Po‰tového múzea zohráva kniÏnica. Toto zariadenie zaãalo svoju ãinnosÈ 
v roku 1999. Koncom roku 2000 obsahovala 1 653 kniÏn˘ch publikácií a 81 periodík a spracovanú 
evidenciu v zmysle zásad práce múzejnej kniÏnice. Tematicky kniÏnica je rozdelená na ãasÈ historickú 
a súãasnú a ãasopisy. Medzi najvzácnej‰ie fondy kniÏnice moÏno zaradiÈ zbierky zákonov a nariadení 
ako i legislatívne normy po‰ty. Okrem toho je zaujímavá technická literatúra, publikácie in˘ch po‰tov˘ch
správ, dokumentujúce dejiny po‰ty a po‰tárov.
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