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misn˘ plán v roku 2000 obsahoval 26

po‰tov˘ch známok, z toho 24 známok

bolo z rôznych tématick˘ch okruhov 

a 2 emisie tvorili v˘platné známky. 

24 druhov známok rôznych tématik tvorilo náklad

85 351 000 ks, priemer nákladu na jednu emisiu 

ãinil 3 556 292 ks . V dvoch emisiách boli vydané

v˘platné známky: „Bardejov“ v náklade 5 000 000 ks

a „RoÏÀava“ 3 370 000 ks. Do kalendárneho roka

2000 sme vstúpili emisiou: „Krásy na‰ej vlasti“, 

a to vydaním dvoch známok - „Prielom Dunajca“ 

a „Prielom Váhu“ v tlaãovom liste.

V emisnom rade Osobnosti sme si pripomenuli

Hanu Meliãkovú, ·tefana A. Jedlíka a Jána Hollého.

Rok 2000 bol svetov˘m rokom matematiky a pri

tejto príleÏitosti pod zá‰titou UNESCO bola vydaná 

známka „Rok matematiky“.

V emisnej politike po‰tov˘ch správ úãastníkov 

olympijsk˘ch hier z rôznych krajín sveta sa stalo 

tradíciou vydávaÈ známky so ‰portov˘mi motívmi. 

V roku 2000 sa konali Olympijské hry v Sydney a pri

tejto príleÏitosti bola vydaná známka s kupónmi.

K získaniu titulu Majstra Európy Ïensk˘ch basketbalov˘ch klubov ako aj v súvislosti s dlhoroãnou tradíciou 

basketbalového klubu SCP RuÏomberok bola vydaná známka „Basketbal Ïien“.

PostEurop navrhol pre rok 2000 malú zmenu pre emisiu „Európa“. Táto emisia nemala vyjadrovaÈ len 

spoloãnú tému, ale spoloãné vydania jednotného návrhu. Vydanie symbolicky zjednocovalo po‰tové správy

a vyjadrovalo tak my‰lienku spoloãnej Európy.

MDPT SR vydalo príleÏitostnú po‰tovú známku venovanú 25. v˘roãiu Organizácie pre bezpeãnosÈ 

a spoluprácu v Európe. Na známke je ‰tylizovan˘ symbol (holubica v tvare E).

K 150. v˘roãiu prvej známky platnej na na‰om území bola vydaná známka autora v˘tvarného návrhu 

akad. maliara Du‰ana Kállaya.

Slovensko, ako jeden z 37 národn˘ch v˘borov UNICEF zriaden˘ch v rozvinut˘ch krajinách, vydalo 

v emisii „Detskú známku UNICEF“. Na známke boli pouÏité práce detí vybraté zo súÈaÏe detsk˘ch návrhov 

na po‰tové známky.

V roku 2000 bola vydaná známka „Prezident Slovenskej republiky“ Rudolf Schuster.

Do emisného radu Slovensko na známkach boli zaradené mestá „Bardejov“ a „RoÏÀava“. Na známkach 

sú vyobrazené dominanty historick˘ch centier miest.

Tri príleÏitostné známky zo série „Lesné plody“ z emisného radu „Ochrana prírody“ boli vytlaãené 

na spoloãnom tlaãovom liste. Na medzipoliach tlaãového listu je zobrazená flóra lesa. Autorom v˘tvarn˘ch 

návrhov je akad. maliar Vladimír Machaj.

Z emisného radu „Technické pamiatky“ bola vydaná príleÏitostná známka Historické mosty - dreven˘ most

Kluknava.

So star˘m storoãím i tisícroãím sa známková tvorba minul˘ rok rozlúãila známkou „Vianoce - Jubileum

2000“.

Emisia „Po‰tová dohoda“ so Zvrchovan˘m rádom Maltézskych rytierov bola vydaná pri príleÏitosti 1. v˘roãia

podpísania dohody medzi po‰tovou správou SP a po‰tovou správou Zvrchovaného rádu Maltézskych 

rytierov o doprave a doruãení listov˘ch zásielok na území SR.

Emisia „Umenie“ obsahovala „Narodenie zo Spi‰skej Starej Vsi“ a „Snímanie z kríÏa - Koceºovce“. Vydané

boli vo forme tlaãového listu. 

Emisia „DeÀ po‰tovej známky - 50. v˘roãie Pofisu“ pripomínala polstoroãie existencie Po‰tovej 

filatelistickej sluÏby. Pri tejto príleÏitosti pre‰la SR aj ‰peciálna slávnostná vlaková po‰ta. Emisia 

„Dejiny po‰tového práva“ bola vydaná na tlaãovom liste s kupónom a venovaná bola historickému v˘voju 

a vzÈahom po‰tového práva.

V roku 2000 získali MDPT SR a SP ocenenie SLOVAK GOLD za známky emisného radu Umenie, 

vydané v rokoch 1995 - 1999.Pofis sa zúãastÀoval v roku 2000 rôznych medzinárodn˘ch v˘stav, napríklad 

WIPA vo Viedni, HUNPHILEX - u v Budape‰ti, v Prahe, Brne, âíne, ParíÏi, ako aj na rôznych domácich 

kultúrnych a spoloãensk˘ch podujatiach.
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