
Kontaktné údaje: 

Mgr. Eva Rovenská 
špecialistka pre styk s verejnosťou 

E-mail: rovenska.eva@slposta.sk, Web: www.posta.sk 

 

Slovenská pošta vydáva poštovú známku Michaelovi 

Strankovi 

Bratislava, 1. marca 2019  

Slovenská pošta vydáva 1. marca 2019 poštovú známku „Osobnosti: Michael Strank (1919 – 1945)“, 
nominálnej hodnoty 1,00 €. 

Poštová známka má rozmery 26,5 × 33,9 mm, vrátane perforácie 

a vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku 

vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. 

Ústredným motívom na poštovej známke je portrét Michaela 

Stranka. 

Súčasne s poštovou známkou vydávame obálku prvého dňa s 

pečiatkou First Day Cover (FDC) s dátumom 1. marca 2019 a 

domicilom obce Jarabina. Motívom prítlače FDC obálky je 

symbolické vztyčovanie americkej vlajky na pacifickom ostrove 

Iwodžima a motívom FDC pečiatky sú náhrobné kamene na 

cintoríne. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne 

spoločnosť Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. 

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC 

pečiatky je akad. mal. Igor Piačka. Autorom rytiny poštovej 

známky ako aj FDC je Mgr. Art. Ľubomír Žálec, ArtD.  

Niekoľko slov o Michaelovi Strankovi 

Medzi rokmi 1880 až 1938 odišlo zo Slovenska do Spojených štátov amerických prevažne zo sociálnych 

dôvodov okolo jedného milióna obyvateľov. Uplatnili sa najmä v banskom a oceliarskom priemysle, ale 

mnohí z nich sa už v prvej, ale najmä v neskorších generáciách, výrazne zapísali do dejín USA. Jedným z 

nich, o ktorom sa dlho v rodnej vlasti nevedelo, bol aj Michal Strenk (Michael Strank), ktorý je zvečnený na 

kultovej fotografii Joe Rosenthala, zachytávajúcej jeden z kľúčových okamihov ťažkej bitky o pacifický 

ostrov Iwodžima (Iwo Jima) na prelome februára a marca 1945. 

Michal Strenk sa narodil v rusínskej obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa 10. 11. 1919. Ako šesťročný sa 

vysťahoval s rodičmi do Pensylvánie, kde jeho otec pracoval v oceliarni. Po absolvovaní strednej školy a 

krátkom pôsobení v civilných zamestnaniach vstúpil v októbri 1939 do americkej námornej pechoty. 

Zúčastňoval sa na vojenských operáciách v Pacifiku a roku 1942 bol povýšený už do hodnosti seržanta. 

Počas vyloďovania na ostrov Iwodžima velil čate špeciálnych síl námornej pechoty a po dobytí hlavnej 

výšiny na ostrove, kopca Suribači, sa 23. 2. 1945 zúčastnil na druhom vztyčovaní americkej zástavy, 

symbolizujúcej ovládnutie bojiska. Fotografia z tohto aktu sa stala predobrazom bronzového monumentu 

na vojenskom cintoríne v Arlingtone (pri Washingtone, DC) a mnohých reprodukcií vrátane poštových 

známok. Padol 1. 3. 1945 v pokračujúcich bojoch na ostrove. Seržant Strenk nebol v čase svojho  

 

mailto:rovenska.eva@slposta.sk
http://www.posta.sk/
https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2019-osobnosti-michael-strank-1919-1945


Kontaktné údaje: 

Mgr. Eva Rovenská 
špecialistka pre styk s verejnosťou 

E-mail: rovenska.eva@slposta.sk, Web: www.posta.sk 

pôsobenia v americkej armáde formálnym občanom USA. Certifikát o udelení občianstva dostali jeho 

príbuzní od imigračného úradu až 29. 7. 2008. 

 

Ocenenia známkovej tvorby Slovenskej pošty, a. s.: 

Slovenská pošta, a.s., pravidelne získava prestížne ocenenia na medzinárodných súťažiach o najkrajšie poštové 

známky Európy alebo sveta. 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. 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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