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Slovenská pošta vydáva najväčší rytý hárček poštovej 

známky na svete 

 

Bratislava, 23. októbra 2017  
 

Najvyšší gotický oltár na svete – oltár svätého Jakuba od Majstra Pavla v Levoči – je 

motívom novej poštovej známky, ktorú Slovenská pošta vydáva pri príležitosti 500 rokov 

od jeho dokončenia. Známka „UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči 

(1508 – 1517)“ vychádza v exkluzívnej hárčekovej úprave v nominálnej hodnote 2,60 €.  

 

Poštová známka, na ktorej je zobrazený detail Madony s dieťaťom, má rozmery 44,4 × 54,4 mm 

vrátane perforácie. Po stranách sú vyperforované sochy svätcov, ktoré majú šírku 22,2 mm. 

Známka je súčasťou hárčeka, ktorého rozmery sú v porovnaní s predchádzajúcimi 

vydaniami dvojnásobné, vďaka čomu ide o najväčší rytý hárček poštovej známky na svete. 

Technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom ju vytlačila Poštovní tiskárna cenin 

Praha, ktorá v tomto roku dala do prevádzky tlačiarenský stroj umožňujúci tlač dvojnásobného 

formátu hárčekov. Toto zariadenie bolo v minulosti používané na dvojprodukciu tlače poštových 

známok z emisného radu Umenie. Tlačiareň tento stroj vybavila najmodernejšou technikou, čo  

umožnilo na hárčeku poštovej známky prezentovať ústrednú časť monumentálneho oltára.  

Súčasne s poštovou známkou pošta vydáva aj tzv. obálku prvého dňa s pečiatkou FDC 

s dátumom 23. 10. 2017 a domicilom mesta Levoča. Motívom prítlače FDC obálky je detail 

poslednej večere zo spodnej časti oltára s Ježišom v strede a sv. Petrom a sv. Jánom po 

stranách. Motívom FDC pečiatky je motív letiaceho anjela z centrálnej  časti oltára. Rovnako aj 

FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, v tomto prípade technikou oceľotlače.  

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky ako aj rytiny poštovej známky 

a FDC je František Horniak.  

Slávnostné predstavenie poštovej známky sa uskutoční 26. októbra 2017 o 14:00 hod. 

v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová 

priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou. 
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O známkovej tvorbe Slovenskej pošty: 

Slovenská pošta pravidelne získava prestížne ocenenia na medzinárodných súťažiach 

o najkrajšie poštové známky Európy alebo sveta. V tomto roku je to najmä 2. miesto v súťaži 

o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grands prix de l’art philatélique Belge et Européen“ 

v Bruseli za poštovú známku „450. výročie narodenia Jána Jessenia“. K ďalším významným 

oceneniam patria dve prvé  miesta v  súťaži „China Annual Best Foreign Stamp Poll“ v Pekingu 

v roku 2016, prvé v kategórii Najlepšie vytlačená známka sveta  za poštovú známku Umenie: 

Alfons Mucha a druhé v kategórii Najlepší dizajn hárčeka na svete za poštovú známku 550. 

výročie založenia Academie Istropolitany. V roku 2016 Slovenská pošta získala aj 1. miesto 

v súťažnej triede „A“ Svetovej poštovej únie pre poštových operátorov vydávajúcich do 30 emisií 

poštových známok ročne na Svetovej filatelistickej výstave World Stamp Show NY2016 v New 

Yorku za exponát „Baedeker: Stamp guide“. Slovenská pošta tak obhájila prvenstvo zo Svetovej 

filatelistickej výstavy SINGAPORE 2015 v Singapurskej republike a zo Svetovej filatelistickej 

výstavy MALAYSIA 2014 rok predtým v Kuala Lumpur.  
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