
 

 

Slovenská pošta vydáva poštovú známku venovanú trom 

československým športovým legendám  

Bratislava, 7. septembra 2017  
 

Portfólio poštových známok Slovenskej pošty od dnes doplní známka, ktorá stvárňuje 

významné postavy československého športu. Košického rodáka Andreja Kvašňáka, ktorý 

bol kľúčovým hráčom českého futbalového tímu Sparta Praha a moravského rodáka 

a hokejistu Slovana Bratislava Václava Nedomanského, symbolicky dopĺňa 

československý boxer maďarského pôvodu Július Torma. Ten zároveň spolu s A. 

Kvašňákom reprezentuje fenomén športového olympionizmu. 

Známka „Šport: A. Kvašňák, V. Nedomanský, J. Torma“ má rozmery 26,5 x 44,1 mm vrátane 

perforácie a vychádza vo forme tlačového listu s 25 známkami a 25 kupónmi rovnakého rozmeru 

v nominálnej hodnote 1,00 €. Známku s kupónom vytlačila  technikou ofsetu Poštovní tiskárna 

cenin Praha. 

Autor poštovej známky, akademický maliar Igor Piačka, stvárnil túto emisiu založenú na 

prezentácii troch rozdielnych športov originálnym spôsobom. Vychádzal pritom zo slovenskej 

zástavy, ktorej trikolóra vytvorila pozadie pre jednotlivé športy. Vzhľadom na malý formát známky 

neumožňujúci dostatočne prezentovať všetky tri športové osobnosti bol ku známke doplnený 

kupón s ich portrétmi. 

Slovenská pošta súbežne so známkou vydáva obálku prvého dňa s pečiatkou FDC, dátumom 7. 

9. 2017 a s domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky sú portréty jednotlivých 

športovcov; motívom FDC pečiatky je symbolické podanie rúk. FDC rovnako ako známku 

a kupón vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha – v tomto prípade technikou jednofarebnej 

oceľotlače. 

Autorom rytiny FDC je akademický maliar Rudolf Cigánik. 

Inaugurácia poštovej známky bude súčasťou otvorenia výstavy SOV – Slovenského 

olympijského a športového múzea „Nájdi si svoje hobby! Olympijské a športové 

zberateľstvo na Slovensku“, ktoré sa uskutoční 7. septembra 2017 o 16:00 hod.  

v priestoroch Faustovej siene Múzea mesta Bratislava v Starej radnici v Bratislave. Pre 

záujemcov bude v čase od 15:00 do 17:00 k dispozícii príležitostná poštová priehradka 

s príležitostnou poštovou pečiatkou. 

Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie. 
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