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Slovenská pošta vydá poštovú známku „75. výročie Organizácie 
spojených národov“ 

Bratislava, 14. február 2020 

Slovenská pošta vydá 14. februára 2020 poštovú známku „75. výročie Organizácie Spojených národov“ 

v nominálnej hodnote 0,75 €. Motívom poštovej známky sú štátne vlajky členských štátov Organizácie 

spojených národov. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky aj pečiatky je Doc. Mgr. art. Marcel 

Benčík, ArtD.  

Poštová známka má rozmery 36 x 36 mm a vychádza vo forme samolepky na tlačovom 

liste s 35 známkami. Bola vytlačená technikou ofsetu spoločnosťou Tiskárna Hradištko, 

s.r.o. 

Spolu s poštovou známkou pošta vydáva aj obálku prvého dňa s pečiatkou First Day 

Cover (FDC) s dátumom 14.2.2020 a domicilom mesta Bratislava. Motívom obálky je 

objekt geometrickej abstrakcie vytvorený z návrhu známky so zdôraznením vždy jednej 

farby z vlajky v horizontálnom registri. Motívom pečiatky je model zemegule 

s vavrínovým vencom. Obálku spolu s pečiatkou vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o.   

Organizácia spojených národov (OSN) 

OSN je medzinárodná organizácia, ktorá združuje 193 všeobecne uznávaných štátov sveta. Myšlienka 

založenia svetovej organizácie snažiacej sa o mier vo svete vznikla na konci prvej svetovej vojny. Vo Versailles 

založili víťazné mocnosti Spoločnosť národov. Významným predstaviteľom organizácie bol aj československý 

diplomat, Slovák Štefan Osuský. Prvý pokus o založenie mierovej organizácie však zlyhal a k založeniu 

dnešnej OSN došlo 24.júna 1945. Päťdesiat zakladajúcich štátov, vrátane Československa, prijalo v San 

Franciscu Chartu OSN, na základe ktorej organizácia vznikla. Prvým stálym predstaviteľom Československa 

v OSN bol slovenský diplomat a právnik Ján Papánek. Aj dnešná OSN má problém udržať mier vo svete. 

Jedným z dôvodom je aj to, že nie všetky členské štáty, zastúpené vo Valnom zhromaždení OSN, sú 

štandardnými demokraciami. Často sa stáva, že neakceptujú rozhodnutia OSN. Navyše členské krajiny 

v Bezpečnostnej rade disponujú právom veta, ktoré môže blokovať riešenie akútnej situácie. OSN zastrešuje 

mnohé odborné organizácie, napr. Svetovú  banku, Medzinárodný menový fond, Svetovú zdravotnícku 

organizáciu, Medzinárodnú organizáciu práce, Úrad vysokého komisára pre utečencov, Detský fond OSN 

a iné. Hlavné sídlo OSN sa nachádza v New Yorku, niektoré organizácie sídlia v Ženeve a vo Viedni. 

Medzinárodný súdny dvor sídli v Haagu. Úradnými rokovacími jazykmi sú angličtina, arabčina, čínština, 

francúzština, ruština a španielčina. Tak ako mala medzivojnová Spoločnosť národov v Ženeve k dispozícii 

vlastné poštové známky, svoje známky používajú aj poštové úrady v sídlach OSN.     
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