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Objavte krásy poštových známok  
v novej mobilnej aplikácii Filatelista  

 
Bratislava, 30. apríla 2020 
 
Slovenská pošta je partnerom novej mobilnej aplikácie Filatelista, ktorá sprístupňuje 

slovenské poštové známky. Na svoje si prídu nielen zberatelia, ale aj obdivovatelia 

známkovej tvorby, pretože prostredníctvom aplikácie si môžu vytvárať vlastné známkové 

albumy a zakladať do nich elektronické známky podľa vlastného výberu. Aplikácia 

Filatelista obsahuje úplnú kolekciu poštových známok Slovenskej republiky vydaných 

Slovenskou poštou od roku 1993 do konca roka 2019. Je dostupná v slovenskom a 

anglickom jazyku a určená pre deti od 4 rokov. 

  

Používateľ aplikácie si môže jednotlivé známky uložiť do svojho albumového listu, môže si pozrieť 

ich grafický detail, prečítať informácie o známkach a zoznámiť sa so súvisiacimi produktmi, ako 

napríklad obálky prvého dňa (FDC) a príležitostné poštové pečiatky. Kolekcie slovenských známok 

si môže užívateľ vyskladať do preddefinovaných albumových listov zo zvolených zásobníkov 

známok. Aplikáciu si môžu stiahnuť zatiaľ len používatelia Apple, pripravuje sa aj verzia pre 

Androidy.  

 

Aplikácia Filatelista obsahuje 10 albumov, ktoré zobrazujú všetky slovenské známky a filatelistické 

produkty vydané od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 do súčasnosti, resp. do 

konca roka 2019. Jeden album slovenských známok je dostupný zadarmo a na otvorenie všetkých 

ostatných 9 albumov je potrebné uhradiť symbolickú sumu 2,30 EUR. Aplikácia obsahuje aj demo 

- ukážku albumov známok štátu Kanada, ktorá sa ako jedna z prvých krajín na svete zapojila do 

tohto unikátneho projektu zameraného na rozvoj ušľachtilej zberateľskej disciplíny − filatelie. 

Aplikáciu vyvinula spoločnosť MAPLE PRESS s.r.o. 

 

Slovenská poštová známková tvorba patrí medzi svetové špičky. Práve preto Slovenská pošta 

prijala príležitosť byť partnerom projektu, ktorý prezentuje poštové známky a podporuje 

zberateľstvo. Vydané poštové známky častokrát odrážajú historické míľniky v spoločnosti, preto 

môžu byť použité aj pri výučbe histórie. Tiež majú svoju umeleckú hodnotu. O ocenení ich krásy, 

či forme spracovanie hovoria aj Slovenskou poštou získané prestížne medzinárodné ocenenia 

v oblasti filatelie. Spomedzi najvýznamnejších ocenení vyberáme napríklad:  

 

– 1. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „NexoFil World’s Best Stamp 2014“ v Madride 

v kategórii najlepší hárček poštovej známky, poštová známka 1150. výročie príchodu sv. Cyrila 

a Metoda na Veľkú Moravu, (2013), autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny M. Ondráček 
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– 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grands Prix de l’Art Philatélique 

Belge et Européen“ v Bruseli, 2019, poštová známka UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou 

hruďou pred okupačným tankom (2018), autor výtvarného návrhu akad. mal. Vladislav Rostoka, 

autor rytiny Rudolf Cigánik 

 

– 1. miesto v kategórii Najlepšia príležitostná tlač v súťaži o najkrajšiu známku sveta „NexoFil 

World’s Best Stamp 2019, poštová známka Umenie: Ladislav Bielik (2018), autor grafického 

dizajnu Vladislav Rostoka, autor rytiny Rudolf Cigánik“ v Madride a tiež 1. miesto v kategórii 

Najlepší hárček sveta, poštová známka 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na veľkú 

Moravu (2013), autor výtvarného návrhu Dušan Kállay, autor rytiny Miloš Ondráček 

 

– viaceré zlaté medaile v súťaži Svetovej poštovej únie pre poštových operátorov za filatelistické 

exponáty na výstave SINGAPORE 2015 v Singapurskej republike, WORLD STAMPS SHOW NY 

2016 v New Yorku,  MACAO 2018 v čínskom Macau a CHINA 2019 WORLD STAMP EXHIBITION 

vo Wu-chane. 

 

– viaceré pozlátené medaile za publikáciu „Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 – 2014“, 

napríklad na medzinárodnej filatelistickej výstave HUNFILA 2016 v meste Szombathely 

(Maďarsko), na medzinárodnej 2. Česko-slovenskej filatelistickej výstave v Žďári nad Sázavou 

(Česká republika), či na európskej výstave FINLANDIA 2017 v Tampere (Fínsko).  

 

 

Verzia pre Iphone:  

https://apps.apple.com/us/app/philatelist-

iphone/id1498590530?l=sk&ls=1&fbclid=IwAR2Zc32imcCnVM3ZiaAPLXvf10Zdz7CeRiGgc0U3b

_B5PFqMON11ZmGQyQ8 

   

Verzia pre Ipad: 

https://apps.apple.com/us/app/philatelist-

online/id1477990785?l=sk&ls=1&fbclid=IwAR3TtxhWmHpgSq1UdDocxl6KHGt6ZQQQGwIZHxlQ

uaEQ8Bu9j4gtN-JHr7M 

https://apps.apple.com/us/app/philatelist-iphone/id1498590530?l=sk&ls=1&fbclid=IwAR2Zc32imcCnVM3ZiaAPLXvf10Zdz7CeRiGgc0U3b_B5PFqMON11ZmGQyQ8
https://apps.apple.com/us/app/philatelist-iphone/id1498590530?l=sk&ls=1&fbclid=IwAR2Zc32imcCnVM3ZiaAPLXvf10Zdz7CeRiGgc0U3b_B5PFqMON11ZmGQyQ8
https://apps.apple.com/us/app/philatelist-iphone/id1498590530?l=sk&ls=1&fbclid=IwAR2Zc32imcCnVM3ZiaAPLXvf10Zdz7CeRiGgc0U3b_B5PFqMON11ZmGQyQ8
https://apps.apple.com/us/app/philatelist-online/id1477990785?l=sk&ls=1&fbclid=IwAR3TtxhWmHpgSq1UdDocxl6KHGt6ZQQQGwIZHxlQuaEQ8Bu9j4gtN-JHr7M
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https://apps.apple.com/us/app/philatelist-online/id1477990785?l=sk&ls=1&fbclid=IwAR3TtxhWmHpgSq1UdDocxl6KHGt6ZQQQGwIZHxlQuaEQ8Bu9j4gtN-JHr7M

