
 

 

Kontaktné údaje: 

Mgr. Eva Rovenská 

hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.,  E-mail: rovenska.eva@slposta.sk, Web: www.posta.sk 

Slovenská pošta vydáva známku k 50. výročiu Zväzu 
slovenských filatelistov 

 
 

 

Motívom poštovej známky je koláž zo slovenských 

filatelistických reálií a mladý filatelista s lupou a albumom. 

Poštová známka má rozmery 44,1 × 26,5 mm, vrátane 

perforácie, a vychádza vo forme tlačového listu s 30 

známkami a 30 kupónmi. Známku vytlačila technikou 

ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. 

Na poštovej známke „50. výročie Zväzu slovenských 

filatelistov“ je umiestnený špecifický symbol T1 50g. 

Označenie T1 zodpovedá cene poštovného za list 1. triedy 

do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku. 

 

Súčasne s poštovou známkou vyšla obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s domicilom mesta 

Sliač. Motívom prítlače First Day Cover obálky je koláž loga Zväzu slovenských filatelistov a historické poštové 

pečiatky. Motívom First Day Cover pečiatky je štylizovaná kresba obálky. FDC vytlačila technikou oceľotlače z 

plochej platne spoločnosť Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. 

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, obálky a pečiatky je Doc. Igor Benca, akademický maliar. 

Autorom rytiny prítlače na FDC je Mgr. Art. Jozef Česla. 

 
 

O filatélii na Slovensku 

Slovo filatelia, vo francúzskej podobe „philatélie“, prvýkrát použil Georges Herpin v časopise Le Collectionneur 

de Timbres-Postes 15. novembra 1864. Slovo filatelia sa skladá z gréckeho phil(o) – mať rád a atéleia – 

oslobodené od poplatku (pretože poštová známka indikuje predplatenie poštovného). Filatelia ako zberateľská 

záľuba začala prenikať na Slovensko koncom 19. storočia. Z tohto obdobia poznáme len filatelistov 

jednotlivcov. Prvá spoločnosť „Známkový spolok ALBUM“ vznikla 30. marca 1895 v Kremnici zásluhou 

kremnického mestského archivára Pavla Križku. Po ukončení 1. svetovej vojny, začiatkom dvadsiatych rokov 

20. storočia,  sa začali tvoriť základy československej organizovanej filatelie. Prvá súťažná slovenská 

filatelistická výstava sa uskutočnila v Trenčíne 27. mája až 3. júna 1928 pod záštitou Zväzu československých 

filatelistických spolkov.  

Dňa 17. mája 1969 sa na Sliači konal národný zjazd slovenských filatelistov, ktorý ustanovil Zväz slovenských 

filatelistov (ZSF) so sídlom v Bratislave a schválil Stanovy ZSF ako aj vstup do Federácie československých 

filatelistov. Pred ustanovením ZSF členská základňa registrovala 152 klubov so 4102 členmi a 17 krúžkov 

mladých filatelistov so 182 členmi. Počas ďalších dvadsiatich rokov členská základňa narastala a od roku 

1993 po vzniku samostatnej Slovenskej republiky postupne klesla na dnešných 59 klubov filatelistov s 947 

členmi a 12 krúžkov mladých filatelistov so 129 členmi.  

Počas päťdesiatich rokov členovia ZSF zorganizovali 182 súťažných filatelistických výstav na Slovensku. 

Svojimi filatelistickými exponátmi sa zúčastňujú aj na medzinárodných a svetových filatelistických výstavách. 

ZSF je zakladajúcim členom Federácie európskych filatelistických združení FEPA a Medzinárodnej 

filatelistickej federácie FIP. 
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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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