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Slovenská pošta vydáva poštovú známku k  predsedníctvu 

Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu  

v Európe 

Bratislava, 3. január 2019  

Slovenská pošta vydáva poštovú známku Predsedníctvo Slovenska v Organizácii pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe so špecifickým symbolom T2 50g v hodnote 0,50 €. 
Motívom poštovej známky je dáždnik vytvorený zo severnej pologule Zeme, na ktorej sa 
nachádzajú členské štáty OBSE a symbolizuje ochranu pred nepriaznivými vplyvmi 
ohrozujúcimi bezpečnosť. 

     Súčasne s poštovou  známkou sa vydáva obálka prvého 

dňa, tzv. FDC (First Day Cover) s dátumom 2. 1. 2019 a 

domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače sú ruky 

skladajúce mozaiku loga organizácie OSCE na pozadí 

zemegule a motívom pečiatky  obálky sú navzájom spojené 

ruky FDC symbolizujúce súdržnosť a vzájomnú spoluprácu.   

      Autorom grafického dizajnu poštovej známky, FDC a FDC 

pečiatky je Adrian Ferda.  

     V roku 2019 Slovensko historicky prvýkrát predsedá 

Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). 

Každý rok predsedá OBSE iný účastnícky štát a jeho minister 

zahraničných vecí sa na toto obdobie stáva výkonným 

predsedom organizácie. 

     Pre našu krajinu je to nepochybne jedna z najväčších 

diplomatických výziev v modernej histórii. Po celý rok budeme 

udávať tón združeniu bezmála šesťdesiatich krajín na troch 

kontinentoch. Nosnými témami slovenského predsedníctva je 

predchádzanie konfliktom, posilnenie multilateralizmu a v 

centre pozornosti sú i samotní ľudia žijúci v priestore OBSE. 

     OBSE má 57 účastníckych štátov v Severnej Amerike, 

Európe a Ázii, je teda najväčšou regionálnou bezpečnostnou 

organizáciou na svete. Zároveň spolupracuje s jedenástimi partnerskými štátmi zo stredomorského 

regiónu a Ázie. Organizácia má za cieľ zabezpečiť stabilitu, mier a demokraciu pre vyše miliardu ľudí 

a to pomocou politického dialógu, zdieľaných hodnôt a množstva konkrétnych projektov. Bezpečnosť 

vníma komplexne, rozdiely medzi štátmi sa snaží odstraňovať spoluprácou na prevencii konfliktov, 

krízovým manažmentom a post-konfliktnou obnovou. 

   Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
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Ocenenia známkovej tvorby Slovenskej pošty, a. s.: 

 

V roku 2018 sa Slovenskej pošte, a.s., podarilo získať rekordný počet ocenení. V súťaži o najkrajšiu 

známku sveta Nexofil Award 2018 v Madride sa poštová známka Umenie: Oltár sv. Jakuba 

v Levoči“ umiestnila na 2. mieste v kategórii „Nexofil Prize for the World Best Souvenir Sheet“, tj. 

najlepší hárček poštovej známky na svete, pričom 2. miesto získala ešte poštová známka „500. 

výročie reformácie“ v kategórii „Nexofil Prize for the Best Hand Engraved Stamp of the World“ 

venovanej poštovým známkam vytvoreným technikou oceľorytiny.  

 

Za najvýznamnejšie ocenenie poštových známok v roku 2018 je možné považovať získanie zlatej 

medaile v súťažnej triede „A“ Svetovej poštovej únie na 35. ázijskej medzinárodnej výstave 

MACAO 2018, ktorej sa Slovenská pošta, a.s., zúčastnila s filatelistickým exponátom „Good Idea 

Slovakia“ prezentujúcim poštové známky vydané za posledné 3 roky.  

 

Nemenej prestížne bolo aj získanie 2. miesta v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie 

„Grands prix de l’art philatélique Belge et Européen“ v Bruseli za poštovú známku „500. výročie 

reformácie  a 2. miesto za Najlepší hárček sveta v súťaži organizovanej asociáciou štátnych tlačiarní 

poštových známok Government Postage Stamp Printersʼ Association v Paríži, ktorá toto 

prestížne ocenenie udelila emisii  poštovej známky „UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Levoči“.   

 

Z ďalších významných ocenení poštových známok získaných v posledných rokoch treba uviesť zisk 

2. miesta 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“ v roku 2017, 

dve 1. miesta v  súťaži „China Annual Best Foreign Stamp Poll“ v Pekingu v roku 2016 v kategórii 

Najlepšie vytlačená známka sveta  za poštovú známku Umenie: Alfons Mucha a v kategórii Najlepší 

dizajn hárčeka na svete za poštovú známku 550. výročie založenia Academie Istropolitany.  

 

V roku 2016 Slovenská pošta a.s., 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, a.s., 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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Z ďalších prestížnych medzinárodných ocenení slovenských poštových známok treba uviesť 

ocenenie  prezidenta Francúzskej republiky „Vase de Sèvres“ za najlepšiu známku Európy 

„1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“. Táto poštová známka získala 

v roku 2014 ďalšie prestížne ocenenia, či už „Nexofil Prize for the World’s best Souvenir Sheet“ 

v súťaži o najkrajšie známky sveta v Madride za poštovú známku alebo Cenu sv. Gabriela v súťaži 

o najkrajšiu známku sveta s kresťanským motívom „Il Premio internazionale d’arte filatelica San 

Gabriele“ v Legnagu pri Verone. Významným úspechom roku 2014 bolo aj obsadenie 2. miesta 

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

Européen“ v Bruseli za poštovú známku Umenie: Martin Martinček.  

 

Z predchádzajúcich rokoch možno uviesť tieto najvýznamnejšie ocenenia Slovenskej pošty: za 

filatelistický exponát „Stamps Tour Slovakia“, prezentujúci poštové známky za posledných 5 rokov, 

získala 1. miesto v súťažnej triede „A“ na 25. kongrese svetovej poštovej únie v Dohe 2012; 3. 

miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni, 2012 za 

poštovú známku „400. výročie Žilinskej synody“ (2010); 1. miesto v TOP 10 najzaujímavejších 

športových známok sveta za rok 2010 vyhodnotené anglickým časopisom Stamp News 2011, ktoré 

získala poštová známka MS vo futbale 2010 či filatelistický exponát The Slovak Stamps Times“ 

prezentujúci poštové známky vydané v rokoch 2007 – 2009, ktorý sa umiestnil na 1. mieste na 

Svetovej filatelistickej výstave PORTUGAL 2010 v súťažnej triede Svetovej poštovej únie.  
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