
Bibliografia článkov o slovenských poštových známkach a celinách 

Stav k 13.1. 2011  

 

Posledné zaznamenané časopisy a spravodaje: 

Filatelie (F): 2003/3, 2005/1,4 

Košice vo filatelii (KVF): č. 8 

Martinia (MT): 1993/1-12, 1994/1-5, 9-12, 1995/1-6, 1996/1-6, 1997/1-4, 1998/1-3. 1999/3,4. 

Nitrafila (NF): 2000/5, 2001/2,3 

Slovenská filatelia (SF): 1997/5, prestala vychádzať 

Zberateľ (ZB): 2009/12, prestal vychádzať, 2010/12 

Merkur revue (MR): 2007/6 

Spravodajca ZSF: 2003/1, 3, 4, 2004/1,2, 2005/2,4, 2006/1-4, 2007/1-4, 2008/1, 2, 4, 2009/1,2,3,4, 

2010/1, 2, 3 

Celiny: 2008/4 

Zpravodaj SZČSZ: 119 (chýba 114) 

 

Slovenský štátny znak 8 (Kčs)  

Oznámenie o vydaní:  SF 1993/1/4, F 1993/1/7, F 1993/8/301 

Redakcia SF: Od nového roku: Slovensko, SF 1992/11-12/2 

Výber z článkov dennej tlače o príprave prvých slovenských známok. 

Helena Hodková: První emise samostatného Slovenska, F 1993/1/7 

O.  i. náklad prvej známky je 480 000 kusov. 

Dôstojné známky, nedôstojné čakanie, MT 1993/1/3 

Správy o zlej organizácii predaja prvej slovenskej známky v krajských mestách. 

V. Kučera: Náhodnosti, SF 1993/4/28 

Nález známok s modrou škvrnou resp. škvrnou v červenom poli. 

Emisní činnost Slovenska v I. pololetí 1993, F 1993/8/301 

O. i. náklad známky je 600 000 kusov, náklad FDC 7 200 kusov. 

Ján Nyéki: Kam kráčaš filatelia, SF 1993/6/2 

O.  i. k dotlači známky „Štátny znak“ 8 (Kčs), ktorá podľa prehlásenia ministra „nepripadá do úvahy“. 

O. G.: Prvý tlačový list, MT 1993/6/4 

Rozdiely v rozmeroch TL 112-114 mm x 164-166 mm. 

Denník Republika z 23.2.1994, s. 8 

Erik Vysloužil: Prvá ministerská novoročenka?, ZB 1996/4/17 

Popis neznámej „celistvosti“ s nalepenou a opečiatkovanou známkou „Štátny znak“ s natlačenou kres-

bou z tlačového listu. 

Ing. Vladimír Javorský: Okienko špecializácie, SF 1996/7-8/22, BF 1996/4/9 

O. i. špecializované poznatky o emisii „Štátny znak“ 8 (Sk). 

-vkn- 100 slovenských poštových známok, ZB 1996/10/9 

Odtlačky prvej známky na zlatej a striebornej fólii. 

ICH-MK-: 100 slovenských poštových známok, ZB 1996/12/11 

Doplnenie informácie z č. ZB 1996/10/9. Známky predáva firma Album. 

JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 

Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. O. i. k nálepným listom 

známky „Štátny znak“. NL na bielom kartóne boli vydané Riaditeľstvom pôšt Bratislava, NL na mod-

rom kartóne sú skúšobné tlače. 

Ing. Š. Bránsky: Vážená redakcia, NF 1997/2/34 

O. i. názor na katalogizovanie ZNL. 

Dr. Jozef Soukup: Štátny znak - dôstojný známkový reprezentant Slovenskej republiky, ZB 

1998/1/11 



Krátka história prípravy prvej slovenskej známky. Tlačiarni boli rytiny odovzdané v druhej polovici 

novembra 1992. 

Zdeněk Fritz: Náš rozhovor s akademickým malířem Martinem Činovským, MR 1998/2/16 

O. i. ku príprave známky „Štátny znak“. 

Ing. Vladimír Mrva: Prvá známka Slovenska po niekoľkých rokoch, in: Známková tvorba SR 

1993-2000. Zborník príspevkov z celoštátneho seminára dňa 18.12.2000 

Rekapitulácia poznatkov o známke. 

Milan Andrejko: Ide o výrobnú nahodilosť alebo...?, ZB 2001/9/20 

Nález zberateľa z  Michaloviec - známka má vynechanú striebornú farbu na dolnom ramene kríža - 

v strede a na pravom hornom okraji ramena (pripojený je nákres). Podľa poznámky redakcie ide prav-

depodobne o náhodnú chybu spôsobenú napríklad drobným kúskom papiera alebo inou nečistotou. 

V. K. Németh: Tri zaujímavosti na známkach tlačených z plochých dosiek, ZB 2004/12/10 

O. i. ukážka známky „Štátny znak“ 8 (Kčs) so zoslabenou tlačou červenej farby. 

Miroslav Gerec: Dva varianty oddeľovania známok „Kone“ (H 360-361), ZB 2006/9/13 (oprava 

ZB 2006/10/5) 

Známky na hárčeku „Kone“ boli zúbkované dvomi perforačnými rámcami, ktoré sa odlišujú rozmerom 

perforácie, šírkou známok a vzdialenosťou známok. Rekapitulácia ďalších známok u ktorých sa môže 

vyskytnúť podobná odlišnosť (pri háčeku „Dravá zver“ poznámka o dvoch rámcoch rozlíšiteľných 

podľa vychýleného otvoru v hornej perforácii ZP 2).  

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Slovenský štátny znak 3 (Kčs) 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/1/4, F 1993/1/7, F 1993/8/302 

Pav.: Ešte k vydaniu prvej známky SR, SF 1993/7-8/18 

Reprodukcia celistvosti so známkou „Štátny znak“ 3 (Kčs), ktorá bola vydaná na pošte Banská Bystrica 

1 už 1.1.1993. 

Dr. Svätopluk Šablatúra: Objavila sa makulatúra slovenských známok, SF 1994/5/27 

Popis známok s posunom farieb a s posunom farieb a zúbkovania. Rekapitulácia zvýšeného výskytu 

makulatúrnych tlačí od roku 1918. 

Chyby na slovenských známkach, NF 1994/3/12 

Vyobrazenie makulatúrnej tlače známky. Posuny farieb voči zúbkovaniu: čiernej o 4 mm doprava a 

posun hĺbkotlačových farieb o 7 mm doprava. 

Dr. Sv. Šablatúra: Čo je nové na bratislavskej burze, Zpravodaj SZČSZ 1994/58-59/8 

O.i. o makulatúrnych tlačiach známok Štátny znak 3 (Kčs). 

Miloslav Vlček: Příliš drahá makulatura, F 1995/6/9 

Výskyt makulatúrnych tlačí známky u českých filatelistických obchodníkov. Bolo možné ich vidieť i v 

celých 50-kusových listoch. Cenový vývoj, výskyt na aukciách v ČR. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 

Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. O. i. k nálepným listom 

známky „Štátny znak“. Časť NL bola očíslovaná číslami 1-300 pre potreby ZSF. 

Otto Gáťa: Známka č. 2 (138), posuny zúbkovania, posuny farieb, MT 1997/2/40 



Podrobný opis a vyobrazenie na burzách sa vyskytujúcich makulatúrnych tlačí: a) posun zúbkovania 

doľava a hĺbkotlačových farieb doprava, b)  posun zúbkovania doprava, posun červenej farby doľava a 

modrej farby mierne dolu, c) posun zúbkovania doľava, veľký posun červenej farby doprava , vynecha-

nie modrej a striebornej farby, d) posun zúbkovania doprava, posun modrej farby doľava, striebornej 

farby doprava , vynechanie červenej farby,  e) posun zúbkovania doprava, vynechanie modrej a červe-

nej farby, f)mierny posun zúbkovania doprava, mierny posun modrej farby doľava, väčší posun červe-

nej farby doľava. Vyobrazenie aj na 1. strane obálky.  

Zásielková služba Pofis, F 1999/1/4. strana obálky 

Ponuka makulatúrnych tlačí (posuny farieb, posuny farieb a zúbkovania, vyobrazený celý PL a bloky 

známok). 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

Aukčný katalóg 19. medzinárodnej aukcie poštových známok Profil, 17.14.1999, 

Položka č. 415 - zostava 5 kusov známok s posunmi tlače a perforácie (čierna + strieborná, čierna + 

červená, čierna + modrá + strieborná, čierna + modrá + červená, čierna + modrá + červená + striebor-

ná). Položka č. 415 - rovnaká zostava dvojíc známok s dolným okrajom a číslom listu. 

V. K. Németh: Vznik Slovenskej republiky a jeho odraz vo filatelii, ZB 2003/1/príloha state 

Rekapitulácia udalostí rokov 1992-93 v známkovej tvorbe. Farebné ilustrácie na 2. strane obálky, o. i. 

odchýlky známky „Štátny znak 3 (Kčs)“  (vynechané a posunuté farby, posunuté zúbkovanie). 

Ružomberok, Košice 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/2/4, F 1993/2/53, F 1993/8/302 

-VK-: Výplatné známky sútlačou?, SF 1992/2/15 

FMS ČSFR avizovalo na rok 1992 vydanie nových výplatných známok s námetmi našich miest. Uvažo-

valo sa s vydaním sútlače viacerých známok s rovnakou nominálnou hodnotou v jednom hárku. (Nomi-

nálne hodnoty: 1, 2, 10, 20 a 100 Kčs - pozri emisný plán SF 1992/2/24). 

SF 1993/1/1. strana obálky 

Vyobrazenie známky „Ružomberok“ s nominálnou hodnotou „3“ (bez názvu štátu). 

V. Kučera: Ružomberok na známke, SF 1993/2/6 

Vyobrazenie dvoch variantov známky „Ružomberok“ s nominálnou hodnotou „3 Kčs“ a názvom štátu 

„ČESKOSLOVENSKO“. 

Ing. Miroslav Gerec: Doskové chyby emisií „Mestská architektúra“ a „Prezident“, SF 1994/1/21 

Špecializované poznatky o emisii. 

Ing. Miroslav Gerec: Známka „Košice“ z emisie „Mestská architektúra“, KVF VI., SF 

1994/mimoriadne vydanie/30 

Špecializované poznatky o známke „Košice“. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

Katalóg slovenských poštových známok a cenín, NF 1997/4/29 

Pripomienky ku katalógu Slovensko 1939-1945, 1993-97. V katalógu chýba známka „Ružomberok“ 

bez hodnoty „5“. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

M. Zika: Nález po šiestich rokoch, ZB 1999/11/20 

Nález známok „Ružomberok“ bez nominálnej hodnoty. 

mg: Zo zápisníka zberateľa, ZB 1999/12/10 

Oznam o predaji známok bez nominálnej hodnoty na burze v Banskej Bystrici. 

M. Ň: Zaujímavosti, NF 1999/6/32 

Pripomenutie informácie z NF 1997/4/29 o výskyte známok „Ružomberok“ bez hodnoty. 

MR 2002/4/2. strana obálky 

Ponuka odchýlok slovenských známok (o. i. „Ružomberok“ bez nominálnej hodnoty). 

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 



Prezident 2 (Sk) 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/3/9, F 1993/3/98, F 1993/8/302 

SF 1993/3/4. strana obálky 

Vyobrazenie „pamätného listu“ k inaugurácii Prezidenta SR, tlač zabezpečila agentúra MABEX. 

Alojz Prakeš: Pamätný list k voľbe a inaugurácii slovenského prezidenta, F 1993/5/177 

Vyobrazenie pamätných listov firmy Mabex. 

Ing. Miroslav Gerec: Doskové chyby emisií „Mestská architektúra“ a „Prezident“, SF 1994/1/21 

Špecializované poznatky o emisii. 

Ing. Miroslav Gerec: 1. dotlač známky „Prezident Slovenskej republiky 2 (Sk)“, SF 1994/4/13 

Podrobné údaje o dotlači, použitie perforačných zostáv s menším alebo väčším priemerom razníkov. 

Matúš Kršek: Michal Kováč - doskové vady, dátumy tlače, vynechaná trojka, ZB 1995/5/13 

Dosková vada, dátumy tlače, rôzne priemery perforačných razníkov. Tiež k hodnote 3 (Sk). 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 

Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. O. i. k nálepným listom 

známky „Prezident“. Tlač známky bola ukončená a jej náklad je 60 111 000 kusov.  

Ing. Š. Bránsky: Vážená redakcia, NF 1997/2/34 

O. i. názor na katalogizovanie ZNL. 

Branislav Parajka: Odchýlky papiera, ZB 1996/5/19 

Popis výskytu známok „M. Kováč“ 2 a 3 (Sk) na papieri -fl1-. 

Ing. Miroslav Gerec: Slovenské známky pod UV-lampou, ZB 1998/6/9 

O. i. vysvetlenie neexistencie papiera -fl1- u známok s M. Kováčom (nesprávne hodnotenie kvantitatív-

nych rozdielov). 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

Oprava údajov ZB 1999/1/10. 

Marián Kováč: Máte slovo, ZB 2005/8/8 

Otázka čitateľa na platnosť slovenských známok. V odpovedi redakcie sa uvádza príklad, že na niekto-

rých poštách považovali známky s prezidentom Kováčom za neplatné. 

Svätý Ján Nepomucký 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/3/9, F 1993/3/98, F 1993/4/134, F 1993/8/303 

Samuel Londák: Ďalšia zaujímavosť na slovenskej známke, SF 1993/10/21 

Nález odchýlky na ZP 47: stĺp na moste pod písmenami „SV.“ je v tvare písmena „s“. 

PhDr. František Crha: Výtvarné návrhy příležitostné známky k 600. výročí smrti Jana Nepo-

muckého, F 1994/1/9 a 2. strana obálky 

Ing. Vladimír Javorský: Spoločný námet na známke Českej republiky, Slovenskej republiky a 

Spolkovej republiky Nemecka, Katalóg Dunajfila 1995, str. 31 

Reprodukcie výtvarných návrhov spoločnej emisie zo súťaže, ktorú vypísala Nemecká spolková pošta. 

Podrobný popis DV známok SR a ČR, odchýlka perforácie. 

Ing. Vladimír Javorský: Spoločné námety na známkach českej a slovenskej republiky, Zpravodaj 

SZČSZ 1995/61/19 

Podrobný popis DV známok SR a ČR, odchýlka perforácie. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

Ing. Štefan Bránsky: Na trnavskej pošte sa zjavil sv. Ján Nepomucký, NF 1996/1/19 

Predaj známky dlho po jej vydaní. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

Vladimír Zedník: Deskové vady na známkách České republiky vytištěných rotačním ocelotiskem 

v kombinaci s hlubotiskem, F 2001/7 - príloha 

O.i. doskové vady českého vydania známky „Svätý Ján nepomucký“. 



Dub letný, hrab obyčajný, borovica sosna (Ochrana prírody) 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/5/7, F 1993/8/303 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

mg: Doplňte si v katalógu..., ZB 2001/12/7 

Nové poznatky o dátumoch tlače príležitostných známok z rokov 1993-2000 (Ochrana prírody - Dub 

letný a Borovica sosna, 120. výročie Svetovej poštovej únie, Drogy nie!, 150. výročie prvej známky 

platnej na našom území, Historické mosty - drevený most, Kluknava a Vianoce - Jubileum 2000). 

František Pekár, Turzovka: Nesprávne názvoslovie na známkach, ZB 2003/3/39 

Prípady nesprávnych slovenských a latinských názvov na nových slovenských známkach (O.i. pinus 

silvestris má byť s tvrdým „y“ sylvestris). 

Aleš Mazanec: Další zajímavosti na známkách České republiky, F 2011/6/10 

Okrem iného je vyobrazená dosková chyba na českej známke hodnoty 9 Kč (slovenská 10) – svetlá 

škvrna nad nominálnou hodnotou. 

 

Ján Levoslav Bella, Alexander Dubček, Ján Kollár (Osobnosti) 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/5/8, F 1993/8/303 

SF 1992/9-10/1. strana obálky 

Vyobrazenie známky „J. L. Bella“ s nápisom „Československo“ a nominálnou hodnotou 1 Kčs. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

4. Aukcia Albumu, ZB 1996/12-príloha/V. 

Položka č. 205 - skúšobná tlač známky „A. Dubček“ a skúšobné tlače kresby na FDC. 

Ing. Miroslav Gerec: Pripomienky ku „Katalógu slovenských poštových známok a celín“, časť 

1993-1997, ZB 1998/7-8/10 

O. i. nesúlad číslovania známok v katalógu s číslovaním POFIS-u a s poradím v Úradnom vestníku 

Slovenskej pošty. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

Marián Čunderlík: Žena s džbánom (Europa) 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/6/5, F 1993/8/304 

-rík-: Nedotlač na známke „Európa“, SF 1993/7-8/15 

Nález nedotlače „výložky“ na ZP 4. 

JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 

Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. O. i. k typológii známky č. 

13.  

11. aukcia firmy Zberateľ, ZB 2001/7/príloha 

Položka č. 463: známka s výrazným posunom červenej farby cez okraj. 

Peter Malík: Kedy typ, kedy výrobná chyba?, ZB 2003/2/9 

Reakcia na označenie nedotlače na ZP 4 známky č. 13 (M. Čunderlík - Žena s džbánom) ako II. typu 

v katalógu „Slovensko 1993-2002“, vydanom vydavateľstvom ERVO. Poznámka k presnému pomeno-

vaniu oceľotlače z plochých dosiek (nie oceľotlače „z plochy“). 

Josef Fronc: Nová odborná literatura 2, Zpravodaj SČSZ  SČF 2006/2/29 (skrátené v ZB 

2006/7/34) 

O.i. upozornenie na nesprávne posudzovanie nedotlače na známke č. 13 v katalógu ERVO. Aj podľa 

rozhovoru s rytcom známky nejde o typ ale o výrobnú chybu, ktorá vznikla zanesením vymoletovaného 

šrafovania zaschnutou farbou. 

1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/7-8/7, F 1993/8/305 



red.: Čiernotlače a fair play, ZB 1995/2/1 

Kritika vydania príležitostnej tlače známky Cyril a Metod. ZSF objednal 1500 kusov ako prílohu 15. 

dielu Monografie čs. známok aby motivoval predaj tejto publikácie, skutočný počet tlačí bol vraj o 

2000 kusov vyšší a objavili sa samostatne v obchodnej sieti. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

V. K. Németh: O čiernotlačiach, publikáciach a dobrom vkuse, ZB 1996/4/23 

Kritický pohľad na vydávanie príležitostných tlačí pôvodne slúžiacich pre zabezpečenia predaja filate-

listických publikácií. 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

Vladimír Zedník: Deskové vady na známkách České republiky vytištěných rotačním ocelotiskem 

v kombinaci s hlubotiskem, F 2001/7 - príloha 

O.i. doskové vady českého vydania známky „Príchod Cyrila a Metoda“. 

150 rokov od uzákonenia slovenčiny 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/7-8/7, F 1993/8/305 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

Dubnica nad Váhom 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/7-8/7, F 1993/11-12/418 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

Inocent Privitzer: 1 Sk Dubnica s veľkými perforačnými razníkmi, ZB 1995/11/13 

Výskyt známok s veľkými perforačnými otvormi s dátumom tlače 25.3.1994. 

Matúš Kršek: Výrobná chyba na Dubnici, ZB 1996/2/18 

Nález známky s čiastočne vynechanou oceľotlačovou farbou v pravom hornom rohu. 

Ing. Miroslav Gerec: Slovenské známky pod UV-lampou, ZB 1998/6/9 

O. i. u známky Dubnica nad Váhom existuje papier s vyšším podielom zjasnených vlákien. 

-mg-: „Nové dotlače výplatných známok“, ZB 1998/9/14 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Dubnica nad Váhom“.  

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

-mg-: „Dotlače výplatných známok SR“, ZB 1999/5/10 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Dubnica nad Váhom“. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

Oprava údajov ZB 1999/1/10. 

-mg-: „Dotlače výplatných známok“, ZB 1999/7-8/11 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Dubnica nad Váhom“. Vynechaný perforačný otvor v 

okraji PL. 

mg: Dotlač výplatných známok, ZB 2000/5/12 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Dubnica nad Váhom“. 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok, o. i. „Dubnica nad Váhom“. 

mg: Dotlače výplatných známok v prvom polroku 2001, ZB 2001/8/9 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Dubnica nad Váhom“. 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 16 Dubnica nad 

Váhom“, ZB 2004/1/15 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 



Miroslav Gerec: Nový luminiscenčný papier slovenských známok, ZB 2005/8/22 

V Poštovej tlačiarni cenín Praha začali v roku 2004 používať nový luminiscenčný papier. V roku 2005 

na ňom vytlačili dotlač známky „Zvolen“ 30 (Sk) a základnú tlač známky „Prezident Ivan Gašparovič“ 

9 Sk. Oproti doteraz používanému španielskemu papieru má anglický papier lepšie tlačové vlastnosti. 

Anglický papier od doteraz používaných papierov odlišuje žiarivá a homogénna žltá luminiscenci pod 

UV-lampou, ktorá zmizne ihneď po ukončení osvietenia (fosforescenčný španielsky papier ešte chvíľu 

svetielkuje). Luminiscenčná prísada je na anglickom papieri aplikovaná z lícnej strany, takže zadná 

strana nežiari. V roku 2005 boli ešte na španielskom papieri dotlačené nasledovné výplatné známky: 

„Dubnica nad Váhom“ 1 (Sk), „Nitra“ 2 Sk, „Banská Bystrica“ 3 Sk, „Prešov“ 4 Sk, „Trnava“ 5 Sk, 

„Senica“ 6 Sk a „Pezinok“ 100 Sk. Na záver autor pripomína účel luminiscenčného papiera – jednotnú 

orientáciu zásielok v automatických triediacich linkách a pýta sa či z tohto hľadiska vyhovuje papier 

bez optických prísad, na ktorom je tlačená väčšina nových ofsetových známok.  

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 

Bienále ilustrácií Bratislava 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/10/7, F 1993/11-12/418 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

Zvolen 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/10/7, F 1993/11-12/418 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

mg: Dotlač výplatných známok, ZB 2000/5/12 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Zvolen“. 

K. Nemečkay: Posuny farieb na známkach, ZB 2003/1/13 

Vymenovanie nálezov posunutých farieb na slovenských známkach (bez reprodukcií). Poznámka re-

dakcie, že ide o výrobné chyby - „rozpasované“ farby. O. i. aj na známke „Zvolen“. 

Peter Karaba: „Výrobná chyba z nadpojenia tlačového papiera“, ZB 2004/11/13, farebná repro-

dukcia na 2. strane obálky 

Nález  nadstaveného papiera na PL č. 03919 zo dňa 23.4.2003. Papiere sú spojené obojstranne lepiacou 

páskou tyrkysovej farby. Podľa odpovede tlačiarne ide o spoj priamo od španielskeho výrobcu papiera, 

pretože zlepenia papiera pri tlači prebiehajú cez stroj bez tlaku, čiže bez farieb a sú vyraďované. 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 18 Zvolen 30 Sk“, 

ZB 2005/3/12 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Nový luminiscenčný papier slovenských známok, ZB 2005/8/22 

V Poštovej tlačiarni cenín Praha začali v roku 2004 používať nový luminiscenčný papier. V roku 2005 

na ňom vytlačili dotlač známky „Zvolen“ 30 (Sk) a základnú tlač známky „Prezident Ivan Gašparovič“ 

9 Sk. Oproti doteraz používanému španielskemu papieru má anglický papier lepšie tlačové vlastnosti. 

Anglický papier od doteraz používaných papierov odlišuje žiarivá a homogénna žltá luminiscenci pod 

UV-lampou, ktorá zmizne ihneď po ukončení osvietenia (fosforescenčný španielsky papier ešte chvíľu 

svetielkuje). Luminiscenčná prísada je na anglickom papieri aplikovaná z lícnej strany, takže zadná 

strana nežiari. V roku 2005 boli ešte na španielskom papieri dotlačené nasledovné výplatné známky: 

„Dubnica nad Váhom“ 1 (Sk), „Nitra“ 2 Sk, „Banská Bystrica“ 3 Sk, „Prešov“ 4 Sk, „Trnava“ 5 Sk, 

„Senica“ 6 Sk a „Pezinok“ 100 Sk. Na záver autor pripomína účel luminiscenčného papiera – jednotnú 



orientáciu zásielok v automatických triediacich linkách a pýta sa či z tohto hľadiska vyhovuje papier 

bez optických prísad, na ktorom je tlačená väčšina nových ofsetových známok.  

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 

Prezident 3 (Sk) 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/11/8, F 1994/1/12 

Chyby na slovenských známkach, NF 1994/3/12 

Vyobrazenie známok s vynechanou hodnotou „3“ (zvislá trojpáska a celistvosť podaná 12. 4. 1994 na 

pošte Trnava 1). 

NF 1994/6/28 

Vyobrazenie PL z 18. 1. 1994, číslo listu 68462. Prvé dva rady sú s hodnotou „3“, v treťom rade sa 

hodnota „3“ stráca a zvyšných sedem radov je bez hodnoty „3“. 

Ing. Miroslav Gerec: Nová hĺbkotlačová forma známky „Prezident Slovenskej republiky 3 (Sk)“, 

SF 1994/9/25 

Špecializované poznatky o emisii: doskové vady na oboch TF, posuny farieb, dátumy tlače, výskyt 

menších a väčších perforačných otvorov. 

Ing. Miroslav Gerec: Posuny farieb, SF 1994/12/19 

Ukážka vodorovného posunu farieb. 

Dr. Sv. Šablatúra: Čo je nové na bratislavskej burze, Zpravodaj SZČSZ 1994/58-59/8 

O.i. o vynechanej hodnote známky Michal Kováč 3 (Sk). 

Matúš Kršek: Michal Kováč - doskové vady, dátumy tlače, vynechaná trojka, ZB 1995/5/13 

Doskové vady, dátumy tlače, rôzne priemery perforačných razníkov. Nedotlače šrafovania tváre, vyne-

chaná karmínová oceľotlačová (?) farba, nedotlače karmínovej farby dokresľujúcej (?) tvár prezidenta. 

Tiež k hodnote 2 (Sk). 

Miroslav Gerec: Nový variant alebo omyl?, SF 1995/12/26 

Výzva autorom katalógov na opravu nesprávneho údaja (známka s vynechanou hĺbkotlačou zo dňa 

21.10.1993). 

Katalóg filatelistických ponúk Neusohlium Košice, máj 1996 

Ponuka známok bez nominálnej hodnoty v blokoch, celkom 45 známok bez nominálnej hodnoty (po-

ložka 274 s dátumom tlače 5. IV. 94, položka 275 s počítadlom, položka 279 25-blok známok). 

Branislav Parajka: Odchýlky papiera, ZB 1996/5/19 

Popis výskytu známok „M. Kováč“ 2 a 3 (Sk) na papieri -fl1-. 

JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 

Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. Tlač známky bola ukončená 

a jej náklad je 74 140 000 kusov.  

Katalóg slovenských poštových známok a cenín, NF 1997/4/29 

Pripomienky ku katalógu Slovensko 1939-1945, 1993-97. V katalógu chýba známka „M. Kováč“ 3 

(Sk) nezúbkovaná. 

Ing. Miroslav Gerec: Slovenské známky pod UV-lampou, ZB 1998/6/9 

O. i. vysvetlenie neexistencie papiera -fl1- u známok s M. Kováčom (nesprávne hodnotenie kvantitatív-

nych rozdielov). 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

Marián Kováč: Máte slovo, ZB 2005/8/8 

Otázka čitateľa na platnosť slovenských známok. V odpovedi redakcie sa uvádza príklad, že na niekto-

rých poštách považovali známky s prezidentom Kováčom za neplatné. 



Gabčíkovo 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/11/8, F 1993/11-12/418, F 1994/1/12 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

Anton Szaló: Ako zarobiť na filatelistickom gýči, NF 1999/2/29 

Použitie kupónu ako známky. 

Miroslav Gerec: Vada alebo chyba?, ZB 2000/6/11 

Problém používania termínu „dosková vada“, v ktorom niekomu prekáža bohemizmus „vada“. podľa 

platnej terminológie existujú dva pojmy: „dosková vada“ a „dosková chyba“ s rôznym obsahom. Me-

chanickou náhradou slova „vada“ slovom „chyba“ by dva rôzne pojmy splynuli. Príklady výskytu 

pojmu „dosková chyba“ u známok a celín Slovenska 1939-45 a od r. 1993 v slovenských katalógoch 

(tiež č. 20). 

Červený kríž 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/11/9, F 1993/11-12/418, F 1994/1/12 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

-vkn- 100 slovenských poštových známok, ZB 1996/10/9 

Z tlačovej konferencie MDPT. Otázky k informáciam o nových známkach a celinách, k ukončeniu 

platnosti príplatkových známok, k množstvu príležitostných tlačí a pod. 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC. Pečiatka pootočená o 90o. 

-mg-: Videli sme, zaznamenali sme..., ZB 1998/9/15 

Správy pre špecialistov. O. i. zmena predajnej hodnoty známky „Červený kríž“. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

Ing. M. Bachratý: Celistvosti v generálnej zbierke, ZB 1999/7-8/15. 

Poštové použitie známky „Červený kríž“. 

M. Ňaršík: Slovenská príplatková poštová známka 3+1, NF 1999/4/16 

Zaujímavosti FDC známky „Červený kríž“. Pamätné kartičky pre darcov krvi. NL vydaný SČK. 

Miroslav Gerec: Vada alebo chyba?, ZB 2000/6/11 

Problém používania termínu „dosková vada“, v ktorom niekomu prekáža bohemizmus „vada“. podľa 

platnej terminológie existujú dva pojmy: „dosková vada“ a „dosková chyba“ s rôznym obsahom. Me-

chanickou náhradou slova „vada“ slovom „chyba“ by dva rôzne pojmy splynuli. Príklady výskytu 

pojmu „dosková chyba“ u známok a celín Slovenska 1939-45 a od r. 1993 v slovenských katalógoch 

(tiež č. 21). 

Vianoce  

Oznámenie o vydaní: SF 1994/1/8, F 1994/2/48 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

Mohyla Milana Rastislava Štefánika Bradlo 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/6/5, SF 1994/1/9, F 1993/11-12/418, F 1994/2/48 

(vk): Mohyla M. R. Štefánika - zmena termínu vydania, SF 1993/6/6 

Branislav Parajka: Ach, tie hárčeky!, ZB 1995/9/23 

Rôzne rozmery hárčekov a TL. 

JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 

Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. O. i. k TF hárčeka č. 23. 

Peter Karaba: Hárček Bradlo, ako ho nepoznáme, ZB 2004/12/12  

Okrem málo výrazných odchýlok (menších nedotlačí, zliatych tlačí alebo posunov farieb) bol pri preze-

raní veľkého množstva hárčekov (26 700 kusov) nájdený jeden exemplár s výrazným posunom zelenej 



farby smerom nahor o cca 2,5 mm a jeden exemplár s vynechanou zelenou farbou so slepým odtlačkom 

rytiny pre zelenú farbu (farebné reprodukcie na 2. strane obálky). 

Miroslav Gerec: Dva varianty oddeľovania známok „Kone“ (H 360-361), ZB 2006/9/13(oprava 

ZB 2006/10/5) 

Známky na hárčeku „Kone“ boli zúbkované dvomi perforačnými rámcami, ktoré sa odlišujú rozmerom 

perforácie, šírkou známok a vzdialenosťou známok. Rekapitulácia ďalších známok u ktorých sa môže 

vyskytnúť podobná odlišnosť (pri háčeku „Dravá zver“ poznámka o dvoch rámcoch rozlíšiteľných 

podľa vychýleného otvoru v hornej perforácii ZP 2).  

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Jozef Kostka: Jar oráča (Umenie) 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/1/9, F 1994/2/48 

Ing. Jerguš Bajzík: Posun tlačovej farby, ZB 1997/2/14 

Nález známok s prítlačou na kupóne s posunom hnedej farby. 

V. K. Németh: Tri zaujímavosti na známkach tlačených z plochých dosiek, ZB 2004/12/10 

O. i. ukážka známky „Jozef Kostka: Jar oráča“ 9 (Sk) s vodorovnou zelenou čiarou. 

Miroslav Gerec: Kuriózny omyl na známke Umenie Jozef Kostka – Jar oráča, ZB 2009/2/28 

Upozornenie na omyl na prvej slovenskej známke z emisného radu Umenie. Známka bola pôvodne 

pripravovaná ešte pre československú poštu. Pre nedostupnosť plastiky bola predlohou známky jej 

reprodukcia vo výstavnom katalógu SNG, ktorá však bola zrejme nedopatrením zrkadlovo obrátená. 

Vyobrazenie známky, tlačového listu, predlohy a jednej z kópií plastiky, ktorú v r. 2007 zakúpilo Poš-

tové múzeum Slovenskej pošty a vystavilo ju na Prage 2008. 

Miroslav Gerec: Kuriózny omyl na známke Umenie Jozef Kostka – Jar oráča, Zpravodaj SSČSZ 

SČF 2009/116/28 

Ing. Miroslav Gerec: Kuriózny omyl na známke „Jozef Kostka – Jar oráča“, Spravodajca ZSF 

2009/1/10 

Bratislava 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/1/9, F 1994/2/48 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

Ing. Miroslav Gerec: Špecializácia známky „Bratislava“ 50 (Sk), ZB 1998/7-8/13 

Podrobná štúdia o známke. Vydanie a poštové opodstatnenie známky, návrh a príprava tlačových fori-

em, dve tlačové formy pre oranžovú farbu, návrh na II. typ, DO a DV, papier a lep, odchýlky perforácie 

atď. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

Miroslav Gerec: Vada alebo chyba?, ZB 2000/6/11 

Problém používania termínu „dosková vada“, v ktorom niekomu prekáža bohemizmus „vada“. podľa 

platnej terminológie existujú dva pojmy: „dosková vada“ a „dosková chyba“ s rôznym obsahom. Me-

chanickou náhradou slova „vada“ slovom „chyba“ by dva rôzne pojmy splynuli. Príklady výskytu 

pojmu „dosková chyba“ u známok a celín Slovenska 1939-45 a od r. 1993 v slovenských katalógoch 

(tiež č. 25). 

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 



Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

XVII. Zimné olympijské hry Lillehammer '94 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/2/4, F 1994/4/117 

SF 1994/2/2. strana obálky 

Oznam o vydaní ZZ. 

SF 1994/2/4. strana obálky 

Oznam o vydaní NL. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

Ing. Š. Bránsky: Vážená redakcia, NF 1997/2/34 

O. i. názor na katalogizovanie ZNL. 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Pečiatka na FDC obrátená o 180o. Chýba jedna pečiatka. Obtlače pečiatok na zadnej strane. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Dr. Peter Osuský: Od výtvarného návrhu k poštovej známke, Katalóg Slovolympfila 2004, str. 75 

O.i. reprodukcie návrhov známky a kresby na FDC.  

Medzinárodný rok rodiny 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/4/10, F 1994/6/191 

SF 1994/5/3 

Oznam o vydaní ZZ. 

Jana Horváthová: Zmeny v emisnom pláne, SF 1994/2/2 

O. i. posunutie vydania známky „Rok rodiny“ vzhľadom k zmene koncepcie jej tvorby. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Miroslav Gerec: Vada alebo chyba?, ZB 2000/6/11 

Problém používania termínu „dosková vada“, v ktorom niekomu prekáža bohemizmus „vada“. podľa 

platnej terminológie existujú dva pojmy: „dosková vada“ a „dosková chyba“ s rôznym obsahom. Me-

chanickou náhradou slova „vada“ slovom „chyba“ by dva rôzne pojmy splynuli. Príklady výskytu 

pojmu „dosková chyba“ u známok a celín Slovenska 1939-45 a od r. 1993 v slovenských katalógoch 

(tiež č. 27). 

Ján Andrej Segner, Antoine de Saint-Exupéry (Osobnosti I.) 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/5/17, F 1994/7/230 

Jana Horváthová: Zmeny v emisnom pláne, SF 1994/2/2 

O. i. rozdelenie vydania emisie „Osobnosti“ na dva termíny. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

-šjp-: Tlačová zaujímavosť, SF 1996/1/9 

Nález známok „J. A. Segner“ s menším posunom modrej farby smerom nahor. 

Ing. Š. Bránsky: Tlačové zaujímavosti, NF 1996/4/33 

Nález známok „J. A. Segner“ s posunom modrej hĺbkotlače smerom nadol, takže vyčnieva v oboch 

dolných rohoch.. 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC. Odtlačok pečiatky mimo známku. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Jozef Murgaš (Europa) 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/5/17, F 1994/7/230 



Ing. Milan Kulich: Nové doskové vady na známkach Slovenska, SF 1996/3/20 

Nálezy výrobných vád: o. i. nedotlače okrovej farby na rôznych miestach známky, posuny farieb (čierna 

farba posunutá smerom nahor až k nápisu „SLOVENSKO“ alebo smerom nadol k nápisu „EUROPA“). 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Pečiatka na FDC obrátená o 180o. 

Marián Haľko: Zaujímavosti na známkach SR, ZB 1999/7-8/46 

O. i. nález PL „J. Murgaš“ s dvojitou perforáciou. 

ljf: Poznáte túto výrobnú chybu?, ZB 2001/8/10 

Nález PL známky „J. Murgaš“ s chýbajúcou žltou farbou (na ZP 1 úplne, na ZP 3 čiastočne). Farebné 

vyobrazenie na 2. strane obálky. 

Svetový deň bez tabaku 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/5/19, F 1994/7/230 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC. Dvojitý odtlačok pečiatok. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Majstrovstvá sveta vo futbale '94  

Oznámenie o vydaní: SF 1994/5/19, F 1994/8/271 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Pečiatka na FDC obrátená o 180o. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Miroslav Gerec: Vada alebo chyba?, ZB 2000/6/11 

Problém používania termínu „dosková vada“, v ktorom niekomu prekáža bohemizmus „vada“. podľa 

platnej terminológie existujú dva pojmy: „dosková vada“ a „dosková chyba“ s rôznym obsahom. Me-

chanickou náhradou slova „vada“ slovom „chyba“ by dva rôzne pojmy splynuli. Príklady výskytu 

pojmu „dosková chyba“ u známok a celín Slovenska 1939-45 a od r. 1993 v slovenských katalógoch 

(tiež č. 32). 

Olympijské hnutie 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/6/8, F 1994/8/271 

SF 1994/5/3 

Oznam o vydaní NL. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Dr. Peter Osuský: Od výtvarného návrhu k poštovej známke, Katalóg Slovolympfila 2004, str. 75 

O.i. reprodukcie návrhov známky.  

Orol skalný, sokol sťahovavý, výr skalný (Ochrana prírody)  

Oznámenie o vydaní: SF 1994/6/9, F 1994/8/271 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

(vkn): Slovenské známky v Prahe, ZB 1995/12/5 

O. i. vyobrazenie a popis PT vydaných k výstave. 

V. K. Németh: O čiernotlačiach, publikáciach a dobrom vkuse, ZB 1996/4/23 

Kritický pohľad na vydávanie príležitostných tlačí pôvodne slúžiacich pre zabezpečenia predaja filate-

listických publikácií. 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 



Pečiatka na FDC obrátená o 180o. 

JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 

Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. O. i. k nákladom PT. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Miroslav Gerec: Vada alebo chyba?, ZB 2000/6/11 

Problém používania termínu „dosková vada“, v ktorom niekomu prekáža bohemizmus „vada“. podľa 

platnej terminológie existujú dva pojmy: „dosková vada“ a „dosková chyba“ s rôznym obsahom. Me-

chanickou náhradou slova „vada“ slovom „chyba“ by dva rôzne pojmy splynuli. Príklady výskytu 

pojmu „dosková chyba“ u známok a celín Slovenska 1939-45 a od r. 1993 v slovenských katalógoch 

(tiež č. 36). 

Kráľ Svätopluk - 1100. výročie úmrtia 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/6/10, F 1994/8/271 

SF 1994/5/3 

Oznam o vydaní NL. 

-mg-: Videli sme, zaznamenali sme..., ZB 1998/9/15 

Správy pre špecialistov. O. i. oznam o vystavení tlačových dosiek známky „Svätopluk“ na výstave „Nit-

rafila“. 

Michal Zika: Zaujímavý nález známky Kráľ Svätopluk, ZB 2002/1/12 

Nález použitej známky (pečiatka Mojmírovce) s posunom čiernej farby nadol o 15 mm. 

120. výročie Svetovej poštovej únie 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/6/10, F 1994/9/305 

SF 1994/11/3. strana obálky 

Reprodukcia NL. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Dr. Sv. Šablatúra: Čo je nové na bratislavskej burze, Zpravodaj SZČSZ 1994/58-59/8 

O.i. o nedotlači známky UPU 8 Sk. 

mg: Doplňte si v katalógu..., ZB 2001/12/7 

Nové poznatky o dátumoch tlače príležitostných známok z rokov 1993-2000 (Ochrana prírody - Dub 

letný a Borovica sosna, 120. výročie Svetovej poštovej únie, Drogy nie!, 150. výročie prvej známky 

platnej na našom území, Historické mosty - drevený most, Kluknava a Vianoce - Jubileum 2000). 

MR 2002/4/2. strana obálky 

Ponuka odchýlok slovenských známok (o. i. „SPÚ“ s čiastočnou nedotlačou tmavomodrej farby). 

50. výročie Slovenského národného povstania - generáli Viest a Golian, francúz-

ski partizáni 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/10/30, F 1994/10/342 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Nad Tatrou sa blýska... 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/10/31, F 1994/10/342 

SF 1994/5/3 

 Oznam o zmene druhu tlač z WAITE na WIFAG. 

Branislav Parajka: Obálka pre anketu, ZB 1996/7-8/22 



Na rozposlanie suveníru v ankete o najkrajšiu známku za rok 1995 použil POFIS FDC známky „Nad 

Tatrou sa blýska...“ bez tejto známky. 

JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 

Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. O. i. k TF hárčeka č. 41. 

Ing. Miroslav Gerec: Slovenské známky pod UV-lampou, ZB 1998/6/9 

O. i. hárček „Nad Tatrou sa blýska...“ je jediný prípad použitia papiera -oz- u tlače na rotačke Wifag. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

(red.) : Pozor, falzifikát!, ZB 2007/9/19 

Upozornenie na jednu z ponúkaných položiek aukci firmy Burda – hárček H41 „Nad Tatrou sa 

blýska…“ s dvojitou perforáciou, ktorá pri tlači na rotačke Wifag nemôže vzniknúť. Nesprávne centro-

vaná (sfalšovaná) perforácia má menší priemer otvorov a má väčšiu výšku (o 1 otvor) jako správne 

centrovaná (pravá) perforácia. Položka je reprodukovaná. 

75 rokov Univerzity Komenského 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/11/6, F 1994/11/390 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Dostihy v Mojmírovciach 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/11/6, ZB 1995/mimoriadne číslo/2, F 1994/11/390 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/12/6, ZB 1995/mimoriadne číslo/2, F 1994/11/414 

-vkn-: Pofis pripravuje, ZB 1995/4/5 

Oznámenie o vydaní CM. 

Pofis informuje, SF 1995/3/32 

Oznámenie o príprave vydania CM. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

(vkn): Slovenské známky v Prahe, ZB 1995/12/5 

O. i. vyobrazenie a popis PT vydaných k výstave. 

V. K. Németh: O čiernotlačiach, publikáciach a dobrom vkuse, ZB 1996/4/23 

Kritický pohľad na vydávanie príležitostných tlačí pôvodne slúžiacich pre zabezpečenia predaja filate-

listických publikácií. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

Doplnenie údajov ZB 1999/2/9. 

M.Ň.: Zaujímavosti - Z pošty, NF 1999/6/30 

Použitie FDC bez známky na rozposlanie suvenírov z ankety o najkrajšiu poštovú známku. 

Banská Bystrica 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/12/6, F 1994/11/414 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

-mg-: „Nové dotlače výplatných známok“, ZB 1998/9/14 



Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Banská Bystrica“. Nové umiestnenie dátumu tlače na 

stroji Wifag 2, predĺženie hrebeňového výbehu rámcovej perforačnej zostavy, posunutie rezu oddeľujú-

ceho PL. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

-mg-: „Dotlače výplatných známok SR“, ZB 1999/5/10 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Banská Bystrica“. 

mg: Dotlače výplatných známok v druhom polroku 2001, ZB 2002/8/13 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Banská Bystrica“. Farebné vyobrazenie odtieňov na 

2. strane obálky. 

mg: Dotlače známok v I. polroku 2002, ZB 2003/3/11 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok - o. i. „Banská Bystrica“. 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 45 Banská Bystri-

ca“, ZB 2004/4/13 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Nový luminiscenčný papier slovenských známok, ZB 2005/8/22 

V Poštovej tlačiarni cenín Praha začali v roku 2004 používať nový luminiscenčný papier. V roku 2005 

na ňom vytlačili dotlač známky „Zvolen“ 30 (Sk) a základnú tlač známky „Prezident Ivan Gašparovič“ 

9 Sk. Oproti doteraz používanému španielskemu papieru má anglický papier lepšie tlačové vlastnosti. 

Anglický papier od doteraz používaných papierov odlišuje žiarivá a homogénna žltá luminiscenci pod 

UV-lampou, ktorá zmizne ihneď po ukončení osvietenia (fosforescenčný španielsky papier ešte chvíľu 

svetielkuje). Luminiscenčná prísada je na anglickom papieri aplikovaná z lícnej strany, takže zadná 

strana nežiari. V roku 2005 boli ešte na španielskom papieri dotlačené nasledovné výplatné známky: 

„Dubnica nad Váhom“ 1 (Sk), „Nitra“ 2 Sk, „Banská Bystrica“ 3 Sk, „Prešov“ 4 Sk, „Trnava“ 5 Sk, 

„Senica“ 6 Sk a „Pezinok“ 100 Sk. Na záver autor pripomína účel luminiscenčného papiera – jednotnú 

orientáciu zásielok v automatických triediacich linkách a pýta sa či z tohto hľadiska vyhovuje papier 

bez optických prísad, na ktorom je tlačená väčšina nových ofsetových známok.  

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 

Vianoce 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/12/7, F 1995/1/7 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Chatam Sófer, Wolfgang Kempelen, Štefan Banič (Osobnosti II.) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/1/2, SF 1995/1/7, F 1995/1/7 

SF 1994/5/3 

Oznam o vydaní ZZ. 

ZB 1995/6/7 

Vyobrazenie pozvánky na výstavu F. Horniaka v Bratislave. Na pozvánke je odtlačok rytiny FDC 

známky „W. Kempelen“. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

Ing. Miroslav Gerec: Pripomienky ku „Katalógu slovenských poštových známok a celín“, časť 

1993-1997, ZB 1998/7-8/10 

O. i. nesúlad číslovania známok v katalógu s číslovaním POFIS-u a s poradím v Úradnom vestníku 

Slovenskej pošty. 



-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

(JM)-: Zaujímavosť známky Štefan Banič, ZB 2008/7/25 

Vyobrazenie dvoch štvorblokov známky s pravým okrajom, kde sa na dvoch známkach vyskytuje 

bledšia tlač (pravdepodobne nedotlač, pozn. zostavovateľa) tváre Š. Baniča. 

Janko Alexy: Dievčatá, Vincent Hložník: Býci (Umenie) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/1/2, SF 1995/1/8, F 1995/1/7 

Ján Mička: Dievčatá alebo Dve ženy?, ZB 5/2/15 

Konštatovanie o rozpore v názve diela J. Alexyho na známke a na pohľadnici vydanej Maticou Sloven-

skou. 

Lode 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/2/2, SF 1995/1/9, F 1995/1/7 (oprava F 1995/3/5) 

-vkn-: Pofis pripravuje, ZB 1995/2/5 

Oznámenie o vydaní NL. 

SF 1995/3/32 Pofis informuje 

Oznámenie o vydaní CM. 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

-T-: Doplatné na Slovensku r. 1995, ZB 1995/10/19 

Popis nedostatočne vyplatenej zásielky z ČR. 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Pečiatka na FDC obrátená o 180o (OL 400). 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

Gazdovský spolok, Sobotište, 1845 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/2/2, SF 1995/1/10, NF 1995/2/11, F 1995/3/6 

-vkn-: Pofis pripravuje, ZB 1995/2/5 

Oznámenie o príprave vydania NL. 

SF 1995/3/32 Pofis informuje 

Oznámenie o vydaní NL. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

Rok ochrany európskej prírody 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/2/2, SF 1995/2/9, NF 1995/2/11, F 1995/4/6 

-vkn-: Zmeny v dátumoch vydania, ZB 1995/2/5 

Pôvodný termín vydania bol 18.1.1995. 

-vkn-: Pofis pripravuje ZB 1995/4/5 

Oznámenie o príprave vydania ZZ. 

Pofis informuje, SF 1995/4/9 

Oznámenie o príprave vydania CM a ZZ. 

Pofis informuje, SF 1995/5/32 

Oznámenie o distribúcii CM a ZZ. 

(vkn): Známkové zošitky Rok ochrany európskej prírody, ZB 1995/6/5 

Oznámenie o vydaní ZZ. 

(vkn): Analogické pohľadnice - Rumenica turnianska, Poniklec slovenský, Horcokvet Clusiov, ZB 

1995/6/5 

Oznámenie o vydaní CM. 

Ing. Miroslav Gerec: Pripomienky ku „Katalógu slovenských poštových známok a celín“, časť 

1993-1997, ZB 1998/7-8/10 



O. i. nesúlad číslovania známok v katalógu s číslovaním POFIS-u a s poradím v Úradnom vestníku 

Slovenskej pošty. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

Slovenské národné divadlo 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/3/4, SF 1995/2/9, NF 1995/2/12, F 1995/4/6 

(vkn): Pofis pripravuje, ZB 1995/3/7 

Oznámenie o vydaní NL. 

SF 1995/3/32 Pofis informuje 

Oznámenie o vydaní NL. 

Ing. Miroslav Gerec: Pripomienky ku „Katalógu slovenských poštových známok a celín“, časť 

1993-1997, ZB 1998/7-8/10 

O. i. nesúlad číslovania známok v katalógu s číslovaním POFIS-u a s poradím v Úradnom vestníku 

Slovenskej pošty. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

Nitra 

Oznámenie o vydaní: 

ZB 1995/3/4, SF 1995/3/4, NF 1995/2/12 (Vyobrazenie pôvodnej rozkresby známky.), F 1995/5/6 

NF 1994/6/1 

 Vyobrazenie pôvodnej rozkresby známky. 

-vkn-: Zmeny v dátumoch vydania, ZB 1995/2/5 

Pôvodný termín vydania bol 25.1.1995. 

Ing. Miroslav Gerec: Slovenské známky pod UV-lampou, ZB 1998/6/9 

O. i. u známky Nitra existuje papier s veľmi nízkou koncentráciou Cartax-DP. 

Náš rozhovor s akademickým malířem a grafikem Igorem Bencou, MR 1998/6/12 

O.i. vyobrazenie pôvodného návrhu známky Nitra. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

-mg-: „Dotlače výplatných známok SR“, ZB 1999/5/10 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Nitra“. Dotlač na papieri s tropickým lepom. 

-mg-: „Dotlače výplatných známok“, ZB 1999/7-8/11 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Nitra“. 

mg: Dotlač výplatných známok, ZB 2000/5/12 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Nitra“. 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok, o. i. „Nitra“. 

mg: Dotlače výplatných známok v prvom polroku 2001, ZB 2001/8/9 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Nitra“. 

mg: Dotlače výplatných známok v druhom polroku 2001, ZB 2002/8/13 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Nitra“. 

mg: Dotlače známok v I. polroku 2002, ZB 2003/3/11 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok - o. i. „Nitra“. 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 60 Nitra“, ZB 

2004/3/11 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Nový luminiscenčný papier slovenských známok, ZB 2005/8/22 

V Poštovej tlačiarni cenín Praha začali v roku 2004 používať nový luminiscenčný papier. V roku 2005 

na ňom vytlačili dotlač známky „Zvolen“ 30 (Sk) a základnú tlač známky „Prezident Ivan Gašparovič“ 

9 Sk. Oproti doteraz používanému španielskemu papieru má anglický papier lepšie tlačové vlastnosti. 

Anglický papier od doteraz používaných papierov odlišuje žiarivá a homogénna žltá luminiscenci pod 

UV-lampou, ktorá zmizne ihneď po ukončení osvietenia (fosforescenčný španielsky papier ešte chvíľu 



svetielkuje). Luminiscenčná prísada je na anglickom papieri aplikovaná z lícnej strany, takže zadná 

strana nežiari. V roku 2005 boli ešte na španielskom papieri dotlačené nasledovné výplatné známky: 

„Dubnica nad Váhom“ 1 (Sk), „Nitra“ 2 Sk, „Banská Bystrica“ 3 Sk, „Prešov“ 4 Sk, „Trnava“ 5 Sk, 

„Senica“ 6 Sk a „Pezinok“ 100 Sk. Na záver autor pripomína účel luminiscenčného papiera – jednotnú 

orientáciu zásielok v automatických triediacich linkách a pýta sa či z tohto hľadiska vyhovuje papier 

bez optických prísad, na ktorom je tlačená väčšina nových ofsetových známok.  

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 

Peter Karaba: „Výrobná chyba na výplatnej známke NITRA“, ZB 2007/5/17 

Nález známok z deviatej dotlače (dátum tlače 28. 1. 2000, čísla listov 53753 – 53989) s oranžovými 

pásmi. Podľa vyjadrenia tlačiarne išlo o výrobnú chybu, ktorej najpravdepodobnejšou príčinou bolo 

usadenie prachu z tlačového papiera na stieracom noži. Farebné vyobrazenie na 2. strane obálky. 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, skupina B 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/3/4, SF 1995/3/4, NF 1995/2/13, F 1995/5/6 

-vkn-: Pofis pripravuje, ZB 1995/4/5 

Oznámenie o príprave vydania NL. 

Pofis informuje, SF 1995/3/32 

Oznámenie o príprave vydania NL. 

Pofis informuje, SF 1995/4/9 

Oznámenie o príprave vydania NL. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

Béla Bartók, Ján Bahýľ (Osobnosti) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/5/4, SF 1995/4/6, NF 1995/3/19, F 1995/6/16, MT 1995/3/109 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC (B. Bartók). 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

Ľudovít Štúr 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/4/2, SF 1995/4/7, ZB 1995/5/4, NF 1995/3/19, F 1995/6/16, MT 

1995/3/109 

Branislav Parajka: Ach, tie hárčeky!, ZB 1995/9/23 

Rôzne rozmery hárčekov a TL. 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC. 

-Zc-: 3. Miesto pre Ľ. Štúra, ZB 1997/2/15 

Hárček „Ľ. Štúr“ získal v súťaži Grand prix WIPA 3. miesto. 

mg: Ľudovít Štúr a Francúzsko? ZB 1999/12/23 

Nález hárčeka s väčším posunom modrej farby doľava, slovenská trikolóra  „biela-modrá-červená“ sa 

zmenila na francúzsku „modrá-biela-červená“. 

gerec.miro@pobox.sk: Posuny farieb na známkach tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/11/14 

Vysvetlenie prípravy a postupu tlače na strojoch Waite a Heim. Charakteristické je ručné vkladanie 

každého tlačového listu pre každú farbu do tzv. nakladacieho uhla. Príčinou posunov sú niekedy aj 

nevhodne riešené návrhy, keď kresba je rozdelená do viacerých farieb, prípadne je použití negatívna 

kresba. O. i. ukážky postupných posunov červenej a modrej farby na hárčeku  „Ľ. Štúr.“ (farebne na 2. 

strane obálky). 



Miroslav Gerec: Dva varianty oddeľovania známok „Kone“ (H 360-361), ZB 2006/9/13(oprava 

ZB 2006/10/5) 

Známky na hárčeku „Kone“ boli zúbkované dvomi perforačnými rámcami, ktoré sa odlišujú rozmerom 

perforácie, šírkou známok a vzdialenosťou známok. Rekapitulácia ďalších známok u ktorých sa môže 

vyskytnúť podobná odlišnosť (pri háčeku „Dravá zver“ poznámka o dvoch rámcoch rozlíšiteľných 

podľa vychýleného otvoru v hornej perforácii ZP 2).  

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Mier a sloboda (Europa) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/5/4, SF 1995/5/7, NF 1995/3/20, F 1995/6/16, MT 1995/3/109 

(R): Druhá čiernotlač, ZB 1995/6/5 

Oznámenie o vydaní PT známky „Európa - Mier a sloboda“. PT má dva varianty: bez prítlače a s prítla-

čou organizačného výboru výstavy Dunajfila. 

-ik-: Opäť bez červenej, ZB 1995/6/17 

Oznam o výskyte známok „Európa“ s nedotlačou červenej farby. Nedotlač sa vyskytuje v časti nákladu 

vždy na všetkých známkach PL. 

-vkn-: Recenzie. Medzinárodná filatelistická výstava Dunajfila '95 Bratislava, ZB 1995/7-8/34 

O. i. poznámka o vydaní PT. 

Branislav Parajka: Ach, tie hárčeky!, ZB 1995/9/23 

Rôzne rozmery hárčekov a TL. 

Ing. Jerguš Bajzík: „Modrá Európa“, SF 1996/1/18 

Nález PL s dvojitou tlačou modrej farby so vzájomným posunom 0,2 mm smerom nadol. 

V. K. Németh: O čiernotlačiach, publikáciach a dobrom vkuse, ZB 1996/4/23 

Kritický pohľad na vydávanie príležitostných tlačí pôvodne slúžiacich pre zabezpečenia predaja filate-

listických publikácií. 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC. 

JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 

Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. O. i. k PT známky č. 41, 

existujú aj PT číslované nulami. Náklad PT s prítlačou bol 2000 kusov (číslované 1-2000). 

Ing. Š. Bránsky: Vážená redakcia, NF 1997/2/34 

O. i. výskyt známky s čiastočnou nedotlačou. 

Miroslav Gerec: Vada alebo chyba?, ZB 2000/6/11 

Problém používania termínu „dosková vada“, v ktorom niekomu prekáža bohemizmus „vada“. podľa 

platnej terminológie existujú dva pojmy: „dosková vada“ a „dosková chyba“ s rôznym obsahom. Me-

chanickou náhradou slova „vada“ slovom „chyba“ by dva rôzne pojmy splynuli. Príklady výskytu 

pojmu „dosková chyba“ u známok a celín Slovenska 1939-45 a od r. 1993 v slovenských katalógoch 

(tiež č. 65). 

inzerát zásielkovej služby St. Anthony, ZB 2001/5/48 

O. i. ponuka známok „Europa“ s posunom červenej farby o 5 mm vľavo. 

11. aukcia firmy Zberateľ, ZB 2001/7/príloha 

Položka č. 478: PL s posunom červenej farby doľava o 5 mm. 



gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Europa 1995“). Upozornenie na prav-

depodobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

gerec.miro@pobox.sk: Posuny farieb na známkach tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/11/14 

Vysvetlenie prípravy a postupu tlače na strojoch Waite a Heim. Charakteristické je ručné vkladanie 

každého tlačového listu pre každú farbu do tzv. nakladacieho uhla. Príčinou posunov sú niekedy aj 

nevhodne riešené návrhy, keď kresba je rozdelená do viacerých farieb, prípadne je použití negatívna 

kresba. O. i. ukážka šikmého posunu červenej farby na PL „Europa 1995“. 

inzerát ZB 2006/7/39 

Ponuka výmeny: známka s posunom a dvojitou červenou farbou sa ponúka za dvojitú tlač modrou far-

bou s DCH 8. 

Výročie oslobodenia koncentračných táborov 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/5/4, SF 1995/5/8, NF 1995/3/20, F 1995/6/16, MT 1995/3/109 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

Slovenský skauting 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/5/4, SF 1995/5/8, NF 1995/3/21, F 1995/7/10, MT 1995/3/109 

Pofis informuje, SF 1995/5/32 

Oznámenie o príprave vydania NL. 

Zdeněk Fritz: Náš rozhovor s akademickým malířem Jozefem Balážem, MR 1998/3/10 

O. i. vyobrazenie nerealizovaného návrhu známky. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

Návšteva pápeža Jána Pavla II. 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/5/4, SF 1995/5/8, NF 1995/3/21, F 1995/8/11, MT 1995/3/109 

Pofis informuje, SF 1995/7/32 

Oznámenie o príprave vydania NL, ZZ a obálky s prítlačou. 

Návšteva pápeža J. Pavla II., ZB 1995/7-8/4 

Oznámenie o vydaní NL, ZZ a obálky bez natlačenej známky. 

-vkn-: Pápež Ján Pavol II. - zlatá známka, ZB 1995/7-8/10 

Známku odtlačenú na zlatej fólii vyrobil rytec M. Činovský ako dar pápežovi. 

Ján Pavol II. - „Zlatá známka“, BF 1995/5/2 

Oznam o výrobe a odovzdaní známky vytlačenej na zlatej fólii. 

Zdeněk Fritz: Náš rozhovor s akademickým malířem Jozefem Balážem, MR 1998/3/10 

O. i. vyobrazenie nerealizovaného návrhu známky. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

S.  P.: Zvláštnosti vydania slovenských známok, MR 2001/4/28 

Známka k návšteve Jána Pavla II. bola odtlačená aj do zlatej fólie (1 skúšobný + 10 odtlačkov). 

100. výročie organizovanej filatelie na Slovensku 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/6/2, SF 1995/6/8, NF 1995/4/11, F 1995/7/10 

Pofis informuje, SF 1995/5/32 

Oznámenie o príprave vydania NL. 

Pofis informuje, SF 1995/6/22 

Oznámenie o príprave vydania NL. 



Branislav Parajka: Ach, tie hárčeky!, ZB 1995/9/23 

Rôzne rozmery hárčekov a TL. 

-vkn-: Dve nové čiernotlače, ZB 1996/7-8/6 

Pre výstavu F. Horniaka bola vyhotovená príležitostná tlač známky „Film Jánošík“ a ako členská pré-

mia ZSF bola vydaná príležitostná tlač známky „100. výročie filatelie na Slovensku“. Obidve sú k do-

staniu v obchodnej sieti. 

JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 

Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. O. i. k PT hárčeka č. 69, 

náklad oficiálnej PT bol 12 500 kusov. 

Jerguš Bajzík: Nekontinualita lepu na hárčekoch, ZB 1998/2/14 

Nález hárčekov s nepravidelnou zrnitou štruktúrou lepu alebo s lepom vodorovne pruhovaným. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

(red.): Ad. Chybný orez hárčeka, ZB 2007/5/37 

Reakcia na oznam v ZB 2007/4/11. Ukážka posunu rezu hárčeka č. 69 H o 4 mm vpravo. 

Ing. Miroslav Gerec: Rozlíšenie hárčekových polí známky č. 69 100. výročie organizovanej filate-

lie na Slovensku, ZB 2009/11/26 

Súhrn poznatkov o tlači hárčeka. Reprodukcia nerozrezaných TL a rozlíšenie ôsmich HP s ilustráciami 

(HP 1/4 je chybná). Štyri HP boli pravdepodobne skartované, pretože do nich zasahovali farebné testo-

vacie stupnice. K tomu vyjadrenie zástupcu tlačiarne. 

Ing. Miroslav Gerec: Rozlíšenie hárčekových polí známky č. 69 100. výročie organizovanej filate-

lie na Slovensku, Zpravodaj SSČSZ 2009/119/25 

Článok prevzatý zo ZB 2009/11/26. 

Nová Baňa 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/6/2, SF 1995/6/8, NF 1995/4/12, F 1995/8/11 

-mg-: „Nové dotlače výplatných známok“, ZB 1998/9/14 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Nová Baňa“. Použitie papiera s tropickým lepom, 

vynechaný perforačný otvor v okraji PL. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 70 Nová Baňa“, ZB 

2004/6/17 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Banská Štiavnica, Spišský hrad, Vlkolínec (Krásy našej vlasti) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/7-8/2, SF 1995/7/16, SF 1995/9/24, NF 1995/4/12, F 1995/8/11 

ZB 1995/9/4 Oznámenie o vydaní NL. 

(vkn): Slovenské známky v Prahe, ZB 1995/12/5 

O. i. vyobrazenie a popis PT vydaných k výstave. 

V. K. Németh: O čiernotlačiach, publikáciach a dobrom vkuse, ZB 1996/4/23 

Kritický pohľad na vydávanie príležitostných tlačí pôvodne slúžiacich pre zabezpečenia predaja filate-

listických publikácií. 

-vkn-: Martin Činovský - 10 rokov známkovej tvorby, ZB 1996/5/9 

K výstave bude vydaná príležitostná tlač známky „Vlkolínec“. 

Dr. J. Gál: Ak. mal. M. Činovský v Mojmírovciach, NF 1996/3/4 

Vyobrazenie opečiatkovanej PT Vlkolínec vydanej k výstave. 

ZB 1996/6/11 

 Vyobrazenie príležitostnej tlače známky „Vlkolínec“, rozmery. 

Jerguš Bajzík: Slepotlač na čiernotlačiach „UNESCO - Spišský hrad“, ZB 1997/3/22 



Nález zdvojeného a dvojitého číslovania príležitostných tlačí. Jedno číslo je otlačené čiernou farbou, 

druhé naslepo s rovnakým číslom alebo iným číslom. Vysvetlenie vzniku chýb. 

6. Aukcia firmy Zberateľ, ZB 1999/1/36 

Ponuka PT „Vlkolínec“ s plastickým monogramom „MČ“ (príloha publikície o Martinovi Činovskom). 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

100 rokov volejbalu 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/9/2, SF 1995/10/2, NF 1995/4/13, F 1995/8/11 

-vak-: D. Nágel a F. Horniak smečovali: Cena slovenskej známke, ZB 1996/4/6 

Oznam o ocenení známky v medzinárodnej súťaži známok s volejbalovým námetom (3. miesto). 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

ZB 2008/8/4 

Vydanie PT. 

Bienále ilustrácií Bratislava 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/9/2, SF 1995/10/2, NF 1995/5/11, F 1995/10/5, MT 1995/6/219  

ZB 1995/10/2  

Oznámenie o vydaní ZZ. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

Trenčín 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/9/2, SF 1995/10/3, NF 1995/5/11, F 1995/10/5, MT 1995/6/219  

Jozef Korený: Glosa k Trenčínu 1995, NF 1996/1/5 

O. i. vyobrazenie dvoch neprijatých návrhov známky (str. 1 a 6). 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 77 Trenčín“, ZB 

2004/5/15 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: „Odtlačky skúšobnej moletáže na slovenských známkach“, ZB 2005/10/26 

Moletovanie je technológiou, ktorou v PTC Praha pripravujú pre stoje Wifag oceľotlačové valce. 

Výnimočne sa používa resp. používala aj pri výrobe hĺbkotlačových valcov, kde je však prevažujúcou  

technológiou fotochemická príprava (obidve technoloógie boli použité napr. pri známke č. 77 Trenčín). 

Pred moletovaním známkových obrazov na tlačový valec moletér skúša kvalitu materiálu a 

molety pomocou skúšobných odtlačkov na okraji valca. Aby sa tieto skúšobné odtlačky ocitli na okraji 

PL musí byť tento okraj dostatočne široký, na patričnom mieste musí byť nanesená farba a musí tam 

byť tlak, čo v praxi znamená, že plsť, bežiaca pod potláčaným papierom musí byť vysunutá na okraj. 

Extrémne vysunutie plste – tak, že na opačnom mieste PL vznikla nedotlač nastalo napr. pri známkach 

č. 38 „120 výročie Svetovej poštovej únie“ a č. 77 „Trenčín“.  

Odtlačky skúšobnej moletáže sú známe na troch slovenských známkach – na ľavom okraji 

známky č. 218 „Historické mosty – drevený most, Kluknava“ je skúšobný odtlačok autotronovej znač-

ky, na ľavom okraji známky č. 249 „Most Štúrovo – Ostrihom“ a na ľavom okraji známky č. 296 „Sv. 

Svorad, sv. Benedikt“ sú skúšobné odtlačky oceľotlačového obrazu známok. Skúšobná moletáž oceľo-

tlače je aj na tlačovom valci známky č. 248 „Poštové múzeum Banská Bystrica“, ktorý je uložený 

v Poštovom múzeu ale odtlačok tejto skúšobnej moletáže na okraji PL nie je známy. 

Spolok sv. Vojtecha 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/9/2, SF 1995/10/3, NF 1995/5/11, F 1995/10/5, MT 1995/6/219  

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

Clevelandská dohoda 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/10/2, SF 1995/12/2, NF 1995/5/12, F 1995/11/4, MT 1995/6/219  



-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

50. výročie založenia OSN 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/10/2, SF 1995/12/2, NF 1995/5/12, F 1995/11/4, MT 1995/6/219 

(vkn): Známka OSN s „bobuľkou“, ZB 1995/11/14 

Na časti nákladu bola zistená na ZP 8 „bobuľka“ medzi prvým písmenom „O“ nápisu „SLOVENSKO“ 

a rámčekom známky. 

(Čj): Ministerská novoročná celina, ZB 1996/3/12 

Vydanie obálky, počet kusov a ich rozdelenie. Novoročenkou bol grafický list s natlačenou kresbou z 

FDC známky „50 rokov OSN“. 

Tibor Jaššo: Ministerská obálka a ministerská tlač, SF 1996/3/3 

Vydanie služobnej obálky so známkou „Štátny znak“ 8 Sk, formát obálky je 210x102 mm. V obálke bol 

vložený obal - novoročenka s blahoželaním a príležitostná tlač - kresba FDC známky „OSN“. 

Ing. Milan Kulich: Nové doskové vady na známkach Slovenska, SF 1996/3/20 

Nálezy výrobných vád: o. i. dvojitá perforácia PL známky OSN. 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „50. výročie založenia OSN“). Upo-

zornenie na pravdepodobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

gerec.miro@pobox.sk: Posuny farieb na známkach tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/11/14 

Vysvetlenie prípravy a postupu tlače na strojoch Waite a Heim. Charakteristické je ručné vkladanie 

každého tlačového listu pre každú farbu do tzv. nakladacieho uhla. Príčinou posunov sú niekedy aj 

nevhodne riešené návrhy, keď kresba je rozdelená do viacerých farieb, prípadne je použití negatívna 

kresba. O. i. ukážka posunov dvoch farieb na PL „50. výročie založenia OSN“. 

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

František Daňko: Máte slovo, ZB 2007/9/36 

Oznam o náleze známky č. 80 „50. výročie založenia OSN“ s veľkým posunom tmavomodrej farby na 

doporučenej celistvosti. Reprodukcia celistvosti a farebná reprodukcia známky na 2. strane obálky. 

Vianoce ‘95 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/11/2, SF 1995/12/3, NF 1995/5/13, F 1995/11/4, MT 1995/6/219  

Mgr. J. Mička: Ministerská novoročenka 1995, Zb 1996/7-8/21 

Popis novoročenky s nalepenou známkou „Vianoce 1995“ a natlačenou kresbou z FDC tejto známky. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

Miroslav Gerec: Známky s bielymi okrajmi – malé, ale zaujímavé posuny zúbkovania, ZB 

2007/12/27 

Ukážky posunutého zúbkovania na slovenských známkach, ktoré nemajú obraz ohraničený okrajmi ale 

siaha cez celé známkové pole. Pri nepresnom zúbkovaní majú známky z okrajových stĺpcov alebo ra-

dov biele okraje. Porovnanie s poľskou resp. českou známkou, kde je v okraji PL náznak obrazu resp. 



presah farby. Presah farby do okraj mala známka „Europa – Imigranti očami mladých ľudí“ a dve star-

šie známky „Vianoce ’95” a „Černová 1907“. Vyobrazenie známok s okrajmi: „Známka deťom – Jar“, 

„Blahoprajná známka – Kytica“, „Bábkové divadlo – Gašparko“ a  „Pltníci na Dunajci“. Rozmerovo 

ide o posuny malé ale sú zaujímavým zberateľským materiálom.  

Narodenie z Hlohovca, Mikuláš Galanda: Dve ženy (Umenie) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/12/2, SF 1995/12/5, SF 1995/12/21, NF 1995/6/21, F 1995/12/8, MT 

1996/1/27 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Chýbajúca známka na FDC (Narodenie z Hlohovca). 

Milan Halász: Zaujímavé dve ženy, ZB 1998/3/18 

U hodnoty 16 Sk je priestor pod ležiacou ženou buď šrafovaný alebo bez šrafovania. 

100 rokov Olympijských hier - Alojz Szokol 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/1/2, SF 1996/3/2, NF 1996/1/8, F 1996/2/6, MT 1996/2/58 

ZB 1996/3/3 

Vydanie NL. 

Ing. V. Javorský: Obálky 1. dňa v roku 1996, SF 1997/3/21 

Detailný popis FDC. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Dr. Peter Osuský: Od výtvarného návrhu k poštovej známke, Katalóg Slovolympfila 2004, str. 75 

O.i. reprodukcie návrhov známky.  

Jozef Cíger-Hronský, Jozef Ľudovít Holuby (Osobnosti) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/2/1, SF 1996/3/2, NF 1996/1/8, F 1996/2/6, MT 1996/2/58 

SF 1996/3/3. strana obálky 

Reprodukcia návrhu známky „J. C. Hronský“. 

Ing. V. Javorský: Obálky 1. dňa v roku 1996, SF 1997/3/21 

Detailný popis FDC. U známky 3 Sk sa vyskytla FDC bez známky. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Ľudové zvyky 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/3/1, SF 1996/4/2, NF 1996/2/27, F 1996/4/7, MT 1996/3/93 

ZB 1996/3/3 

Vydanie ZZ. 

Ing. V. Javorský: Obálky 1. dňa v roku 1996, SF 1997/3/21 

Detailný popis FDC. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Rok za odstránenie biedy 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/4/1, SF 1996/5/2, NF 1996/2/28, F 1996/4/7, MT 1996/4/115 

Ing. Š. Bránsky: Tlačové zaujímavosti, NF 1996/4/33 

Nález hárčeka s tmavšou fialovou farbou v ľavom hornom rohu, čo je zapríčinené hrubším vodorovným 

šrafovaním. Rozdiely sú aj v polohe bielej farby okolo hlavy a ramien chlapca. 

Miroslav Gerec: Dva varianty oddeľovania známok „Kone“ (H 360-361), ZB 2006/9/13(oprava 

ZB 2006/10/5) 

Známky na hárčeku „Kone“ boli zúbkované dvomi perforačnými rámcami, ktoré sa odlišujú rozmerom 

perforácie, šírkou známok a vzdialenosťou známok. Rekapitulácia ďalších známok u ktorých sa môže 

vyskytnúť podobná odlišnosť (pri háčeku „Dravá zver“ poznámka o dvoch rámcoch rozlíšiteľných 

podľa vychýleného otvoru v hornej perforácii ZP 2).  



Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Izabela Textorisová (Europa) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/5/1, SF 1996/5/2, NF 1996/2/28, MT 1996/4/115 

V. K. Németh: Posuny farieb, ZB 1996/5/19 

O. i. zvislý posun zelenej farby. 

V. K. Németh: Neobyčajná pocta alebo PostEuropa zmenila svoje odporúčanie?, ZB 1996/5/28 

Otázka na vydavateľa ohľadom rozporu medzi odporúčaniami organizácie PostEuropa a vydaním sútla-

če dvoch známok. Odkaz na ZB 1995/5/10. 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Europa 1996“). Upozornenie na prav-

depodobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

Film Jánošík (1936) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/5/1, SF 1996/5/3, NF 1996/3/15, F 1996/5/7, MT 1996/4/115 

-vkn-: Dve nové čiernotlače, ZB 1996/7-8/6 

Pre výstavu F. Horniaka bola vyhotovená príležitostná tlač známky „Film Jánošík“ a ako členská pré-

mia ZSF bola vydaná príležitostná tlač známky „100. výročie filatelie na Slovensku“. Obidve sú k do-

staniu v obchodnej sieti. 

JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 

Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. O. i. k PT hárčeka č. 91, 

náklad prvého variantu bol 5 500 kusov, druhého variantu 1 500 kusov. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Peter Karaba: Chyba orezu hárčeka a perforačné odchýlky, ZB 2007/4/11 

Nález hárčeka „Film Jánošík“ s posunom rezu vpravo o 3 mm. Normálne okraje sú široké 13 mm, pri 

posune má ľavý okraj šírku 10 mm a pravý okraj šírku 16 mm. Na inom hárčeku je vychýlený perforač-

ný otvor (druhý PO zľava vo vodorovnej perforácii je vychýlený nahor). Vychýlený otvor je aj na 

známke „Deň poštovej známky - Nitrafila“ (medzi ZP 6 a 13 je vo vodorovnej perforácii desiaty PO 

sprava vychýlený nadol). 

Josef Fronc: Odchylky perforace u známek tištěných na strojích Wifag v PTC Praha, ZB 

2007/5/24 

Reakcia na oznam v ZB 2007/4/11. Popis perforovania v stroji Wifag (o.i. zväčšovanie priemeru otvo-

rov pri prevŕtaní už používaných perforačných matríc), upozornenie na seriál článkov v Zpravodaji 

Spoločnosti zberateľov čs. známok SČF, ktorý bol venovaný perforácii českých známok, tlačených na 

strojoch Wifag a ktorý sa dá aplikovať aj na slovenské známky. Prezentácia hárčeka č. 91H „Film Jáno-

šík“ s ďalším vychýleným otvorom a doplnenie ďalších vychýlených otvorov na známke č. 283 „Deň 

poštovej známky - Nitrafila“. 

Hlasy a ohlasy, ZB 2007/11/21 



Reakcia na oznam v ZB 2007/7/26. O.i. vyobrazenie vychýlených perforačných otvorov na hárčeku 

„Film Jánošík“. 

Olympijské hry Atlanta '96 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/5/1, SF 1996/5/3, NF 1996/3/16, F 1996/5/7, MT 1996/4/115 

ZB 1996/6/9 

Vydanie NL. 

ZB 1996/9/3 

Vydanie obálky s prítlačou. Technikou „kinegram“ vytlačila tlačiareň Security printing Praha. 

-vkn- 100 slovenských poštových známok, ZB 1996/10/9 

Z tlačovej konferencie MDPT. Otázky k informáciam o nových známkach a celinách, k ukončeniu 

platnosti príplatkových známok, k množstvu príležitostných tlačí a pod. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Dr. Peter Osuský: Od výtvarného návrhu k poštovej známke, Katalóg Slovolympfila 2004, str. 75 

O.i. reprodukcia návrhu známky.  

(red.): Hlasy a ohlasy, ZB 2007/8/21 

Reprodukcia hárčeka k OH v Atlante s užším pravým okrajom. 

150 rokov Slovenských pohľadov 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/6/1, SF 1996/6/2, NF 1996/4/29, F 1996/6/7 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Okolo Slovenska 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/6/1, SF 1996/6/2, NF 1996/4/29, F 1996/6/7 

ZB 1996/6/9 

Vydanie NL a ZZ. 

Ing. Miroslav Gerec: Slovenské známky pod UV-lampou, ZB 1998/6/9 

O. i. známka „Okolo Slovenska“ sa vyskytuje na papieri s kvantitatívnymi rozdielmi luminiscencie. 

Popis výskytu, dátumy tlače, čísla listov. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Senica 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/6/1, SF 1996/6/2, NF 1996/4/31, F 1996/6/7 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

-mg-: „Dotlače výplatných známok“, ZB 1999/7-8/11 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Senica“. Dotlač na papieri s tropickým lepom. 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok, o. i. „Senica“. 

mg: Dotlače výplatných známok v prvom polroku 2001, ZB 2001/8/9 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Senica“. 

mg: Dotlače výplatných známok v druhom polroku 2001, ZB 2002/8/13 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Senica“. Farebné vyobrazenie nedotlače na 2. strane 

obálky. 

K. Nemečkay: Posuny farieb na známkach, ZB 2003/1/13 

Vymenovanie nálezov posunutých farieb na slovenských známkach (bez reprodukcií). Poznámka re-

dakcie, že ide o výrobné chyby - „rozpasované“ farby. O. i. aj na známke „Senica“. 

mg: Dotlače známok v I. polroku 2002, ZB 2003/3/11 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok - o. i. „Senica“. 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 95 Senica 6 Sk“, ZB 

2004/2/13 



Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Nový luminiscenčný papier slovenských známok, ZB 2005/8/22 

V Poštovej tlačiarni cenín Praha začali v roku 2004 používať nový luminiscenčný papier. V roku 2005 

na ňom vytlačili dotlač známky „Zvolen“ 30 (Sk) a základnú tlač známky „Prezident Ivan Gašparovič“ 

9 Sk. Oproti doteraz používanému španielskemu papieru má anglický papier lepšie tlačové vlastnosti. 

Anglický papier od doteraz používaných papierov odlišuje žiarivá a homogénna žltá luminiscenci pod 

UV-lampou, ktorá zmizne ihneď po ukončení osvietenia (fosforescenčný španielsky papier ešte chvíľu 

svetielkuje). Luminiscenčná prísada je na anglickom papieri aplikovaná z lícnej strany, takže zadná 

strana nežiari. V roku 2005 boli ešte na španielskom papieri dotlačené nasledovné výplatné známky: 

„Dubnica nad Váhom“ 1 (Sk), „Nitra“ 2 Sk, „Banská Bystrica“ 3 Sk, „Prešov“ 4 Sk, „Trnava“ 5 Sk, 

„Senica“ 6 Sk a „Pezinok“ 100 Sk. Na záver autor pripomína účel luminiscenčného papiera – jednotnú 

orientáciu zásielok v automatických triediacich linkách a pýta sa či z tohto hľadiska vyhovuje papier 

bez optických prísad, na ktorom je tlačená väčšina nových ofsetových známok.  

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 

Ochrana prírody 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/7-8/1, SF 1996/7-8/2, NF 1996/4/32, F 1996/7/4 

Katalóg slovenských poštových známok a cenín, NF 1997/4/29 

Pripomienky ku katalógu Slovensko 1939-1945, 1993-97. V katalógu chýbajú carte maximum emisie 

„Ochrana prírody 1996“. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

František Pekár, Turzovka: Nesprávne názvoslovie na známkach, ZB 2003/3/39 

Prípady nesprávnych slovenských a latinských názvov na nových slovenských známkach (o.i. má byť 

Muflón lesný a Zubor európsky). 

Popradské pleso, Skalnaté pleso, Štrbské pleso (Krásy našej vlasti) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/10/1, SF 1996/10/2, NF 1996/5/26, F 1996/11/8, MT 1996/5/148  

ZB 1996/10/6 

Vydanie NL. 

redakcia: Služobná celinová obálka II., ZB 1997/1/3 

Na obálke je vytlačená kresba z FDC emisie „Krásy našej vlasti“. 

Album ponúka, ZB 1997/9/1. strana obálky 

Vyobrazenie novoročenky s kresbou FDC emisie „Krásy našej vlasti 1996“. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Endre Nemes: Barokové kreslo (Umenie) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/10/1, SF 1996/10/2, NF 1996/5/27, F 1996/10/4, F 1996/11/8  

(ik-vkn): Spoločné česko-švédsko-slovenské vydanie emisie Umenie: E. Nemes, ZB 1996/3/4 

Avízo spoločného vydania, upozornenie na možnosť objednania českých a švédskych známok a kom-

pletu troch príležitostných tlačí. 

Franz Xaver Messerschmidt: Zadržiavaný smiech (Umenie) 

Konská železnica z Bratislavy do Trnavy, Lietadlo Andreja Kvasza (Technické 

pamiatky) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/11/1, SF 1996/11/2, NF 1996/5/27, F 1996/11/8 



ZB 1996/12/7 

Vydanie ZZ. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Vianoce ‘96 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/12/1, SF 1996/12/2, NF 1996/6/16, F 1996/12/8 

redakcia: Služobná celinová obálka II., ZB 1997/1/3 

Do obálok bola vložená novoročenka s nalepenou známkou „Vianoce 1996“ a s reprodukciou návrhu 

tejto známky. 

s.š.: Nová slovenská celina - ministerská, MR 1997/4/23 

Oznámenie o vydaní a vyobrazenie oboch variantov služobnej celiny aj vloženej novoročenky. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Andy Warhol: Kráľovná Ntombi Twala (Umenie) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/12/1, SF 1996/12/2, NF 1996/6/15,16, F 1996/12/8 

Jozef Kostka - Jar oráča, prítlač na kupóne (Umenie) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/12/2, NF 1996/6/17, SF 1997/1/2, F 1996/12/8 

Ing. Jerguš Bajzík: Posun tlačovej farby, ZB 1997/2/14 

Nález známok s prítlačou na kupóne s posunom hnedej farby. 

Úspechy slovenských športovcov na OH '96 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/1/1, NF 1996/6/19, SF 1997/1/3, F 1996/12/8 

Ing. Miroslav Gerec: Pripomienky ku „Katalógu slovenských poštových známok a celín“, časť 

1993-1997, ZB 1998/7-8/10 

O. i. nesúlad číslovania známok v katalógu s číslovaním POFIS-u a s poradím v Úradnom vestníku 

Slovenskej pošty. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

V. K. Németh: Katalóg Slovolympfila 2000, ZB 2000/5/34 

Recenzia výstavného katalógu, o. i. oznam o vydaní čiernotlače známky 3 Sk „Úspechy slovenských 

športovcov na OH 1996“. Čiernotlač je číslovaná a doplnená reliéfnou tlačou loga výstavy.  

Marcel Arbeit: Čs. známky na papíru fl2 s příměsí ozp, F 2001/4/14 

Prehľad čs. známok tlačených na papieri -fl2- s nezámernou prímesou ozp. Autor nevylučuje podobné 

nálezy u známok Českej republiky. Poslednou známkou, tlačenou na papieri -fl2- je slovenská známka 

„Slovenské víťazstvá na OH“ (dátum tlače 25.11.1996). 

Dr. Peter Osuský: Od výtvarného návrhu k poštovej známke, Katalóg Slovolympfila 2004, str. 75 

O.i. reprodukcia návrhu známky.  

Martin Benka (Deň poštovej známky) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/1/1, NF 1996/6/18, SF 1997/1/2, F 1996/12/8 

Návrh na poštovú známku a FDC, MT 1996/6/156 

Vyobrazenie návrhov na známku, kupón a FDC. 

Ing. Miroslav Gerec: Pripomienky ku „Katalógu slovenských poštových známok a celín“, časť 

1993-1997, ZB 1998/7-8/10 

O. i. nesúlad číslovania známok v katalógu s číslovaním POFIS-u a s poradím v Úradnom vestníku 

Slovenskej pošty. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

Doplnenie údajov ZB 1999/4/10. 

MR 2002/4/2. strana obálky 



Ponuka odchýlok slovenských známok (o. i. „Deň poštovej známky“ s posunom podtlače o 1 mm hore). 

(red.): Máte slovo, ZB 2006/4/19 

O. i. odpoveď na list zberateľa z Banskej Bystrice k pravosti známky ponúkanej v jednej českej aukcii. 

Hĺbkotlačová podtlač kupónu známky č. 110 má inú farbu. Takáto odchýlka pri rotačnej tlači na stroji 

Wifag nemôže vzniknúť. Pravdepodobne ide o odfarbený kupón, teda o falzifikát na škodu zberateľov. 

Štefan Moyses, Svetozár Hurban Vajanský (Osobnosti) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/2/1, NF 1997/1/6, SF 1997/2/2, F 1997/2/8 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Majstrovstvá sveta v biatlone - Osrblie '97 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/2/2, NF 1997/1/7, SF 1997/2/3, F 1997/2/8, MT 1997/2/58 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Ľudové zvyky 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/3/1, NF 1997/1/8, SF 1997/3/2, MT 1997/2/58 

Poštová schránka, ZB 1997/4/22 

Výskyt poštového použitia známok pred dňom vydania (pošta Jasenie). 

NF 1999/1/1. strana obálky. 

Vyobrazenie nerealizovaného návrhu známky „Ľudové zvyky“. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

700 rokov františkánskeho kostola v Bratislave 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/4/1, NF 1997/2/4, SF 1997/4/2, F 1997/5/9 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Žilina 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/4/1, NF 1997/2/4, SF 1997/4/2, F 1997/5/9, MR 1997/4/2 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok, o. i. „Žilina“. 

Ing. Ivan Gaža: Obyčajná známka, Katalóg XVIII. dní filatelie Slovenska, Žilina 2001, str. 23 

O.i. vyobrazenie návrhu známky (na 1. strane obálky farebné). 

MKr: Žilina na tému variácií posunov, ZB 2001/12/8 

Oznam o náleze posunov farieb zelenej i žltej farby voči oceľotlači s tromi vyobrazeniami. Posun sa na 

hárku neprejavuje u všetkých známok rovnako. Poznámka aj o rozdieloch v štruktúre zelenej farby 

(celistvá, jednoliata a „vlnkovaná“). 

ZB 2002/3/2 

Vydanie PT. 

mg: Dotlače známok v I. polroku 2002, ZB 2003/3/11 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok - o. i. „Žilina“. 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 116 Žilina 9 Sk“, ZB 

2004/11/11 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 



100 rokov bezdrôtovej telegrafie 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/4/1, NF 1997/2/5, SF 1997/4/3, F 1997/5/9, MR 1997/4/2 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

Zázračný dážď pri Hrone (Europa) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/6/1, NF 1997/2/5, SF 1997/5/5, F 1997/6/7, MR 1997/4/2 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Europa 1997“). Upozornenie na prav-

depodobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

Folklórny festival Východná 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/6/1, NF 1997/3/5, SF 1997/5/, F 1997/7/17, MR 1997/4/2 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

Jaskyňa Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa (Krásy našej vlasti) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/6/2, NF 1997/3/5, SF 1997/5/, F 1997/7/17, MR 1997/4/2 

gerec.miro@pobox.sk: Posuny farieb na známkach tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/11/14 

Vysvetlenie prípravy a postupu tlače na strojoch Waite a Heim. Charakteristické je ručné vkladanie 

každého tlačového listu pre každú farbu do tzv. nakladacieho uhla. Príčinou posunov sú niekedy aj 

nevhodne riešené návrhy, keď kresba je rozdelená do viacerých farieb, prípadne je použití negatívna 

kresba. O. i. ukážka posunov farieb na negatívnej kresbe nominálnych hodnôt známok „Jaskyne“. 

Trienále insitného umenia 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/6/2, NF 1997/3/6, SF 1997/5/, F 1997/8/12, MR 1997/5/10 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

Svetový rok Slovákov 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/9/1, NF 1997/3/6, F 1997/8/12, MR 1997/5/10 

V. K. Németh: „Poštová známka a Slovensko“, ZB 1998/12/22 

K publikácii boli vydané PT známok „Svetový rok Slovákov“ a „5. výročie Ústavy SR“. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

K. Nemečkay: Posuny farieb na známkach, ZB 2003/1/13 

Vymenovanie nálezov posunutých farieb na slovenských známkach (bez reprodukcií). Poznámka re-

dakcie, že ide o výrobné chyby - „rozpasované“ farby. O. i. aj na známke „Svetový rok Slovákov“. 

Martin 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/9/1, NF 1997/3/7, F 1997/8/12, MR 1997/5/10 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

M. Ň.: Zaujímavosti  - Slovenské FDC, NF 1999/6/30 

Šikmá tlač kresby na FDC (ofset). 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok, o. i. „Martin“. 

mg: Dotlače výplatných známok v prvom polroku 2001, ZB 2001/8/9 



Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Martin“. 

mg: Dotlače výplatných známok v druhom polroku 2001, ZB 2002/8/13 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Martin“. 

gerec.miro@pobox.sk: Martin 7 Sk - to nie je vynechaná farba!, ZB 2002/8/13 

Známky bez ružovej hĺbkotlačovej farby možno „vyrobiť“ pôsobením slnečného svetla. Nejde o výrob-

nú vadu ale o poškodené známky. Rekapitulácia poznatkov o dotlačiach. Farebné vyobrazenie na 2. 

strane obálky. 

Viliam Hrnčár: Nové zaujímavosti na slovenských známkach, ZB 2002/12/15 

Nález viacerých zaujímavostí na nových slovenských známkach s ich reprodukciami. O. i. ukážka bielej 

škvrny v hĺbkotlači na známke „Martin“. 

K. Nemečkay: Posuny farieb na známkach, ZB 2003/1/13 

Vymenovanie nálezov posunutých farieb na slovenských známkach (bez reprodukcií). Poznámka re-

dakcie, že ide o výrobné chyby - „rozpasované“ farby. O. i. aj na známke „Martin“. 

mg: Dotlače známok v I. polroku 2002, ZB 2003/3/11 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok - o. i. „Martin“. 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 124 Martin 7 Sk“, 

ZB 2004/9/9 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Bienále ilustrácií Bratislava 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/9/1, NF 1997/3/7, F 1997/9/18, MR 1997/5/10 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

Vodný kolový mlyn  (Technické pamiatky) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/9/2, NF 1997/3/8, F 1997/9/18, MR 1997/5/10 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

MR 2002/1/2. strana obálky 

Ponuka slovenských PT veľkého formátu (Krížová cesta, Bardejov a Vodný kolový mlyn v Jelke). 

5. výročie Ústavy Slovenskej republiky 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/9/2, NF 1997/4/15, F 1997/10/17, MR 1997/6/3 

V. K. Németh: „Poštová známka a Slovensko“, ZB 1998/12/22 

K publikácii boli vydané PT známok „Svetový rok Slovákov“ a „5. výročie Ústavy SR“. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

K. Nemečkay: Posuny farieb na známkach, ZB 2003/1/13 

Vymenovanie nálezov posunutých farieb na slovenských známkach (bez reprodukcií). Poznámka re-

dakcie, že ide o výrobné chyby - „rozpasované“ farby. O. i. aj na známke „5. výročie Ústavy SR“. 

Huby  (Ochrana prírody) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/10/1, NF 1997/4/15, F 1997/10/17 MR 1997/6/3 

Svätopluk Šablatúra: Aj na Slovensku sa vyrábajú falzifikáty, ZB 2000/9/10, vyobrazenie na 2. 

strane obálky 

Oznam o výskyte hárčekov „Huby“ s čiernou a zelenou farbou, ostatné farby chýbajú. Podrobná prehli-

adka ukázala, že ide o falzifikát (rozdiely v zelenej farbe a ďalšie „defekty“).  

Svätopluk Šablatúra: Aj na Slovensku sa vyrábajú falzá!, MR 2000/6/13 

Oznam a výskyte falzifikátu hárčeka „Huby“ len s čiernou a zelenou farbou, ostatné farby chýbajú. 

Farebné vyobrazenie normálneho hárčeka a falzifikátu. 



6. Majstrovstvá sveta v polmaratóne, Košice 1997 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/10/1, NF 1997/4/16, F 1997/10/17, MR 1997/6/3 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

Ján Kupecký: Vlastná podobizeň s portrétom manželky, Nardo di Cione: Boj-

nický oltár, Koloman Sokol: Za cieľom (Umenie) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/10/1, NF 1997/4/16, F 1997/11/16, MR 1997/6/4 

Jerguš Bajzík: Žltá štóla na známke Bojnický oltár, ZB 1998/4/20 

Nález známok so žltou štólou sv. Petra na ZP 1 a 2. ZP 3 a 4 tohto PL a všetky ZP ďalších PL majú 

štólu bielu, len s čiernym ornamentom. 

Černová 1907 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/12/1, NF 1997/6/3, F 1997/11/16, MR 1997/6/4 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

III. písemná aukce, Filatelie Burda-Pánský, 23.10. 2000 

Položka č. 902: Poštou prešlý list s falzifikátom známky „Černová“ s pečiatkou Bratislava 2.9.98. 

Miroslav Gerec: Známky s bielymi okrajmi – malé, ale zaujímavé posuny zúbkovania, ZB 

2007/12/27 

Ukážky posunutého zúbkovania na slovenských známkach, ktoré nemajú obraz ohraničený okrajmi ale 

siaha cez celé známkové pole. Pri nepresnom zúbkovaní majú známky z okrajových stĺpcov alebo ra-

dov biele okraje. Porovnanie s poľskou resp. českou známkou, kde je v okraji PL náznak obrazu resp. 

presah farby. Presah farby do okraj mala známka „Europa – Imigranti očami mladých ľudí“ a dve star-

šie známky „Vianoce ’95” a „Černová 1907“. Vyobrazenie známok s okrajmi: „Známka deťom – Jar“, 

„Blahoprajná známka – Kytica“, „Bábkové divadlo – Gašparko“ a  „Pltníci na Dunajci“. Rozmerovo 

ide o posuny malé ale sú zaujímavým zberateľským materiálom.  

Ondrej Nepela 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/12/1, NF 1997/6/3, F 1997/12/11 MR 1997/6/4 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

Vianoce ‘97 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/12/2, NF 1997/6/4, F 1997/12/11, MR 1997/6/4 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

Duchovná obnova 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/12/2, NF 1997/6/4, F 1998/1/19 

-mg-: Nedotlače známky „Duchovná obnova“ 4 Sk, ZB 1998/5/12 

Nález nedotlačí čiernej oceľotlačovej farby. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

(R): Známka „Duchovná obnova“  s výrazne posunutou farbou, ZB 2002/3/24 

Nález použitej známky s absenciou červenej farby na 85% plochy - okrem ľavej dolnej časti známky. 

Použité vo Veľkom Lipníku 1. 2. 1998. Farebné vyobrazenie na 2. strane obálky. 

Pozn. zostavovateľa bibliografie: v článku nesprávne hodnotený posun červenej farby je s vysokou 

pravdepodobnosťou vyblednutá červená farba (neporušená časť známky bola zakrytá). 

Deň poštovej známky 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/12/2, NF 1998/1/5, F 1998/1/19, MR 1998/1/2 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

Peter Školna: Zaujímavé nálezy tlačových chýb (133, 139), ZB 2001/1/16 



Vyobrazenie PL známky „Bojnický oltár“ s posunom nominálnej hodnoty „10“ nadol až do perforácie, 

vyobrazenie známky „Deň známky 1997“ s rozmazanou farbou v dolnej časti rydla. 

5 rokov Slovenskej republiky 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/12/4, ZB 1998/1/1, NF 1998/1/5, F 1998/2/16, MR 1998/2/3 

J. Mička: Zaujímavosť FDC známky „5 rokov SR“, NF 1998/1/20 

Rozdiely medzi pečiatkami na FDC: na kontrolnej pečiatke chýba bodka pre domicilom „Bratislava“. 

-mg-: Špecializácia známky „5 rokov SR“ 4 Sk, ZB 1998/5/11 

Špecializované poznatky o emisii. 

Ing. Miroslav Gerec: Slovenské známky pod UV-lampou, ZB 1998/6/9 

O. i. atypické použitie papiera -bp- u tejto známky. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

M. Ň: Zaujímavosti  - Slovenské FDC, NF 1999/6/30 

Otočená tlač FDC (chlopňa je na dolnej strane). 

Zimné olympijské hry Nagano 1998 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/1/1, NF 1998/1/6, F 1998/2/16, MR 1998/2/3 

ZB 1998/2/3. strana obálky 

Vydanie NL. 

-mg-: Špecializácia známky „ZOH Nagano 1998“ 19 Sk, ZB 1998/9/13 

Špecializované poznatky o emisii. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

Martin Rázus, Ján Smrek, Jozef Škultéty (Osobnosti) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/1/2, NF 1998/1/6, F 1998/2/16, MR 1998/2/3 

-mg-: Známka „Martin Rázus, Ján Smrek, Jozef Škultéty“, ZB 1998/9/14 

Špecializované poznatky o emisii „Osobnosti“. 

J. Bajzík, -mg-: Náhodná vada tlače, ZB 1999/2/9 

Nález známky „Martin Rázus“ s červenou škvrnou. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

Ľudové zvyky  - vynášanie Moreny 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/3/1, NF 1998/2/4, F 1998/3/11, MR 1998/2/3 

-mg-: Špecializácia známky „Veľkonočné ľudové zvyky“ 3 Sk, ZB 1998/11/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

Budatín, Krásna Hôrka, Nitra (Krásy našej vlasti) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/3/1, NF 1998/2/4, F 1998/3/11, MR 1998/2/3 

-mg-: Videli sme, zazanamenali sme..., ZB 1998/9/15 

Správy pre špecialistov. O. i. oznam o vystavení tlačovej dosky hárčeka „Nitra“ na výstave „Nitrafila“. 

Nález hárček s vynechaným emblémom výstavy. 

-mg-: Špecializácia známky „Budatín“, „krásna Hôrka“ a hárčeka „Nitra“, ZB 1998/11/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

Marián Haľko: Zaujímavosti na známkach SR, ZB 1999/7-8/46 

O.  i. nález hárčeka „Nitra“ s úplne rozmazanou čiernou farbou. 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 



Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Nitra“). Upozornenie na pravdepo-

dobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

Folklórne slávnosti (Europa) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/4/1, NF 1998/3/20, F 1998/6/11, MR 1998/3/3 

-mg-: Špecializácia známky „Ľudová svadba“ 12 Sk, ZB 1999/3/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

Ladislav Iván: Študujeme známky Slovenska, MT 1999/2/41 

Žltý bod na ZP 8, na časti nákladu žlté body na ZP 5 a 8. 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Europa 1998“). Upozornenie na prav-

depodobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

Duchovná obnova ‘98 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/4/1, NF 1998/3/20, F 1998/6/11, MR 1998/3/3 

ZB 1998/5/1. strana obálky 

Vydanie ZZ. 

-mg-: Špecializácia známky „Duchovná obnova 1998“ 4 Sk, ZB 1999/1/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

Detské centrum 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/6/1, NF 1998/3/21, F 1998/7/7, MR 1998/4/5 

ZB 1998/6/1. strana obálky 

Vydanie ZZ. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

Kragujevac 1918 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/6/1, NF 1998/3/21, F 1998/7/77, MR 1998/4/5 

-mg-: Kragujevac 1918 3 Sk, ZB 1999/5/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

MR 2002/4/2. strana obálky 

Ponuka odchýlok slovenských známok (o. i. „Kragujevac“ s DV na ZP 41). Pozn. zostavovateľa: ide 

o rozmazanú čiernu farbu. 

Slovenské povstanie 1848-49 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/6/2, NF 1998/3/22, F 1998/7/77, MR 1998/4/5 

-mg-: Slovenské povstanie 1848-49 4 Sk, ZB 1999/5/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 



150 rokov železníc na Slovensku (Technické pamiatky) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/9/1, NF 1998/4/7, F 1998/10/327, MR 1998/5/4 

-mg-: „Technické pamiatky“, ZB 1999/4/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

Ryby (Ochrana prírody) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/9/1, NF 1998/4/7, F 1998/10/327, MR 1998/5/4 

ZN 1998/10/3 

Vydanie CM. 

-mg-: Ochrana prírody - Ryby 4, 11 a 16 Sk, ZB 1999/5/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Ryby“). Upozornenie na pravdepo-

dobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

Trnava 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/9/2, NF 1998/4/12, F 1998/10/327, MR 1998/5/4 

-mg-: „Dotlače výplatných známok SR“, ZB 1999/5/10 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Trnava“. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

-mg-: „Dotlače výplatných známok“, ZB 1999/7-8/11 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Trnava“. 

-mg-: Trnava 5 Sk, ZB 1999/10/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

mg: Dotlač výplatných známok, ZB 2000/5/12 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Trnava“. 

Ján Mička: Poučenia a skúsenosti (aj) z propagačnej výstavy, ZB 2000/10/25 

Prílohou katalógu bol klubový perfin „TM“ (Trnava-Maximafilia) na výplatnej známke „Trnava“. Vy-

obrazenie perfinu. 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok, o. i. „Trnava“. 

mg: Dotlače výplatných známok v prvom polroku 2001, ZB 2001/8/9 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Trnava“. 

mg: Ďalšie nedotlače oceľotlače na slovenských známkach, ZB 2001/12/7 

Nové prípady nedotlačí rotačnej ocľotlače s pokusom o vysvetlenie príčin vzniku. Vyobrazenia nedo-

tlačí u známok: Trnava, Prezident R. Schuster, Poštová dohoda soZvrchovaným rádom maltézskych 

rytierov, Historické hodiny, Kroje - detviansky mužský kroj. 

mg: Dotlače výplatných známok v druhom polroku 2001, ZB 2002/8/13 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Trnava“. 

K. Nemečkay: Posuny farieb na známkach, ZB 2003/1/13 

Vymenovanie nálezov posunutých farieb na slovenských známkach (bez reprodukcií). Poznámka re-

dakcie, že ide o výrobné chyby - „rozpasované“ farby. O. i. aj na známke „Trnava“. 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 160 Trnava 5 Sk“, 

ZB 2004/10/11 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Nový luminiscenčný papier slovenských známok, ZB 2005/8/22 



V Poštovej tlačiarni cenín Praha začali v roku 2004 používať nový luminiscenčný papier. V roku 2005 

na ňom vytlačili dotlač známky „Zvolen“ 30 (Sk) a základnú tlač známky „Prezident Ivan Gašparovič“ 

9 Sk. Oproti doteraz používanému španielskemu papieru má anglický papier lepšie tlačové vlastnosti. 

Anglický papier od doteraz používaných papierov odlišuje žiarivá a homogénna žltá luminiscenci pod 

UV-lampou, ktorá zmizne ihneď po ukončení osvietenia (fosforescenčný španielsky papier ešte chvíľu 

svetielkuje). Luminiscenčná prísada je na anglickom papieri aplikovaná z lícnej strany, takže zadná 

strana nežiari. V roku 2005 boli ešte na španielskom papieri dotlačené nasledovné výplatné známky: 

„Dubnica nad Váhom“ 1 (Sk), „Nitra“ 2 Sk, „Banská Bystrica“ 3 Sk, „Prešov“ 4 Sk, „Trnava“ 5 Sk, 

„Senica“ 6 Sk a „Pezinok“ 100 Sk. Na záver autor pripomína účel luminiscenčného papiera – jednotnú 

orientáciu zásielok v automatických triediacich linkách a pýta sa či z tohto hľadiska vyhovuje papier 

bez optických prísad, na ktorom je tlačená väčšina nových ofsetových známok.  

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 

Sedembolestná Panna Mária (Umenie) 

 Oznámenie o vydaní: ZB 1998/9/2, NF 1998/4/12, F 1998/10/327, MR 1998/5/4 

Zdeněk Fritz a Svätopluk Šablatúra: Dvojí perforační rámec u slovenské známky 18 Sk „Umění 

1998“, MR 1999/1/14 

Nález dvoch variantov perforácie. 

-mg-: Sedembolestná panna Mária 18 Sk, ZB 1999/10/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

Ladislav Iván: Študujeme známky, MT 1999/4/100 

Nález známok s posunom farieb, nedotlačou zelenej farby a vadou papiera. 

JUDr. Svätopluk Šablatúra: Čo je nové na bratislavskej burze, Zpravodaj SZČSZ 1999/76/24 

O.i. o dvoch variantoch perforácie. 

Ekotopfilm - 25 rokov 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/11/2, NF 1998/4/14, F 1998/12/9, MR 1998/6/28 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

-mg-: Ekotopfilm 4 Sk, ZB 1999/10/11 

Špecializované poznatky o emisii. 

Drogy nie! 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/11/2, NF 1998/4/14, F 1998/12/9, MR 1998/6/28 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

-mg-: Drogy nie! 3 Sk, ZB 1999/10/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

J.Mička: Hľadať aj mať šťastie... ZB 2001/11/36 

Vyobrazenie celistvosti s dvojpáskou a nepoužitej dvojpásky známky „Drogy nie!“ s vychýleným per-

foračným otvorom. 

mg: Doplňte si v katalógu..., ZB 2001/12/7 

Nové poznatky o dátumoch tlače príležitostných známok z rokov 1993-2000 (Ochrana prírody - Dub 

letný a Borovica sosna, 120. výročie Svetovej poštovej únie, Drogy nie!, 150. výročie prvej známky 

platnej na našom území, Historické mosty - drevený most, Kluknava a Vianoce - Jubileum 2000). 

Martin Benka: Krajina z Terchovej, Ľudovít Fulla: Rybári (Umenie) 

Oznámenie o vydaní: NF 1998/6/5, F 1998/12/9, MR 1998/6/28 



-mg-: Umenie 1998, ZB 1999/11/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

gerec.miro@pobox.sk: Posuny farieb na známkach tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/11/14 

Vysvetlenie prípravy a postupu tlače na strojoch Waite a Heim. Charakteristické je ručné vkladanie 

každého tlačového listu pre každú farbu do tzv. nakladacieho uhla. Príčinou posunov sú niekedy aj 

nevhodne riešené návrhy, keď kresba je rozdelená do viacerých farieb, prípadne je použití negatívna 

kresba. O. i. ukážka posunov farieb na negatívnej kresbe u známky „Ľ. Fulla: Rybári“. 

Prešov 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/11/2, NF 1998/6/7, F 1998/12/9, MR 1998/6/28 

-mg-: „Dotlače výplatných známok SR“, ZB 1999/5/10 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok,  o. i. „Prešov“. Posuny farieb. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

-mg-: „Dotlače výplatných známok“, ZB 1999/7-8/11 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Prešov“. 

-: Ponuka firmy Filatelie Klim Brno, MR 1999/4/2. strana obálky 

Ponuka 4-bloku a zvislej 2-pásky známok s väčším posunom zúbkovania (s vyobrazením). 

-mg-: Prešov 4 Sk, ZB 1999/11/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

mg: Zo zápisníka zberateľa, ZB 1999/12/10 

Vyobrazenie známok s väčším a menším posunom zúbkovania. 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok, o. i. „Prešov“. 

mg: Dotlače známok v I. polroku 2002, ZB 2003/3/11 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok - o. i. „Prešov“. 

MR 2002/4/2. strana obálky 

Ponuka odchýlok slovenských známok (o. i. „Prešov“ s väčším posunom perforácie). 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 166 Prešov 4 Sk“, 

ZB 2004/8/9 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Nový luminiscenčný papier slovenských známok, ZB 2005/8/22 

V Poštovej tlačiarni cenín Praha začali v roku 2004 používať nový luminiscenčný papier. V roku 2005 

na ňom vytlačili dotlač známky „Zvolen“ 30 (Sk) a základnú tlač známky „Prezident Ivan Gašparovič“ 

9 Sk. Oproti doteraz používanému španielskemu papieru má anglický papier lepšie tlačové vlastnosti. 

Anglický papier od doteraz používaných papierov odlišuje žiarivá a homogénna žltá luminiscenci pod 

UV-lampou, ktorá zmizne ihneď po ukončení osvietenia (fosforescenčný španielsky papier ešte chvíľu 

svetielkuje). Luminiscenčná prísada je na anglickom papieri aplikovaná z lícnej strany, takže zadná 

strana nežiari. V roku 2005 boli ešte na španielskom papieri dotlačené nasledovné výplatné známky: 

„Dubnica nad Váhom“ 1 (Sk), „Nitra“ 2 Sk, „Banská Bystrica“ 3 Sk, „Prešov“ 4 Sk, „Trnava“ 5 Sk, 

„Senica“ 6 Sk a „Pezinok“ 100 Sk. Na záver autor pripomína účel luminiscenčného papiera – jednotnú 

orientáciu zásielok v automatických triediacich linkách a pýta sa či z tohto hľadiska vyhovuje papier 

bez optických prísad, na ktorom je tlačená väčšina nových ofsetových známok.  

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 

Vianoce ‘98 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/11/2, NF 1998/6/7, F 1998/12/9, MR 1998/6/28 



-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

-mg-: Vianoce 1998 3 Sk, ZB 1999/10/11 

Špecializované poznatky o emisii. 

História pošty (Deň poštovej známky) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/1/2, NF 1999/1/4, F 1999/1/8, MR 1999/1/13 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

-mg-: Deň známky 1998, ZB 1999/11/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

19. Svetová zimná univeziáda a 4. EYOD 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/1/2, NF 1999/1/4, F 1999/4/22, MR 1999/2/3 

SLOV-OLYMP 1999/3/56, príloha ZB 1999/3 

Vydanie NL. 

ZB 1999/4/4 

Vydanie NL. 

Anton Szaló: Ako zarobiť na filatelistickom gýči, NF 1999/2/29 

Použitie kupónu ako známky. 

Miroslav Ňaršík: Ako zarobiť na filatelistickom gýči, NF 1999/2/29 

Kritika vydania príležitostnej tlače kupónu „IV. EYOD“. 

V. K. Németh: Ide o nový druh príležitostnej tlače?, ZB 1999/5/26 

Kritický názor na na vydanie faksimile kupónu známky „19. Svetová zimná univeziáda a 4. EYOD“. 

-mg-: 19. Svetová zimná univeziáda 12 Sk, ZB 1999/11/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

Matej Bel, Juraj Haulík, Pavol Országh Hviezdoslav (Osobnosti) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/2/2, NF 1999/1/5, F 1999/4/22, MR 1999/2/3 

-mg-: Osobnosti 1999, ZB 1999/12/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

Kroje (Krásy našej vlasti) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/3/2, NF 1999/2/4, F 1999/4/22, MR 1999/4/5 

ZB 1999/4/4 

Vydanie NL. 

-mg-: Krásy našej vlasti: Kroje 4, 15 a 18 Sk, ZB 2000/1/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

inzerát zásielkovej služby St. Anthony, ZB 2001/6/40 

O. i. ponuka známok Kroje 4 Sk s menším a väčším posunom farieb (tzv. „slzy v očiach“ resp. „štyri 

oči“). 

11. aukcia firmy Zberateľ, ZB 2001/7/príloha 

Položka č. 491: známka s posunom farieb („štyri oči“). 

125. výročie SPÚ - automatická triediaca linka 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/4/2, NF 1999/2/4, F 1999/4/22, MR 1999/4/5 

ZB 1999/4/4 

Vydanie ZZ. 

-mg-: 125. výročie Svetovej poštovej únie - Automatická triediaca linka 4 Sk, ZB 1999/7-8/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

ZB 2000/1/3 



Vydanie NL (vydalo Riaditeľstvo pôšt Bratislava pri príležitosti otvorenia ATL na pošte Bratislava 

022). 

Tatranský národný park (Europa) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/5/2, NF 1999/3/6, F 1999/6/10, MR 1999/4/5 

ZB 1999/6/4 

Vydanie NL a CM. 

PhDr. Jozef Soukup: Tatranský národný park - poštové známky a pečiatky, Katalóg EYODFILA 

Poprad -Tatry 1999, str.27 

O.i. čiernobiele vyobrazenie makety (návrhu) tlačového listu pripravovaných známok. 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Europa 1999“). Upozornenie na prav-

depodobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

Viliam Hrnčár: Nové zaujímavosti na slovenských známkach, ZB 2002/12/15 

Nález viacerých zaujímavostí na nových slovenských známkach s ich reprodukciami. O. i. ukážka PL  

známok „TANAP“ so zostrihnutým rohom a úzkym pravým okrajom. 

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

50. výročie založenia rady Európy 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/5/2, NF 1999/3/7, F 1999/6/10, MR 1999/4/5 

Karol Franek: Nedotlače na známke „50. výročie založenia Rady Európy“, MT 1999/4/100 

Značné nedotlače sú najmä na ZP 6 a 8 10-bloku, vyskytujú sa i na hárčeku. Vyobrazenie najmarkant-

nejších nedotlačí v nápise „SLOVENSKO“. 

-mg-: 50. výročie Rady Európy 16 Sk, ZB 2000/1/8 

Špecializované poznatky o emisii. 

red.  Prečo na poštách nedostať všetky známky?, ZB 2000/1/35 

Čitateľ z Rimavskej Soboty sa posťažoval, že tam nedostať 10-kusové PL známok k 50. výročiu zalo-

ženia Rady Európy. 

J. Krätsmár-Šmogrovič: 50. výročie Rady Európy 16 Sk - príspevok k poznatkom, ZB 2000/9/11 

Oznam o ďalších dvoch typických doskových vadách na PL o 10 známkach (na ZP 1/7 a 1/10). 

Duchovná obnova 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/6/2, NF 1999/3/7, F 1999/6/10, MR 1999/4/5 

ZB 1999/6/4 

Vydanie ZZ. 

-mg-: Duchovná obnova 1999 5 Sk, ZB 1999/7-8/9 

Špecializované poznatky o emisii. 



Slovenská filharmónia 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/7-8/2, NF 1999/3/8, F 1999/7/11, MR 1999/4/5 

-mg-: 50 rokov Slovenskej filharmónie 4 Sk, ZB 1999/9/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

MR 2002/2/2. strana obálky 

Ponuka slovenskej PT veľkého formátu (Slovenská filharmónia). 

Medzinárodný rok starších ľudí 1999 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/7-8/2, NF 1999/3/8, F 1999/7/11, MR 1999/4/5 

-mg-: Medzinárodný rok starších ľudí 5 Sk, ZB 1999/9/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

Prvý kozmický let občana SR 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/7-8/2, NF 1999/3/9, F 1999/7/11, MR 1999/4/5 

ZB 1999/7-8/5 

Vydanie NL. 

-mg-: Prvý kozmický let občana SR 12 Sk, ZB 2000/1/8 

Špecializované poznatky o emisii. 

Viliam Hrnčár: Nové zaujímavosti na slovenských známkach, ZB 2002/12/15 

Nález viacerých zaujímavostí na nových slovenských známkach s ich reprodukciami. O. i. ukážka vy-

chýleného perforačného otvoru na hárčeku „Prvý kozmický let občana SR“ (nesprávne zaradeného 

k oceľotlači z plochých dosiek pozn. aut.). 

(red.): Hlasy a ohlasy, ZB 2007/8/21 

Reprodukcia hárčeka „Prvý kozmický let občana SR“ s nedotlačou čiernej farby v anténach pod znám-

kou. 

125. výročie SPÚ - Žilinská univerzita, Slovenská pošta š. p. 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/9/2, NF 1999/4/10, F 1999/8/11, MR 1999/5/2 

ZB 1999/9/3 

Vydanie NL. 

-mg-: 125 rokov Svetovej poštovej únie, ZB 1999/12/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

Bienále ilustrácií Bratislava 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/10/2, NF 1999/5/7, F 1999/10/9, MR 1999/5/2 

-mg-: Bienále ilustrácií Bratislava 5 Sk, ZB 2000/2/8 

Špecializované poznatky o emisii. 

50 rokov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/10/2, NF 1999/5/7, F 1999/10/9, MR 1999/5/2 

-mg-: 50 rokov Vysokej školy výtvarných umení 4 Sk, ZB 2000/2/8 

Špecializované poznatky o emisii. 

Vodnostĺpcový stroj J. K. Hella  (Technické pamiatky) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/10/2, NF 1999/5/8, F 1999/11/10, MR 1999/6/3 

-mg-: Vodnostĺpcový stroj J. K. Hella  7 Sk, ZB 2000/2/8 

Špecializované poznatky o emisii. 



Spevavé vtáctvo  (Ochrana prírody) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/10/2, NF 1999/5/8, F 1999/11/10, MR 1999/6/3 

ZB 1999/10/3 

Vydanie NL. 

Ivan Gažovič: Poznáte hárček H 189-191 s orezaným ľavým horným rohom?, ZB 2001/9/20 

Na pošte v Michalovciach bolo predávaných 10 kusov hárčekov „Spevavé vtáctvo“ s orezaným ľavým 

horným rohom. Otázka pisateľa: ako k takému zásahu na hárčeku mohlo dôjsť? 

Miloš Alexander Bazovský: Malatiná, Dominik Skutecký: Štúdia stojaceho vy-

kúvača (Umenie) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/11/2, NF 1999/5/9, F 1999/11/10, MR 1999/6/3 

-mg-: Umenie 1999, ZB 2000/2/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

Vianoce 1999 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/11/2, NF 1999/6/6, F 1999/12/9, MR 2000/1/16 

Emília Lalíková: Vznik a realizácia myšlienky, in IV. zraz filatelistov a stretnutie numizmatikov 

11. XI. 1995, KF Detva 1996, str. 25 

O súťažnej výstave detských návrhov na poštovú známku. Na str.27 reprodukcia návrhu S. Sekereša. 

ZB 2000/1/3 

Vydanie CM. 

-mg-: Vianoce 1999 4 Sk, ZB 2000/2/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

Nežná revolúcia 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/11/2, NF 1999/6/6, F 1999/12/9, MR 2000/1/16 

-mg-: Nežná revolúcia 5 Sk, ZB 2000/2/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

red.: Posun farby na známke 195, ZB 2000/3/34 

Čitateľ Robert Kytka z Malých Levár oznámil nález známky „Nežná revolúcia“ s posunom obrazu 

k dolnej perforácii asi o 0,5 mm, čím vznikol väščí priestor nad nápisom „SLOVENSKO“. (Pozn. 

zostavovateľa: pravdepodobne nejde o „posun farby“ ale o posun perforácie). 

Múzeum židovskej kultúry na Slovensku 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/11/2, NF 1999/6/6, F 1999/12/9, MR 2000/1/16 

Albín Brunovský (Deň známky) 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/12/2, NF 2000/1/6, F 2000/2/44, MR 2000/2/25 

Anna Čapková: Červený diplom na známku nestačil, Život 1999/20/6 

Rozhovor o známkovej tvorbe s Martinom Činovským. O.i. o neschválenom návrhu známky „Deň poš-

tovej známky - A. Brunovský“, ktorý pôvodne prezentoval ženský akt. 

ZB 2000/1/3 

Vydanie ZZ. 

-mg-: Albín Brunovský (Deň poštovej známky 1999)  5 Sk, ZB 2000/2/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

Pozvanie na výstavu Martina Činovského v Skalici na Slovensku, MR 2007/4/17 

O.i. čiernobiela reprodukcia neschváleného návrhu známky „Deň poštovej známky - A. Brunovský“. 

Pop: Poštová grafika, obrazy, Výstava Martina Činovského v Skalici, MR 2007/5/11 

O.i. farebné reprodukcie vydaného a neschváleného návrhu známky „Deň poštovej známky - A. Bru-

novský“. 



Prielom Dunajca a Váhu (Krásy našej vlasti) 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/1/2, NF 2000/1/6, F 2000/2/44, MR 2000/2/25 

ZB 2000/4/2 

Vydanie NL. 

ZB 2000/5/2 

Vydanie NL. 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Prielom Dunajca a Váhu“). Upozor-

nenie na pravdepodobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

H. Meličková, Š. A. Jedlík (Osobnosti I.) 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/1/2, NF 2000/1/7, F 2000/2/44, MR 2000/2/25 

NF 1999/6/1. strana obálky 

Farebné reprodukcie návrhov oboch známok. 

Miroslav Gerec: Osobnosti - Hana Meličková 4 Sk, Štefan A. Jedlík 5 Sk, ZB 2000/3/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

Ján Maniaček st.: Š. A. Jedlík s rozmerovacím krížikom, ZB 2001/4/15 

Upozornenie na dve odchýlky, ktoré nie sú uvedené v špecializovanom katalógu - šikmé čiary pod 

nosom na ZP 1/31 a rozmerovací krížik na brade na ZP 1/41 (pozn. zostavovateľa: uvedené sú nespráv-

ne ZP). 

mg: Doskové odchýlky známky č. 202 Š. A. Jedlík 5 Sk, ZB 2001/8/9 

Vyobrazenie štyroch doskových odchýlok - rozmeriavacie krížiky v obraze známky. 

Bardejov 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/3/2, NF 2000/1/28, MR 2000/2/25 

Miroslav Gerec: Bardejov 0,50 Sk, ZB 2000/4/8 

Špecializované poznatky o emisii. 

mg: Dotlač výplatných známok, ZB 2000/5/12 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok, o. i. „Bardejov“. 

des: Úprava poplatkov a známka 50 h, ZB 2000/5/19 

Poštové uplatnenie známky.  V zbierkach možno dokladovať tri spôsoby úhrady výplatného: a) len 

známkami, b) známkami a odtlačkom výplatného stroja, c) len odtlačkom výplatného stroja. 

M. Bachratý: Päťdesiathalierové problémy, ZB 2000/7-8/18. 

Ukážky celistvostí s viacerými spôsobmi úhrady poštovného 5,50 resp. 13,50 Sk. 

Ján Maniaček st.: Dvojitá moletáž na známke Bardejov 0,50 Sk, ZB 2000/12/10 



Oznam o náleze známky s „dvojitou moletážou“ ľavej hornej časti rámčeka na celistvosti (s vyobraze-

ním). Uvádza sa , že pravdepodobne to nie je typická odchýlka ale je to zaujímavá chyba. 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok, o. i. „Bardejov“. 

inzerát zásielkovej služby St. Anthony, ZB 2001/5/48 

O. i. ponuka známok „Bardejov“ s menšou intenzitou oceľotlače v 1.  a čiastočne aj v 2. vodorovnom 

rade známok. 

11. aukcia firmy Zberateľ, ZB 2001/7/príloha 

Položky č. 498 až 500: bloky, resp. pásky známok s nedotlačou tmavomodrej farby v 1. a 2. vodorov-

nom rade. 

mg: Dotlače výplatných známok v prvom polroku 2001, ZB 2001/8/9 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Bardejov“. 

Netto katalóg SLOVENSKO 2000-2001, Zberateľ, Bratislava, február 2002, str. 3 

Pri známke „Bardejov“ uvedená dosková odchýlka na ZP 1/60. 

mg: Dotlače výplatných známok v druhom polroku 2001, ZB 2002/8/13 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Bardejov“. 

MR 2002/1/2. strana obálky 

Ponuka slovenských PT veľkého formátu (Krížová cesta, Bardejov a Vodný kolový mlyn v Jelke). 

gerec.miro@pobox.sk: Rozmeriavacie krížiky na výplatných známkach Bardejov a Prezident 

Rudolf Schuster, ZB 2003/1/13 

Vyobrazenia nálezov A. Szala a ing. J. Maniačka st.  

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 203 Bardejov 

0,50 Sk“, ZB 2005/1/11 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Krížová cesta (veľkonočná známka) 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/2/2, NF 2000/1/28, MR 2000/2/25 

ZB 2000/4/2 

Vydanie ZZ a CM. 

Miroslav Gerec: Veľkonočná známka „Krížová cesta“ 4 Sk, ZB 2000/4/8 

Špecializované poznatky o emisii. 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok, o. i. „Krížová cesta“. 

MR 2002/1/2. strana obálky 

Ponuka slovenských PT veľkého formátu (Krížová cesta, Bardejov a Vodný kolový mlyn v Jelke). 

Svetový rok matematiky 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/2/2, NF 2000/1/29, MR 2000/2/25 

Miroslav Gerec: Svetový rok matematiky 5 Sk, ZB 2000/5/11 

Špecializované poznatky o emisii. 

Euroliga 2000 - Basketbal žien, Ružomberok 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/2/2, NF 2000/1/29, MR 2000/2/25 

Miroslav Gerec: Euroliga 2000 - basketbal žien, Ružomberok 4 Sk, ZB 2000/5/11 

Špecializované poznatky o emisii. 



J. Hollý (Osobnosti II.) 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/3/2, NF 2000/2/6, MR 2000/5/4 

pozvánka na inauguráciu známky, NF 2000/1/2. strana obálky 

Vyobrazenie známky s pôvodnou nominálnou hodnotou 10 Sk. 

Miroslav Gerec: Osobnosti - Ján Hollý 5,50 Sk, ZB 2000/6/11 

Špecializované poznatky o známke. 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok, o. i. „Ján Hollý“. 

K. Nemečkay: Posuny farieb na známkach, ZB 2003/1/13 

Vymenovanie nálezov posunutých farieb na slovenských známkach (bez reprodukcií). Poznámka re-

dakcie, že ide o výrobné chyby - „rozpasované“ farby. O. i. aj na známke „J. Hollý“. 

Europa 2000 (Europa) 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/5/2, NF 2000/4/5, MR 2000/5/4 

ZB 2000/4/2 

Vydanie CM. 

Redakcia: Redakčný stĺpček, ZB 2000/7-8/73 

Ospravedlnenie redakcie, že v čísle 2000/5 bola vyobrazená pracovná verzia známky s nesprávnou 

hodnotou 16 Sk. 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok, o. i. „Europa“. 

150. výročie prvej známky platnej na našom území 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/6/2, NF 2000/4/5, MR 2000/5/4 

Miroslav Gerec: 150. výročie prvej známky platnej na našom území, 10 Sk, ZB 2000/9/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

V. K. Németh: O jednom omyle na známke, ZB 2000/12/20 

Vysvetlenie pravdepodobnej príčiny omylu na známke k 150. výročiu prvej známky platnej na našom 

území, kde je zobrazená  2-grajciarová známka v oranžovočervenej farbe (originál bol vydaný v čiernej 

farbe). Na prvom návrhu, uvažovanom ako kresba pre FDC bola zobrazená oranžovočervená, 3-

grajciarová známka. Pri neskoršej úprave bola hodnota zmenená na 2 gr. ale farba bola z výtvarného 

hľadiska ponechaná. 

J. Mička: Posun modrej farby na Postiliónovi, ZB 2001/12/8 

Posun modrej farby o 1 mm nahor. Farebné vyobrazenie pečiatkovanej známky na 2. strane obálky. 

mg: Doplňte si v katalógu..., ZB 2001/12/7 

Nové poznatky o dátumoch tlače príležitostných známok z rokov 1993-2000 (Ochrana prírody - Dub 

letný a Borovica sosna, 120. výročie Svetovej poštovej únie, Drogy nie!, 150. výročie prvej známky 

platnej na našom území, Historické mosty - drevený most, Kluknava a Vianoce - Jubileum 2000). 

Detská známka -UNICEF 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/6/2, NF 2000/4/6, MR 2000/5/4 

Miroslav Gerec: Detská známka - UNICEF, ZB 2000/9/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

Prezident Rudolf Schuster 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/6/2, NF 2000/4/6, MR 2000/5/4 

LV: Aj takto sa víta prezident, MT 1999/3/65 

Reprodukcia „návrhu“ známky s prezidentom z časopisu Domino fórum z 3.6.1999. 

Jozef Kollár: Český výtvarník vystríha slovenského prezidenta!, Nový čas 28.08.1999 



Názory Rudolfa Fischera, člena umeleckej skupiny Radar, dlhoročného šéfa známkovej tvorby ČSSR 

na známkovú tvorbu. O.i. názory na portréty štátnikov na známkach. Počas jeho pôsobenia v známkovej 

tvorbe ani jeden štátnik nevrátil predlohu na prepracovanie. U známky s prezidentom M. Kováčom, 

považuje za chybu, že je zobrazený z podhľadu, tým sa zvýraznil podbradok na úkor iných momentov 

tváre. Prezident R. Schuster má nevýraznú tvár, nemá ani jednu výraznejšiu črtu, o ktorú by sa dalo 

oprieť. Na rozdiel od exprezidenta Kováča si však R. Schuster svoj portrét na známke stráži a 

z predložených grafických návrhov vyberie najlepší. 

Robert Čulen: Rudolf Schuster bude stáť 5 alebo 5,50 Sk, Nový čas 26.10.1999 

Prezident už vybral svoj portrét na známku, a teraz ho spracúva rytec. Po vyrytí prezident bude 

schvaľovať kovorytecký portrét. Pokiaľ známka vyjde ešte v decembri bude stáť 5 Sk , v novom roku 

5,50 Sk. 

ZB 2000/7-8/3 

Vydanie NL. 

Ján Korený: Kedy bude známka s portrétom Prezidenta republiky?, NF 2000/1/22 

Prvý návrh poštovej známky Prezident R. Schuster neschválil (nominálna hodnota 5 Sk, nápis 

„SLOVENSKO“ vo vertikálnej polohe na ľavej strane známky). 

Ján Mička: Poučenia a skúsenosti (aj) z propagačnej výstavy, ZB 2000/10/25 

O.i. aj zmienka o vystavení návrhov a skúšobných odtlačkov výplatnej známky „Prezident SR Rudolf 

Schuster“. 

Miroslav Gerec: Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster 5,50 Sk, ZB 2000/11/10 

Špecializované poznatky o emisii, vyobrazenie nepriatých návrhov. 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok, o. i. „Prezident R. Schuster“. 

inzerát zásielkovej služby St. Anthony, ZB 2001/5/48 

O. i. ponuka známok „R. Schuster“ s nedotlačou kresby vlasov na ZP 1-10. 

11. aukcia firmy Zberateľ, ZB 2001/7/príloha 

Položky č. 501 a 502: bloky známok s bielymi škvrnami vo vlasoch. 

mg: Dotlače výplatných známok v prvom polroku 2001, ZB 2001/8/9 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „R. Schuster“. 

mg: Ďalšie nedotlače oceľotlače na slovenských známkach, ZB 2001/12/7 

Nové prípady nedotlačí rotačnej ocľotlače s pokusom o vysvetlenie príčin vzniku. Vyobrazenia nedo-

tlačí u známok: Trnava, Prezident R. Schuster, Poštová dohoda soZvrchovaným rádom maltézskych 

rytierov, Historické hodiny, Kroje - detviansky mužský kroj. 

gerec.miro@pobox.sk: Rozmeriavacie krížiky na výplatných známkach Bardejov a Prezident 

Rudolf Schuster, ZB 2003/1/13 

Vyobrazenia nálezov A. Szala a ing. J. Maniačka st.  

K. Nemečkay: Posuny farieb na známkach, ZB 2003/1/13 

Vymenovanie nálezov posunutých farieb na slovenských známkach (bez reprodukcií). Poznámka re-

dakcie, že ide o výrobné chyby - „rozpasované“ farby. O. i. nález červenohnedého pásu na známke 

„Prezident Rudolf Schuster“. 

Ján Maniaček st. : Nie sú rovnaké, ZB 2003/12/14 

Ukážka použitej známky so zrkadlovou obtlačou rámčekov a nápisu „SLOVENSKO“. 

Pop: Poštová grafika, obrazy, Výstava Martina Činovského v Skalici, MR 2007/5/11 

O.i. čiernobiela reprodukcia neschváleného návrhu známky „R. Schuster“. 

Letné OH Sydney 2000 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/6/2, NF 2000/4/7, MR 2000/5/4 

ZB 2000/11/3 

Vydanie NL. 

Miroslav Gerec: Olympijské hry Sydney 2000, 18 Sk, ZB 2000/11/11 

Špecializované poznatky o emisii, vysvetlenie vzniku dvojitých kontúr nápisu „SLOVENSKO“. 

Vladimír Zedník: Mahler a Panna pod lupou, F 2002/2/31 



Vysvetlenie príčin vzniku kontúr v oceľotlačovej farbe u dvoch českých známok. Pozn. zostavovateľa: 

podobný prípad je slovenská známka „OH Sydney“. 

Dr. Peter Osuský: Od výtvarného návrhu k poštovej známke, Katalóg Slovolympfila 2004, str. 75 

O.i. reprodukcia návrhu známky.  

Rožňava 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/7-8/2, NF 2000/5/7, MR 2000/6/4 

Miroslav Gerec: Výplatná známka Rožňava, 20 Sk, ZB 2000/12/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

mg: Dotlače výplatných známok v prvom polroku 2001, ZB 2001/8/9 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok - o. i. „Rožňava“. 

mg: Dotlače známok v I. polroku 2002, ZB 2003/3/11 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok - o. i. „Rožňava“. 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 213 Rožňava 20 

Sk“, ZB 2005/2/12 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 

25. výročie podpísania záverečného aktu v Helsinkách - OBSE 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/7-8/2, NF 2000/5/7, ZB 2000/9/2, MR 2000/6/4  

Miroslav Gerec: Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, 4 Sk, ZB 2000/12/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

Ochrana prírody - lesné plody 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/9/2, NF 2000/5/8, MR 2000/6/4 

ZB 2000/11/3 

Vydanie CM. 

gerec.miro@pobox.sk: Posuny farieb na známkach tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/11/14 

Vysvetlenie prípravy a postupu tlače na strojoch Waite a Heim. Charakteristické je ručné vkladanie 

každého tlačového listu pre každú farbu do tzv. nakladacieho uhla. Príčinou posunov sú niekedy aj 

nevhodne riešené návrhy, keď kresba je rozdelená do viacerých farieb, prípadne je použití negatívna 

kresba. O. i. ukážka malých posunov oceľotlače voči ofsetu na hárčeku  „Lesné plody“. 

Technické pamiatky - Drevený most v Kluknave 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/9/2, NF 2000/5/9, MR 2000/6/4 

Miroslav Gerec: Historické mosty - drevený most, Kluknava, 6 Sk, ZB 2000/12/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

11. aukcia firmy Zberateľ, ZB 2001/7/príloha 

Položka č. 503: páska známok so skúšobnou moletážou autotronovej značky na okraji. 

mg: Doplňte si v katalógu..., ZB 2001/12/7 

Nové poznatky o dátumoch tlače príležitostných známok z rokov 1993-2000 (Ochrana prírody - Dub 

letný a Borovica sosna, 120. výročie Svetovej poštovej únie, Drogy nie!, 150. výročie prvej známky 

platnej na našom území, Historické mosty - drevený most, Kluknava a Vianoce - Jubileum 2000). 



Vianoce - Jubileum 2000 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/10/2, MR 2001/3/3 

ZB 2000/11/3 

Vydanie ZZ a CM. 

Miroslav Gerec: Vianoce -Jubileum 2000, 4 Sk, ZB 2001/1/15 

Špecializované poznatky o emisii. 

mg: Doplňte si v katalógu..., ZB 2001/12/7 

Nové poznatky o dátumoch tlače príležitostných známok z rokov 1993-2000 (Ochrana prírody - Dub 

letný a Borovica sosna, 120. výročie Svetovej poštovej únie, Drogy nie!, 150. výročie prvej známky 

platnej na našom území, Historické mosty - drevený most, Kluknava a Vianoce - Jubileum 2000). 

Novoročná (12.) písomná aukcia, ZB 2002/1/príloha 

Položky č. 369 a 370: farebné odtiene - červená a tmavočervená. 

K. Nemečkay: Posuny farieb na známkach, ZB 2003/1/13 

Vymenovanie nálezov posunutých farieb na slovenských známkach (bez reprodukcií). Poznámka re-

dakcie, že ide o výrobné chyby - „rozpasované“ farby. O. i. aj na známke „Vianoce 2000“. 

Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/11/2, MR 2001/3/3 

ZB 2000/11/3 

Vydanie NL. 

Miroslav Gerec: Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov, 10 Sk, ZB 

2001/1/15 

Špecializované poznatky o emisii. 

inzerát zásielkovej služby St. Anthony, ZB 2001/6/40 

O. i. ponuka známok s posunom červenej farby a s „hustými vlnovitými čiarami“ (pravdepodobne vada 

stierania oceľotlače - pozn. zostavovateľa). 

11. aukcia firmy Zberateľ, ZB 2001/7/príloha 

Položka č. 505: blok známok s vlnovitými čiarami (chyba stieracieho zariadenia). 

mg: Ďalšie nedotlače oceľotlače na slovenských známkach, ZB 2001/12/7 

Nové prípady nedotlačí rotačnej ocľotlače s pokusom o vysvetlenie príčin vzniku. Vyobrazenia nedo-

tlačí u známok: Trnava, Prezident R. Schuster, Poštová dohoda soZvrchovaným rádom maltézskych 

rytierov, Historické hodiny, Kroje - detviansky mužský kroj. 

Umenie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/11/2, MR 2001/3/3 

ZB 2000/10/2. strana obálky: Z tvorivej dielne rytca poštových známok 

Rytec F. Horniak pri práci, reprodukcie skúšobných odtlačkov rytín jednotlivých farieb známky „Naro-

denie zo Spišskej Starej Vsi“. 

inzerát zásielkovej služby St. Anthony, ZB 2001/6/40 

O. i. ponuka známok Umenie 18 a 20 Sk s tmavým a svetlým lepom. 

50 rokov založenia POFIS-u (Deň známky) 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/12/2, MR 2001/3/3 

ZB 2000/11/9 

Vyobrazenie rozkresby známky. 

ZB 2001/1/3 

Vydanie ZZ. 

Magda Juricová: Pamätný list  POFIS, ZB 2001/1/4 

Vydanie pamätného listu formátu A4 na papieri s priesvitkou. 

Miroslav Gerec: 50 rokov od založenia Poštovej filatelistickej služby - 5,50 Sk, ZB 2001/5/15 



Špecializované poznatky o emisii. Vyobrazenie perforačnej odchýlky na 2. strane obálky. 

redakcia: Uhádli ste?, ZB 2001/5/16 

Vyhodnotenie súťaže o oznámenie novej slovenskej poštovej známky s hrebeňovým zúbkovaním. 

Peter Palík: Obrátené rámcové zúbkovanie na rotačkách Wifag, ZB 2002/5/11 

Rekapitulácia poznatkov o obrátenom RZ na čs. a slovenských známkach. Ide o analógiu s hrebeňovým 

zúbkovaním.  

Juraj Krätsmár-Šmogrovič: Deň poštovej známky a 50 rokov založenia Pofisu“ obrátené rámco-

vé zúbkovanie, F 2002/7/35 

Podľa údajov výrobcu bolo na Slovensko expedovaných 44 400 PA tejto známky, čo by znamenalo 

celkový náklad 1,332 mil kusov. Tlač bola započatá dňa  24. 10. 2000 s číslom počítadla 69601 a 

ukončená nasledujúceho dňa číslom listu 20000. V prevádzkových záznamoch je v prvom dni evidova-

né prerušenie tlače a menšia oprava perforačného zariadenia. To by potenciálne mohlo znamenať exis-

tenciu známok bez obráteného rámcového zúbkovania na začiatku tlače. 

Dejiny poštového práva 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/12/2, MR 2001/3/3 

ZB 2000/9/1. strana obálky 

Reprodukcia návrhu, oznam o príprave vzdania známky 18.12.2000. 

ZB 2002/9/2 Pamätný list: WIPA -Najkrajšia poštová známka sveta v roku 2000 

Vydanie pamätného listu. 

A. Hackenberger: Posun farby na priehradkovom liste „dejiny poštového práva“, ZB 2004/5/14 

Nález PL s posunom modrej farby vpravo. 

Historické hodiny 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/12/2, MR 2001/3/3 

ZB 2001/1/3 

Vydanie NL. 

Miroslav Gerec: Historické hodiny, 13 Sk, ZB 2001/4/11 

Špecializované poznatky o emisii. 

Dr. Otto Gáťa: Prvá v novom tisícročí, Katalóg XVIII. dní filatelie Slovenska, Žilina 2001, str. 31 

Detailný opis vzniku návrhu novej známky od zadania námetu, výber zobrazených hodín, vybavenie 

povolenia na prekreslenie hodín z originálu, vypracovanie viacerých variantov návrhy známky (3 čier-

no-biele reprodukcie), ideu návrhu kresby na FDC až po návrh pečiatky FDC. 

mg: Ďalšie nedotlače oceľotlače na slovenských známkach, ZB 2001/12/7 

Nové prípady nedotlačí rotačnej ocľotlače s pokusom o vysvetlenie príčin vzniku. Vyobrazenia nedo-

tlačí u známok: Trnava, Prezident R. Schuster, Poštová dohoda soZvrchovaným rádom maltézskych 

rytierov, Historické hodiny, Kroje - detviansky mužský kroj. 

Janko Blaho 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/1/2, MR 2001/3/3 

Miroslav Gerec: Janko Blaho, 5,50 Sk, ZB 2001/4/11 

Špecializované poznatky o emisii. 

ME v krasokorčuľovaní, Bratislava 2001 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/1/2, MR 2001/3/3 

ZB 2001/3/3 

Vydanie NL. 

Miroslav Gerec: ME v krasokorčuľovaní, Bratislava 2001, 16 Sk, ZB 2001/5/15 

Špecializované poznatky o emisii. 

Viliam Hrnčár: Nové zaujímavosti na slovenských známkach, ZB 2002/12/15 



Nález viacerých zaujímavostí na nových slovenských známkach s ich reprodukciami. O. i. ukážka bielej 

škvrny v hĺbkotlači na známke „ME v krasokorčuľovaní“. 

Kroje 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/3/2 

ZB 2001/2/1. strana obálky 

Vyobrazenie návrhov známok s pôvodnymi nominálnymi hodnotami (ženský kroj 4 Sk). 

ZB 2001/3/3 

Vydanie ZZ hodnoty 6 Sk. 

mg: Kroje, Detviansky mužský kroj, 5,50 Sk, Detviansky ženský kroj 6 Sk, ZB 2001/6/13 

Špecializované poznatky o emisii. 

mg: Ďalšie nedotlače oceľotlače na slovenských známkach, ZB 2001/12/7 

Nové prípady nedotlačí rotačnej ocľotlače s pokusom o vysvetlenie príčin vzniku. Vyobrazenia nedo-

tlačí u známok: Trnava, Prezident R. Schuster, Poštová dohoda soZvrchovaným rádom maltézskych 

rytierov, Historické hodiny, Kroje - detviansky mužský kroj. 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/3/2 

mg: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 12 Sk, ZB 2001/6/14 

Špecializované poznatky o emisii. 

Alexander Szamos: Prerušená číslica na známke 230, ZB 2002/10/29 

Nález známky s prerušenou číslicou „1“ letopočtu „2001“.  

Viliam Hrnčár: Nové zaujímavosti na slovenských známkach, ZB 2002/12/15 

Nález viacerých zaujímavostí na nových slovenských známkach s ich reprodukciami. O. i. ukážky nedo-

tlačí oceľotlače u známky „Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky“. 

mg: Dosková chyba na známke č. 230 a doskové odchýlky na známke č. 286, ZB 2003/9/13 

O.i. nález výraznej dockovej chyby na ZP 2/48. 

Krásy našej vlasti - archeologické lokality 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/4/2, reprodukcie návrhov na 1. str. obálky 

ZB 2001/5/3 

Vydanie NL. 

Inocent Privitzer: „Krásy našej vlasti“ s tlačovou chybou, ZB 2001/8/10 

Nález PL emisie „Krásy našej vlasti“  s dvojitou tlačou zelenej farby (zdvojená nominálna hodnota 

známky 12 Sk). Farebné vyobrazenie na 2. strane obálky. 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Archeologické lokality“). Upozor-

nenie na pravdepodobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-



ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Komárno 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/4/2 

mg: Výplatná známka Komárno, 50 Sk, ZB 2001/7/8 

Špecializované poznatky o emisii. 

K. Nemečkay: Posuny farieb na známkach, ZB 2003/1/13 

Vymenovanie nálezov posunutých farieb na slovenských známkach (bez reprodukcií). Poznámka re-

dakcie, že ide o výrobné chyby - „rozpasované“ farby. O. i. aj na známke „Komárno“. 

gerec.miro@pobox.sk: Neočakávaná zmena pri prvej dotlači výplatnej známky „Komárno“ 

50 Sk, ZB 2003/7/12 

Oznam o použití nového valca pre červenú farbu (stratili sa všetky DV a pravý okraj PL 2 je bez červe-

nej FTS). 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 233 Komárno 50 

Sk“, ZB 2005/10/12 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 

Europa - Studenovodský vodopád 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/5/2 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Europa 2001“). Upozornenie na prav-

depodobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

gerec.miro@pobox.sk: Posuny farieb na známkach tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/11/14 

Vysvetlenie prípravy a postupu tlače na strojoch Waite a Heim. Charakteristické je ručné vkladanie 

každého tlačového listu pre každú farbu do tzv. nakladacieho uhla. Príčinou posunov sú niekedy aj 

nevhodne riešené návrhy, keď kresba je rozdelená do viacerých farieb, prípadne je použití negatívna 

kresba. O. i. zmienka o nepresnej moletáži čiernej farby na ZP 4 PL „Studenovodský vodopád“, ktorá 

je zvýraznená negatívne navrhnutou kresbou nominálnej hodnoty. 

Piešťany 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/5/2, NF 2001/2/13 

mg: Výplatná známka Piešťany, 40 Sk, ZB 2001/8/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

mg: Dotlače známok v I. polroku 2002, ZB 2003/3/11 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok - o. i. „Piešťany“. 

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 



Osobnosti Veľkej Moravy 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/6/2, NF 2001/2/13 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Osobnosti Veľkej Moravy“). Upozor-

nenie na pravdepodobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

Ochrana prírody - Dravá zver 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/7/2 

František Pekár, Turzovka: Nesprávne názvoslovie na známkach, ZB 2003/3/39 

Prípady nesprávnych slovenských a latinských názvov na nových slovenských známkach (o.i. má byť 

Vlk dravý). 

Miroslav Gerec: Dva varianty oddeľovania známok „Kone“ (H 360-361), ZB 2006/9/13(oprava 

ZB 2006/10/5) 

Známky na hárčeku „Kone“ boli zúbkované dvomi perforačnými rámcami, ktoré sa odlišujú rozmerom 

perforácie, šírkou známok a vzdialenosťou známok. Rekapitulácia ďalších známok u ktorých sa môže 

vyskytnúť podobná odlišnosť (pri háčeku „Dravá zver“ poznámka o dvoch rámcoch rozlíšiteľných 

podľa vychýleného otvoru v hornej perforácii ZP 2). 

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Gitara Dobro 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/8/2 

mg: Gitara Dobro, 19 Sk, ZB 2001/10/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

M. Bachratý: Svetový deň pošty, ZB 2007/4/28 

Ukážky poštového použitia FDC, ktoré počas svetového dňa pošty 9. 10. 2006 rozdávala Slovenská 

pošta zdarma a bolo možné ich využiť bez dofrankovania vo vnútroštátnom poštovom styku. 

Bienále ilustrácií Bratislava 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/8/2 

mg: Bienále ilustrácií Bratislava, 7 Sk, ZB 2001/10/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

mg: Juraj Papánek, 10 Sk, Bjornstjerne Gjornson, 14 Sk, ZB 2002/4/9 

O. i. informácia použití perforačnej zostavy s malým perforačným otvorom medzi ZP 17-22 resp. 34-35 

u slovenských známok známok z roku 2001.  

Spravodlivým medzi národmi 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/9/2 



mg: Spravodlivým medzi národmi, 14 Sk, ZB 2001/11/12 

Špecializované poznatky o emisii. 

Alexander Dubček 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/9/2 

(R): Nález chybotlačí: 20-korunová bankovka a hárček A. Dubček, ZB 2002/4/25 

Vyobrazenie hárčeka s vychýleným perforačným otvorom na dolnej strane zúbkovania (5. otvor zľava).  

ZB 2002/6/2 

Vydanie PT. 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „A. Dubček“). Upozornenie na pravde-

podobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

Máte slovo, ZB 2005/1/16 

Vyobrazenie hárčekov „Alexander Dubček“ s vychýleným perforačným otvorom a bez vychýlenia 

(poslal p. J. Salát zo Žiliny). 

Máte slovo, ZB 2005/2/35 

Reakcia Josefa Fronca, vydavateľa Spravodajcu SSČSZ SČF. Na perforovanie tlačových listov a hár-

čekov, tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, príp. v kombinácii s ofsetom používa PTC dva bloko-

vé perforátory Bickel. Tento hárček bol zrejme perforovaný upraveným „dvadsaťblokom“, ktorých má 

tlačiareň dva kusy a v jednom z nich sa vyskytuje vychýlený perforačný otvor. 

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Pamiatke obetí politických procesov 

ZB 2001/9/2. strana obálky: farebné vyobrazenie návrhu známky s pôvodnou hodnotou 4 Sk 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/10/2 

mg: Pamiatke obetí politických procesov, 10 Sk, ZB 2002/2/11 

Špecializované poznatky o emisii. 

mg: Juraj Papánek, 10 Sk, Bjornstjerne Gjornson, 14 Sk, ZB 2002/4/9 

O. i. informácia použití perforačnej zostavy s malým perforačným otvorom medzi ZP 17-22 resp. 34-35 

u slovenských známok známok z roku 2001.  

Stanislav Adamov: Nález VCH na známkach Pamiatke obetí politických procesov, ZB 2002/7/33 

Nález bloku známok s vodorovnými zelenými čiarami. 

as: Výrobná chyba na známke Pamiatke obetí politických procesov, ZB 2002/9/12 

Nález známok s vodorovnými čiarami, ktoré prechádzajú viacerými známkami a menia sa od modroze-

lenej cez ružovú až po červenú farbu. Výzva zberateľom na prihlásenie sa do adresára zberateľov -

špecialistov. 



Poštové múzeum Banská Bystrica 

ZB 2001/9/2. strana obálky: farebné vyobrazenie návrhu známky  

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/10/2 

ZB 2001/11/4 

Vydanie NL. 

mg: Poštové múzeum B. Bystrica, 6 Sk, ZB 2002/2/11 

Špecializované poznatky o emisii. 

K. Nemečkay: Posuny farieb na známkach, ZB 2003/1/13 

Vymenovanie nálezov posunutých farieb na slovenských známkach (bez reprodukcií). Poznámka re-

dakcie, že ide o výrobné chyby - „rozpasované“ farby. O. i. aj na známke „Poštové múzeum B. Bystri-

ca“. 

ZB 2003/6/4 

Vydanie PT. 

Most Štúrovo - Ostrihom 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/10/3 

ZB 2001/11/4 

Vydanie NL. 

mg: Most Štúrovo-Ostrihom, 10 Sk, ZB 2002/2/11 

Špecializované poznatky o emisii. 

Umenie 2001 

ZB 2001/10/1. strana obálky: farebné vyobrazenie návrhu známky hodnoty 16 Sk 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/10/3, ZB 2001/11/2 

Peter Karaba: Papier niektorých známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 2007/3/12 

Nález dvoch skupín papiera, použitého pre tlač hárčeka č. 270 „Kardinál A. Rudnay“ a známok „Ume-

nie 2001“ č. 250-252. Ide o papier čisto biely a papier so zelenkavým odtieňom. 

Bratislavský rokokový betlehem 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/10/3, ZB 2001/11/3, vyobrazenie pôvodného návrhu (na výšku) 

ZB 2001/12/2 

Vydanie ZZ. 

mg: Bratislavský rokokový betlehem, 5,50 Sk, ZB 2001/12/7 

Špecializované poznatky o emisii. 

mg: Juraj Papánek, 10 Sk, Bjornstjerne Gjornson, 14 Sk, ZB 2002/4/9 

O. i. informácia použití perforačnej zostavy s malým perforačným otvorom medzi ZP 17-22 resp. 34-35 

u slovenských známok známok z roku 2001.  

Automatová známka 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/12/2, ZB 2002/1/2 - vydanie FDC a materiaálov vydaných OZ RP 

Bratislava 

Skrátia automaty rady na poštách?, ZB 1997/5/24 

Prevzatá informácia z denníka Nový čas, 23. 4. 1997: v najbližšom čase by sa na frekventovaných 

miestach mali objaviť automaty na výdaj výplatných poštových značiek s nastaviteľnou nominálnou 

hodnotou. 

František Beneš: Padělky jsou téma věčné, F 2001/1/16 

O. i. ukážka nemeckej automatovej známky bez vytlačenej nominálnej hodnoty s postupom, jako je 

možné na známku vytlačiť na počítačovej tlačiarni nominálnu hodnotu. 

ZB 2000/11/1. strana obálky 

Oznam o príprave vydania prvej slovenskej automatovej známky, vyobrazenie jedného z návrhov. 



vkn: Februárové vydania, ZB 2001/2/2 

Automatová známka by mala byť vydaná vo februári 2001. 

des: Boli alebo neboli?, ZB 2001/4/26 

Vyobrazenie „výplatnej značky“ automatu FRAMA, oznámenej v Úradnom vestníku Slovenskej pošty 

č.19/1996. Automat mal byť skúšobne používaný na výstave FINEX. Autorovi nie je známe ich skutoč-

né použitie. 

vkn: Na margo očakávaných prvých slovenských automatových známok, ZB 2001/5/2 

Informácie zo zákulisia príprav vydania automatovej známky (zmena automatu z francúzskeho na ne-

mecký, zmena a zjednodušenie návrhu známky atď.). 

(lif+dva): Automatová známka, Spravodaj ZSF 2001/2/15 

Automat N 714 dodá firma Libra, spol. s r. o. Známky majú byť vydané koncom augusta 2001. Čierno-

biele vyobrazenie návrhu známky. 

(R): Automatová poštová známka, ZB 2001/9/6 

Informácia Odboru marketingu Slovenskej pošty  š. p. o pripravovanej automatovej známke: má byť 

vydaná v treťom štvrťroku 2001, tlač ofsetom na ceninovom papieri v kotúčikoch s 2000 ks známok 

spojených na dlhšej strane atypickou perforáciou. Rozmer známky bude 25,5 x 43 mm, zobrazené je 

logo Slovenskej pošty, autorom návrhu je Miroslav Cipár. Automat umožňuje tlačiť prednastavené 

hodnoty z rozsahu od 0,1 do 99,9 Sk. Prvý automat bude umiestnený na pošte Bratislava 1. 

Štefan Plško: Vajatala hora - porodila myš, ZB 2001/10/25 

Kritické poznámky k (ne)vydaniu slovenskej automatovej známky. 

ZB 2001/11/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie automatovej známky. 

vkn: Prvá slovenská automatová poštová známka, ZB 2001/11/3 

Automat má byť daný do užívania 18.12.2001. Nastavených bude osem nominálnych hodnôt: 5,50, 6, 7, 

9, 10, 12, 13 a 14 Sk. 

MR 2002/1/2. strana obálky 

Ponuka skúšobnej tlače nevydanej slovenskej automatovej známky. 

inzerát zásielkovej služby St. Anthony, ZB 2002/1/40 

O. i. ponuka automatovej známky bez vytlačenej nominálnej hodnoty. 

Miroslav Langhammer: První slovenská automatová známka, Filatelie 2002/2/30 

Informácia o vydaní prvej slovenskej automatovej známky. 

gerec.miro@pobox.sk: Dva typy automatovej známky „Slovenská pošta“, ZB 2002/10/10 

Súhrn poznatkov o automatovej známke. Dva typy: I. zo základnej tlače (ofset v Nemecku), II. z dotla-

če (hĺbkotlač v Anglicku). Ďalšie rozdiely sú vo farbách, papieri, lepe a luminiscenčnej podtlači. Pošto-

vé uplatnenie vydaných nominálnych hodnôt. Výrobné  a doskové vady I. typu. Názor autora na zmysel 

vydania. - vzhľadom tomu, že máme iba jeden autonamat na celé Slovensko a je umiestnený vnútri 

poštového úradu ide o nepochopenie zmyslu automatovýh známok a opäť iba o „atrakciu“ pre filatelis-

tov. 

Jaroslav Konečný: Dva typy slovenských automatových známek, Zpravodaj SSČSZ 2003/1/19 

Informácia o dvoch typoch slovenskej automatovej známky. O.i. vyobrazený rozdiel vo vzdialenosti 

loga Slovenskej pošty a nápisu „SLOVENSKO“ - u I. typu 8,1 mm a u II. typu 9,1 mm. Odkaz na pou-

žitú literatúru „Postilión“ 4/2002, str 36. 

gerec.miro@pobox.sk: Zmeny hodnôt automatových známok, ZB 2003/7/12 

Oznam o zrušených hodnotách 5,50 a 6 Sk a nových hodnotách 11, 16 a 18 Sk. Na druhej strane obálky 

farebné vyobrazenie sady siedmich známok s posunutou tlačou nominálnej hodnoty a posunutým re-

zom. 

pem: Nové hodnoty automatovej známky, ZB 2004/4/17 

Rekapitulácia poznatkov o dvoch typoch známky a jednotlivých nominálnych hodnotách. Koncom 

februára boli nahradené hodnoty 7 a 11 Sk hodnotami 8 a 15 Sk. 

pem: Nové hodnoty automatovej známky, ZB 2005/6/9 

Prehľad dátumov vydania všetkých nominálnych hodnôt automatovej známky (obidvoch typov). 

pem: Staronová hodnota automatovej známky, ZB 2006/5/13 

Rekapitulácia dátumov vydania všetkých nominálnych hodnôt automatovej známky (obidvoch typov). 



(red.): Otázky a odpovede okolo Slovenských známok, Spravodajca ZSF 2006/2/23 

O.i. k používaniu termínu „výplatná značka“ (namiesto „automatová známka“), ktorý je prevzatý 

z terminológie Svetovej poštovej únie. Odpoveď zástupcu Slovenskej pošty k umiestneniu automatov a 

dizajnu výplatných značiek. 

Miroslav Langhammer: Pestrý svět automatových známek (2), Filatelie 2006/7/2 

O. i. aj o vydaní slovenskej automatovej známky. 

19. písomná aukcia Zberateľ, príloha ZB 2007/10 

Ponuka automatových známok s nedotlačami nominálnej hodnoty, 2-pásky II. typu a 3-pásky I. typu 

bez nominálnej hodnoty a testovacích známok bez obrazu, iba s nominálnou hodnotou. 

Hlasy a ohlasy, ZB 2008/1/32 

Reakcia ing. Miroslava Gereca, predsedu Komisie slovenských známok a celín ZSF na nové typy zná-

mok čs. emisie Majstrovstvá sveta v rybolovnej technike (viď. ZB 2007/12). O. i. je uvedená definícia 

typu, podľa ktorej boli posudzované aj slovenské automatové známky. 

(lif.): Automatové známky končia, Spravodajca ZSF 2009/1/30 

Podľa informácie Slovenskej pošty a.s., POFIS automat umiestnený na pošte Bratislava 1 dňom 31. 12. 

2008 skončil svoju činnosť a žiadne automatová známky v eurovej mene nie sú. 

Osobnosti (J. Papánek, B. Bjornson) 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/1/3, ZB 2002/2/2, MR 2002/3/2 

ZB 2001/12/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky 14 Sk. 

mg: Juraj Papánek, 10 Sk, Bjornstjerne Gjornson, 14 Sk, ZB 2002/4/9 

Špecializované poznatky o emisii. O. i. informácia použití perforačnej zostavy s malým perforačným 

otvorom medzi ZP 17-22 resp. 34-35 u slovenských známok známok z roku 2001.  

XIX. zimné OH Salt Lake City 2002 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/2/2, MR 2002/3/2 

ZB 2002/2/3 

Vydanie NL. 

ZB 2001/10/6. strana prílohy „Slov-olymp“ 

Čiernobiele vyobrazenie návrhu známky. 

mg: ZOH Salt Lake City 2002, 18 Sk, ZB 2002/4/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

ME v šprinte psích záprahov Donovaly 2002 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/2/3, MR 2002/3/2 

ZB 2002/2/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky s pôvodnou nominálnou hodnotou 10 Sk. 

ZB 2002/3/3 

Vydanie pamätného listu. 

mg: ME v šprinte psích záprahov Donovaly 2002, 6 Sk, ZB 2002/7/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

mg: Dotlače známok v I. polroku 2002, ZB 2003/3/11 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok - o. i. „ME v šprinte psích záprahov“. 

Veľká noc 2002 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/3/2, MR 2002/3/2 

ZB 2002/3/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky 

mg: Veľká noc 2002, 5,50 Sk, ZB 2002/7/10 

Špecializované poznatky o emisii. 



Prvé slovenské gymnáziá 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/4/2, MR 2002/3/3 

ZB 2002/4/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky „Revúca“ s pôvodnou nominálnou hodnotou 9 Sk. 

mg: Prvé slovenské gymnáziá, ZB 2002/5/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

mg: Dotlače známok v I. polroku 2002, ZB 2003/3/11 

Poznatky o dotlačiach príležitostných a výplatných známok - o. i. „Kláštor pod Znievom“. 

M. Bachratý: Svetový deň pošty, ZB 2007/4/28 

Ukážky poštového použitia FDC, ktoré počas svetového dňa pošty 9. 10. 2006 rozdávala Slovenská 

pošta zdarma a bolo možné ich využiť bez dofrankovania vo vnútroštátnom poštovom styku. 

Levoča 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/5/2 

mg: Levoča, ZB 2002/6/12 

Špecializované poznatky o emisii. 

MKr: Výrobné chyby známok Levoče, ZB 2002/9/11 

Nález nepoužitých i použitých známok s nedotlačami modrej farby, ktoré spôsobili nečistoty, nalepené 

na pás papiera. Farebné vyobrazenie na 2. strane obálky 

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Cirkus (Europa) 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/5/2 

ZB 2002/4/1. a 2.  strana obálky 

Farebné vyobrazenie známky a jednotlivých farieb. 

ZB 2002/6/2 

Vydanie NL a CM. 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Europa 2002“). Upozornenie na prav-

depodobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Kežmarok 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/5/2 

mg: Kežmarok, 10 Sk, ZB 2002/7/11 



Špecializované poznatky o emisii. 

Miroslav Gerec: „Špecializácia slovenských výplatných známok – známka č. 264 Kežmarok 10 

Sk“, ZB 2004/12/9 

Súhrný prehľad špecializovaných poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 

Technické pamiatky - Staré výrobné vinárske nástroje 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/7/2 

mg: Staré výrobné vinárske nástroje, 7 Sk a 9 Sk, ZB 2002/9/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

Motýle (Ochrana prírody) 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/7/2 

ZB 2002/5/1.  strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhov známok s nominálnymi hodnotami 10, 16 a 25 Sk. 

ZB 2002/8/5 

Vydanie CM. 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke, o. i. „Motýle“). Upozornenie na pravdepo-

dobné falzifikáty dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

František Pekár, Turzovka: Nesprávne názvoslovie na známkach, ZB 2003/3/39 

Prípady nesprávnych slovenských a latinských názvov na nových slovenských známkach (o.i. Vidlo-

chvost fenyklový má byť s mäkkým „i“ feniklový). 

Kardinál Alexander Rudnay 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/7/3 

Peter Karaba: Papier niektorých známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 2007/3/12 

Nález dvoch skupín papiera, použitého pre tlač hárčeka č. 270 „Kardinál A. Rudnay“ a známok „Ume-

nie 2001“ č. 250-252. Ide o papier čisto biely a papier so zelenkavým odtieňom.  

Blahoželanie s personalizovaným kupónom 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/7/3 

luc.: Známka s vašou podobizňou, Denník Nový čas zo dňa 5. 12. 2002, s. 22 

Podrobný oznam o podmienkach a spôsobe objednania personalizovaných známok. V dodatku oznam o 

výskyte známok s nepotlačeným kupónom v cene od 300 do 3-tisíc Sk. Odkaz na aukciu v Brne.    

Štefan J. Plško: Kde bolo, tam bolo, ZB 2003/2/38 

Kritická poznámka k výskytu personalizovaných známok s nepotlačeným kupónom na filatelistickom 

trhu (v ponuke istej bratislavskej firmy a v jednej brnenskej aukcii v cene 1500 Kč za známku 

s kupónom). Otázky - ako sa dostali prihradkové listy s nepotlačeným kupónom do rúk obchodníkov so 

známkami, ako je zo strany vydavateľa zabezpečená kontrola v tlačiarni a pri expedícii známok, čo sa 

urobí pre to, aby sa podobný prípad neopakoval? Návrh na vypísanie subskripcie na priehradkové listy 

za nominálnu hodnotu. 

Ľubomír Floch: Horúca informácia, Spravodajca ZSF 2003/1/30 



Oznam o liste generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, š. p., k výskytu známok „Blahoželanie“ 

s nepotlačeným kupónom (výsledky šetrenia a prijaté opatrenia). Bolo rozhodnuté, že známky s nepo-

tlačeným kupónom budú poskytnuté na voľný predaj. 

gerec.miro@pobox.sk: Blahoželanie 6 Sk, ZB 2003/5/12 

Súhrn poznatkov o emisii. 

Břetislav Janík: Slovfila - 10 let, 1993-2003,  www.japhila.cz:, 13.7.2003 

O.i. vyobrazenie firemnej prítlače na nepotlačených kupónoch známky „Blahoželanie“ 6 Sk. 

J. Mička: Personalizované známky – a čo s nimi?, ZB 2007/5/28 

Rekapitulácia slovenských personalizovaných známok (v r. 2002 6 Sk, v r. 2003 7 Sk, v r. 2004 9 Sk a 

v r. 2006 10 Sk). V súčasnosti je možné zakúpiť si aj známky s nepotlačenými kupónmi za výrobnú 

cenu potlačených kupónov. Personalizované známky s oficiálnymi prítlačami, vydanými Slovenskou 

poštou sú filatelistickými materiálmi, využiteľnými v zbierkach i námetových exponátoch, naopak 

prítlače na prázdne kupóny sú materiálmi neoficiálnymi a teda sú nefilatelistickým materiálom. Ďalej sú 

uvedené príklady personálnych známok zo zahraničia, o.i. i pokusy o oceňovanie prítlačí. Upozornenie 

na aktuálnu distribúciu privátnej prítlače k 50. výročiu podpísania Rímskej zmluvy na kupóne známky 

„Devín“, ktorú dal zhotoviť Európska únia a teda nejde o samostatné ani oficiálne vydanie ale o prítlač 

na kupóne. 

Majster sveta v ľadovom hokeji 2002 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/6/2, ZB 2002/7/3 

ZB 2002/6/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2002/8/4 

Vydanie NL a pamätného listu. 

mg: Majster sveta v ľadovom hokeji 2002, 10 Sk, ZB 2002/9/11 

Špecializované poznatky o emisii. 

ZB 2004/6/3 

Vydanie PT. Poznámka o tom, že organizátori výstavy „SLOVOLYMPFILA 2004“ na PT pritlačili 

reliéf loga výstavy.  

Terasy v Handan a Bojnický zámok, slovensko-čínske vydanie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/10/2, MR 2003/1/7 

Spravodaj ZSF 2002/2-3/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známok. 

ZB 2002/11/2 

Vydanie pamätného listu. 

ZB 2002/11/2 

Vydanie CM. Hodnotenie vydanej dvojice CM ako nevhodné, nevkusné a nezodpovedajúce medziná-

rodným kritériam. 

JM: Uvedenie slovensko-čínskych známok, ZB 2002/11/7 

O. i. hodnotenie vydanej CM - dvojpohľadnice, čo zásady FIP per tvorbu CM nepripúšťajú. 

ZB 2003/7/4 

Vydanie CM.  

Technická univerzita v Košiciach 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/11/2, MR 2003/1/7 

mg: Technická univerzita v Košiciach, 6 Sk, ZB 2002/12/14 

Špecializované poznatky o emisii. 

ZB 2004/2/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie farebnej odchýlky (známka nalepená na FDC má žltú farbu namiesto oranžovej).  



Vianoce 2002 - Betlehem z Rajeckej Lesnej 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/12/2, MR 2003/1/7 

ZB 2002/12/3 

Vydanie CM.  

ZB 2003/1/3 

Vydanie ZZ.  

mg: Slovenský Betlehem z Rajeckej Lesnej, 5,50 Sk, ZB 2003/3/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

Krásy našej vlasti - Románska architektúra 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/12/2, MR 2003/1/7 

ZB 2002/12/4 

Vydanie NL.  

30. výročie letu Apolla 17 - E. A. Cernan 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/12/3, MR 2003/1/7 

ZB 2002/10/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky a kupónu. 

ZB 2003/1/3 

Vydanie NL. 

Umenie - K. Sokol: V ateliéri 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/12/3, MR 2003/1/7 

Umenie - Majster Pavol z Levoče: Sťatie sv. Jakuba Staršieho 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/1/2, MR 2003/1/7 

Deň známky - Nitrafila 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/1/3, MR 2003/1/7 

ZB 2003/2/2 

Vydanie NL. 

mg: Nitrafila, 10 Sk, ZB 2003/3/9 

Špecializované poznatky o emisii. 

Peter Karaba: Chyba orezu hárčeka a perforačné odchýlky, ZB 2007/4/11 

Nález hárčeka „Film Jánošík“ s posunom rezu vpravo o 3 mm. Normálne okraje sú široké 13 mm, pri 

posune má ľavý okraj šírku 10 mm a pravý okraj šírku 16 mm. Na inom hárčeku je vychýlený perforač-

ný otvor (druhý PO zľava vo vodorovnej perforácii je vychýlený nahor). Vychýlený otvor je aj na 

známke „Deň poštovej známky - Nitrafila“ (medzi ZP 6 a 13 je vo vodorovnej perforácii desiaty PO 

sprava vychýlený nadol). 

Josef Fronc: Odchylky perforace u známek tištěných na strojích Wifag v PTC Praha, ZB 

2007/5/24 

Reakcia na oznam v ZB 2007/4/11. Popis perforovania v stroji Wifag (o.i. zväčšovanie priemeru otvo-

rov pri prevŕtaní už používaných perforačných matríc), upozornenie na seriál článkov v Zpravodaji 

Spoločnosti zberateľov čs. známok SČF, ktorý bol venovaný perforácii českých známok, tlačených na 

strojoch Wifag a ktorý sa dá aplikovať aj na slovenské známky. Prezentácia hárčeka č. 91H „Film Jáno-

šík“ s ďalším vychýleným otvorom a doplnenie ďalších vychýlených otvorov na známke č. 283 „Deň 

poštovej známky - Nitrafila“. 

10 rokov Slovenskej republiky 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/1/3, MR 2003/3/22 



ZB 2002/12/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie PL. 

ZB 2003/2/2 

Vydanie NL. 

ZB 2003/6/4 

Vydanie PT. 

MR 2003/3/3. strana obálky 

Ponuka slovenskej PT „10 rokov SR“ s prítlačou. 

(R): Zaujímavejšie sú bez vychýlenia PO, ZB 2003/9/13 

Upozornenie čitateľa na mierne vychýlené perforačné otvory: 6. PO na ZP 2 smerom dole a 5. PO na 

ZP 5 smerom hore. PL bez vychýlených otvorov sa zatiaľ nevyskytli. 

Miroslav Gerec: Dva varianty oddeľovania známok „Kone“ (H 360-361), ZB 2006/9/13(oprava 

ZB 2006/10/5) 

Známky na hárčeku „Kone“ boli zúbkované dvomi perforačnými rámcami, ktoré sa odlišujú rozmerom 

perforácie, šírkou známok a vzdialenosťou známok. Rekapitulácia ďalších známok u ktorých sa môže 

vyskytnúť podobná odlišnosť (pri háčeku „Dravá zver“ poznámka o dvoch rámcoch rozlíšiteľných 

podľa vychýleného otvoru v hornej perforácii ZP 2).  

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Prezident SR Rudolf Schuster 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/2/2, MR 2003/3/22 

mg: Prezident Rudolf Schuster, 7 Sk, ZB 2003/3/10 

Špecializované poznatky o emisii. 

ZB 2004/2/3 

Vydanie PT. 

Pozdravné blahoželanie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/2/2, ZB 2003/5/2, MR 2003/3/22 (s chybným vyobrazením známky 

z kupónového variantu) 

ZB 2003/2/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

mg: Blahoželanie 7 Sk, ZB 2003/4/11 

Špecializované poznatky o emisii. Farebné vyobrazenia doskových vád pred a po oprave oceľotlačové-

ho valca na 2. strane obálky. 

mg: Dosková chyba na známke č. 230 a doskové odchýlky na známke č. 286, ZB 2003/9/13 

O.i. nález rozmeriavacích krížikov v kresbe piatich známkových polí. 

gerec.miro@pobox.sk: Pozdravné blahoželanie 7 Sk, rozlíšenie PL skupónmi, ZB 2004/4/11 

Špecializované poznatky o emisii. Dva typy známok, rozlíšenie štyroch PL podľa doskových chýb. 

Upozornenie na nesprávnu funkciu počítačovej tlače pri personalizácii. 

Antónia Pulinyová: Z galérie majstrov známkovej tvorby - Kamila Štanclová, ZB 2005/10/24 

O.i. konštatovanie, že pri reprodukovaní známky „Blahoželanie“ utrpela farebnosť a škála jemných 

farebných tónov a poltónov sa stratila. 



J. Mička: Personalizované známky – a čo s nimi?, ZB 2007/5/28 

Rekapitulácia slovenských personalizovaných známok (v r. 2002 6 Sk, v r. 2003 7 Sk, v r. 2004 9 Sk a 

v r. 2006 10 Sk). V súčasnosti je možné zakúpiť si aj známky s nepotlačenými kupónmi za výrobnú 

cenu potlačených kupónov. Personalizované známky s oficiálnymi prítlačami, vydanými Slovenskou 

poštou sú filatelistickými materiálmi, využiteľnými v zbierkach i námetových exponátoch, naopak 

prítlače na prázdne kupóny sú materiálmi neoficiálnymi a teda sú nefilatelistickým materiálom. Ďalej sú 

uvedené príklady personálnych známok zo zahraničia, o.i. i pokusy o oceňovanie prítlačí. Upozornenie 

na aktuálnu distribúciu privátnej prítlače k 50. výročiu podpísania Rímskej zmluvy na kupóne známky 

„Devín“, ktorú dal zhotoviť Európska únia a teda nejde o samostatné ani oficiálne vydanie ale o prítlač 

na kupóne. 

Ľudové zvyky 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/3/2, MR 2003/3/22 

ZB 2003/6/4 

Vydanie ZZ. 

mg: Ľudové zvyky 7 Sk, ZB 2003/6/13 

Špecializované poznatky o emisii. 

Antónia Paulinyová: Z galérie majstrov známkovej tvorby – Marián Čapka, ZB 2004/9/26  

O.i. reprodukcia návrhu známky „Ľudové zvyky“. 

Kremnica 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/3/2, MR 2003/3/22 

Vobrazenie rozkresby známky s pôvodnou nominálnou hodnotou „3 Sk“. 

mg: Kremnica 18 Sk, ZB 2003/6/13 

Špecializované poznatky o emisii. 

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

25. výročie slovenskej cirkevnej provincie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/4/2, MR 2003/3/22 

ZB 2003/3/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu hárčeka. 

ZB 2003/5/3 

Vydanie NL. 

Osobnosti (L. van Beethoven) 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/4/2 (uvedená je nominálna hodnota 14 Sk), ZB 2003/5/2, MR 

2003/3/22 

ZB 2003/4/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky s nominálnou hodnotou 15 Sk. 

gerec.miro@pobox.sk: Ludwig van Beethoven 15 Sk, ZB 2003/8/13 

Súhrn poznatkov o emisii. 

Milan Rastislav Štefánik 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/5/2 

ZB 2003/5/4 

Vydanie pamätného listu Francúzskej pošty s nalepenými 4-blokmi francúzskej a slovenskej známky. 

ZB 2003/6/4 

Vydanie pamätného listu. 

M. Bachratý: Svetový deň pošty, ZB 2007/4/28 



Ukážky poštového použitia FDC, ktoré počas svetového dňa pošty 9. 10. 2006 rozdávala Slovenská 

pošta zdarma a bolo možné ich využiť bez dofrankovania vo vnútroštátnom poštovom styku. 

Umenie - Ladislav Medňanský 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/6/2, MR 2003/3/22 

ZB 2005/7/5 

Vydanie PaL a PT.  

Europa - Reklamný plagát 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/6/2, MR 2003/3/22 

ZB 2003/6/4 

Vydanie NL.  

ZB 2003/6/4 

Vydanie CM. 

Sv. Andrej Svorad a sv. Benedikt 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/6/2, MR 2003/3/22 

ZB 2003/6/4 

Vydanie PT. 

gerec.miro@pobox.sk: Sv. Andrej Svorad, sv. Benedikt 13 Sk, ZB 2003/8/13 

Súhrn poznatkov o emisii. 

gerec.miro@pobox.sk: Poznatky z Poštového múzea – Ďalšie doskové chyby na známke „Sv. An-

drej Svorad, sv. Benedikt“, ZB 2004/6/15 

Oznam o výskyte ďalších doskových chýb, ktoré boli zistené pri prehliadke tzv. tlačových postupností 

v Poštovom múzeu. 

Miroslav Gerec: Plošná nedotlač oceľotlače známky č. 296 „Sv. Andrej Svorad, sv. Benedikt“, 

ZB 2005/9/17 

Oznam o výskyte nedotlače s reprodukciami známok s normálnou tlačou a s nedotlačou. 

3. miesto  na MS v ľadovom hokeji, Fínsko 2003 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/6/3,  ZB 2003/7/2, MR 2003/3/22 

Ľubomír Souček: Naše známky prišli o panenstvo, denník Šport, 5.6.2003, str. 19 

Kritika vydanej príležitostnej známky - tlač ofsetom podľa fotografie, nebola vydaná FDC, na známke i 

hárčeku vidno reklamy a zobrazené sú žijúce osoby. 

Ľubomír Stanček: Modrá je dobrá špinavá, týždenník Súvislosti, 12.6.2003, str. 1 

dr. Peter Osuský: Prvá ofsetová - začiatok, alebo začiatok konca?, ZB 2003/6/254, Príloha SLOV-

OLYMP 

Kritický komentár k vydaniu prvej ofsetovej známky. 

redakcia: Cui bono? (alebo ako sme oslavovali...), ZB 2003/7/1 

Kritický úvodník k vydaniu známky k 3.miestu na MS v hokeji. Výzva na vzjederenie názorov. 

Štefan Plško: A je to tu..., ZB 2003/7/38 

Názor, že ide o poštovo nepotrebné vydanie a jeho úpravou sa približujeme komerčným vzdania niekto-

rých afrických poštových správ. 

Slovenskí bronzoví hokejisti, ZB 2003/7/39 

Infromácia prevzatá z Poštových zvestí č. 6/2003, str. 2. Správa o priebehu inaugurácie známky. Ofse-

tová tlač predstavuje v porovnaní s doposiaľ používanou rytinovou technikou najmodernejší spôsob 

plnofarebnej tlače, ktorý využívajú pošty takmer na celom svete. Známka sa zrodila v hlave generálne-

ho riaditeľa Slovenskej pošty, Slovenská pošta urobila známkou radosť filatelistom. 

Jozef Tekeľ, podpredseda ZSF: Kam kráčaš, slovenská známka?, ZB 2003/7/40 

Kritika ofsetovej tlače vydanej známky, ktorou sa posúva kvalita slovenskej známkovej tvroby o mnoho 

rokov dozadu. Známka je bez akejkoľvek umeleckej hodnoty a nespĺňa ani základné bezpečnostné 



kritériá ochrany poštovej ceniny. Tlačový list s vysokou nominálnou hodnotou finančne zaťažuje filate-

listov a známka nie je určená na poštové použitie ale na vytvorenie maximálneho zisku pre vydavateľa. 

Pokračovanie v tejto praxi môže ohroziť súčasnú pozíciu Slovenska ako serióznej známkovej krajiny. 

Ing. David Schiller: Kam kráčí slovenská známková tvorba?, www.infofila.cz:, 9.9.2003 

Komplexný kritický pohľad na zmeny v slovenskej známkovej tvorbe, ktoré predstavujú tohoročné 

emisie „3. miesto na MS v ľadovom hokeji, Fínsko 2003“ a „Ján Pavol II.“, tlačené ofsetom. Zmienka o 

možnosti tlačiť známky z plochých dosiek v tlačierni TAB s.r.o. Bratislava, o oddelení rytectva a ceni-

novej tvorby na katedre grafiky VŠVU, o nominálnej hodnote hokejovej známky, ktorá znamená bez-

prácny zisk Slovenskej pošty a v určitom zmysle, tým, že je nepoužívaná je jej ochranným prvkom. 

Podrobnosti o pozadí vydania hokejovej známky, ktorá neprešla príslušnými komisiami ministerstva. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Dr. Peter Osuský:  Neokrúhle a smutné jubileum, MR 2007/5/12 

Pripomenutie vydania prvej čisto ofsetovej slovenskej známky v r. 2003. Dovtedy bolo Slovensko jedi-

nou krajinou, ktorá nikdy nevydala známku bez použitia oceľotlače. Pri prechode na ofset sa argumen-

tovalo požiadavkami verejnosti, modernými trendmi a šetrením na cestovnom do tlačiarne v Prahe. 

Zberatelia sa nedozvedeli koľko sa ušetrilo ale zistili úpadok úrovne slovenskej známkovej tvorby. Ak 

slovenské známky získali ocenenia v zahraničí, tak to vždy boli známky tlačené viacfarebnou oceľotla-

čou z plochy. O. i. pripomenutie niektorých príkladov nevydarených známok: Europa – Prázdniny (ne-

vhodný formát), Umenie 2004 (kombinácia ofsetu a jednofarebnej oceľotlače namiesto viacfarebnej 

oceľotlače), Olympijskí víťazi (nepraktický formát známkového zošitka), D. Ilkovič (rozhodnutím 

realizačnej komisie bola kresba portrétu presunutá na FDC).  

Maťko a Kubko 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/6/3, ZB 2003/7/2, MR 2003/3/22 

ZB 2003/7/3 

Vydanie ZZ.  

ZB 2003/7/4 

Vydanie CM.  

gerec.miro@pobox.sk: Maťko a Kubko 7 Sk, ZB 2003/10/11 

Súhrn poznatkov o emisii. 

gerec.miro@pobox.sk: Poznatky z Poštového múzea – Dosková chyba a jej retuš na známke 

„Maťko a Kubko“, ZB 2004/6/15 

Oznam o výskyte doskovej chyby a jeje retuši. Poznatok bol zistený pri prehliadke tzv. tlačových po-

stupností v Poštovom múzeu. Chybu rytca – vryp medzi prednou nohou medveďa a menom autora, na 

ktorú rytec písomne upozornil, tlačiareň odstránila obrúsením molety a na známkach ostala len čiarka 

v mene „ČAPEK“. 

Európska mačka divá 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/7/2, MR 2003/4/28 

ZB 2003/7/4 

Vydanie CM.  

Majstrovstvá sveta v plávaní, Barcelona 2003 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/8/2, MR 2003/4/28 

gerec.miro@pobox.sk: Maťko a Kubko 7 Sk, ZB 2003/10/11 

Súhrn poznatkov o emisii. 

Krásy našej vlasti – Banskoštiavnické tajchy Klinger a Rozgrund 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/8/2, MR 2003/4/28 

ZB 2003/8/2 

Vydanie NL.  



Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Bienále ilustrácií Bratislava 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/9/2, MR 2003/4/28 

ZB 2003/9/2 

Vydanie ZZ.  

gerec.miro@pobox.sk: Bienále ilustrácií Bratislava 2003 12 Sk, ZB 2003/11/13 

Súhrn poznatkov o emisii. 

Pápež Ján Pavol II. 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/9/2, ZB 2003/10/2, MR 2003/6/30 

ZB 2003/10/3 

Vydanie PaL.  

ZB 2003/8/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky s nominálnou hodnotou 14 Sk. 

Břetislav Janík: Samolepící papež,  www.japhila.cz:, 24.8.2003 

Vyobrazenie pravdepodobnej podoby pripravovaného hárčeka. Kritika formy známok – samolepky 

s naznačeným priesekom. 

Břetislav Janík: Samolepící papež – II.,  www.japhila.cz:, 28.8.2003 

Avízo nesúhlasnej reakcie jedného z autorov známky. 

Břetislav Janík: Kam kráčíš slovenská známko?,  www.japhila.cz:, 31.8.2003 

Rekapitulácia doterajších poznatkov a vyjadrenie autora rozkresby M. Činovského. Citácie pripravova-

ných zmien Poštového zákona, ktorými všetky oprávnenia ohľadom známkovej tvorby pripadnú Slo-

venskej pošte. 

Pápež je na slovenskej známke, denník Pravda, 4.9.2003 

Pôvodne mal byť na známke pápežský erb, nakoniec sa použil portrét Jozefa Baláža. Bolo rozhodnuté, 

že tlačiť sa bude v anglickej tlačiarni, ktorá prednedávnom vyhrala tender na tlač slovenských známok. 

Použitá ofsetová technika podľa vyjadrenia M. Kaducovej z POFIS-u zrýchľuje a zlacňuje známkovú 

tvorbu a umožňuje vernejšie a farebnejšie vyobrazenie námetu. 

Břetislav Janík: Dnes vyšel Ján Pavol II. – Slovensko 12 Sk, www.japhila.cz:, 7.9.2003 

Oznam o vydaní známky s komentárom, že znamená razantný ústup zo slávy a kvality slovenskej 

známkovej tvorby. 

Ing. David Schiller: Kam kráčí slovenská známková tvorba?, www.infofila.cz:, 9.9.2003 

Komplexný kritický pohľad na zmeny v slovenskej známkovej tvorbe, ktoré predstavujú tohoročné 

emisie „3. miesto na MS v ľadovom hokeji, Fínsko 2003“ a „Ján Pavol II.“, tlačené ofsetom. Zmienka o 

možnosti tlačiť známky z plochých dosiek v tlačierni TAB s.r.o. Bratislava, o oddelení rytectva a ceni-

novej tvorby na katedre grafiky VŠVU, o nominálnej hodnote hokejovej známky, ktorá znamená bez-

prácny zisk Slovenskej pošty a v určitom zmysle, tým, že je nepoužívaná je jej ochranným prvkom. 

Podrobnosti o pozadí vydania hokejovej známky, ktorá neprešla príslušnými komisiami ministerstva. 

Ing. David Schiller: Kam kráčí slovenská známková tvorba?, Zpravodaj SZČSZ 2003/95/28 

Detto. 

Ján Mička: Na okraj samolepiek, ZB 2004/3/20 



O. i. skúsenosť s odlepovaním známok s pápežom, ktoré je bezproblémové. 

Zdeněk Fritz: „Superofsetové“ aršíky a jejich falza, MR 2004/3/27 

Od roku 2004 sa radikálne zmenila koncepcia vydávania slovenských známok. Namiesto oceľotlače 

z PTC Praha, sú slovenské známky tlačené ofsetom – nie však na Slovensku ale v Anglicku. Kvalita 

novej tlače je veľmi problematická, čomu nasvedčujú rôzne „kuriozity“ hárčeka vydaného k návšteve 

pápeža Jána Pavla II. Farbu známky je možne „zmazať“ bežným chemickým činidlom a takto vznikajú 

známky úplne bez tlače alebo s vynechanmi podpismi a pod. 

ZB 2004/7/2. strana obálky 

Farebné vyobrazenie ofsetového a oceľotlačového variantu známky. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Dr. Peter Osuský:  Neokrúhle a smutné jubileum, MR 2007/5/12 

Pripomenutie vydania prvej čisto ofsetovej slovenskej známky v r. 2003. Dovtedy bolo Slovensko jedi-

nou krajinou, ktorá nikdy nevydala známku bez použitia oceľotlače. Pri prechode na ofset sa argumen-

tovalo požiadavkami verejnosti, modernými trendmi a šetrením na cestovnom do tlačiarne v Prahe. 

Zberatelia sa nedozvedeli koľko sa ušetrilo ale zistili úpadok úrovne slovenskej známkovej tvorby. Ak 

slovenské známky získali ocenenia v zahraničí, tak to vždy boli známky tlačené viacfarebnou oceľotla-

čou z plochy. O. i. pripomenutie niektorých príkladov nevydarených známok: Europa – Prázdniny (ne-

vhodný formát), Umenie 2004 (kombinácia ofsetu a jednofarebnej oceľotlače namiesto viacfarebnej 

oceľotlače), Olympijskí víťazi (nepraktický formát známkového zošitka), D. Ilkovič (rozhodnutím 

realizačnej komisie bola kresba portrétu presunutá na FDC).  

J. B. Magin: Ostne alebo Obrana slávnej trenčianskej stolice 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/10/2, MR 2003/6/30 

gerec.miro@pobox.sk: J. B. Magin: Ostne alebo Obrana slávnej trenčianskej stolice 8 Sk, ZB 

2003/11/13 

Súhrn poznatkov o emisii. 

Antónia Paulinyová: Z galérie majstrov známkovej tvorby – Karol Ondreička, ZB 2004/6/29  

O.i. reprodukcia návrhu známky „J. B. Magin“ s pôvodnou nominálnou hodnotou 7 Sk. 

Pezinok 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/10/3, MR 2003/6/30 

gerec.miro@pobox.sk: Pezinok 100 Sk, ZB 2003/12/13 

Súhrn poznatkov o emisii. 

Miroslav Gerec: Nový luminiscenčný papier slovenských známok, ZB 2005/8/22 

V Poštovej tlačiarni cenín Praha začali v roku 2004 používať nový luminiscenčný papier. V roku 2005 

na ňom vytlačili dotlač známky „Zvolen“ 30 (Sk) a základnú tlač známky „Prezident Ivan Gašparovič“ 

9 Sk. Oproti doteraz používanému španielskemu papieru má anglický papier lepšie tlačové vlastnosti. 

Anglický papier od doteraz používaných papierov odlišuje žiarivá a homogénna žltá luminiscenci pod 

UV-lampou, ktorá zmizne ihneď po ukončení osvietenia (fosforescenčný španielsky papier ešte chvíľu 

svetielkuje). Luminiscenčná prísada je na anglickom papieri aplikovaná z lícnej strany, takže zadná 

strana nežiari. V roku 2005 boli ešte na španielskom papieri dotlačené nasledovné výplatné známky: 

„Dubnica nad Váhom“ 1 (Sk), „Nitra“ 2 Sk, „Banská Bystrica“ 3 Sk, „Prešov“ 4 Sk, „Trnava“ 5 Sk, 

„Senica“ 6 Sk a „Pezinok“ 100 Sk. Na záver autor pripomína účel luminiscenčného papiera – jednotnú 

orientáciu zásielok v automatických triediacich linkách a pýta sa či z tohto hľadiska vyhovuje papier 

bez optických prísad, na ktorom je tlačená väčšina nových ofsetových známok.  

Miroslav Gerec: Prehľad druhov papiera slovenských výplatných známok „Mestá“, ZB 2006/2/8 

Tabuľkový prehľad použitia štyroch druhov papiera (český, švédsky, španielsky a anglický) na znám-

kach emisie „Mestá“. Popis jednotlivých druhov papiera a upozornenie na vzácnejšie varianty. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad dotlačí výplatných známok v PTC Praha v období 2004 - január 2006 s uvedením odhado-

vaného počtu kusov. 



Vianoce 2003 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/12/2, MR 2003/6/30 

ZB 2003/12/3 

Vydanie ZZ a CM.  

gerec.miro@pobox.sk: Vianoce 2003 7 Sk, ZB 2004/2/11 

Súhrn poznatkov o emisii. 

Cesta dejinami 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/12/2, MR 2003/6/30 

ZB 2003/9/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

gerec.miro@pobox.sk: Cesta dejinami 18 Sk, ZB 2004/2/11 

Súhrn poznatkov o emisii. 

100. výročie letu bratov Wrightovcov 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/12/2, MR 2003/6/30 

ZB 2003/11/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2003/12/3 

Vydanie NL  

gerec.miro@pobox.sk: 100. výročie prvého letu bratov Wrightovcov 18 Sk, ZB 2004/2/12 

Súhrn poznatkov o emisii. 

Josef Fronc: Wifag II po 38 rokoch skončil, ZB 2006/5/35 

O. i. informácia, že poslednou známkou, tlačenou na demontovanom stroji Wifag II bola slovenská 

známka č. 312 „100. výročie letu bratov Wrightovcov“. 

Umenie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/1/2, MR 2004/1/21 

ZB 2003/10/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie skúšobného odtlačku známky. 

M. Gerec: Výrobné chyby na kupóne PL známky č. 315 „Majster Ján: Zvestovanie panne 

Márii“, ZB 2007/10/34 

Upozornenie na výskyt výrobných chýb čiernej tlače na kupóne, ktorá bola zhotovená inou tlačovou 

technikou (kníhtlačou). Vyobrazenie posunov a menej výraznej tlače. 

Deň známky – Jozef Baláž 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/1/2, MR 2004/1/21 

Spravodajca ZSF 2003/3/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky s pôvodnou nominálnou hodnotou 10 Sk. 

gerec.miro@pobox.sk: Jozef Baláž 12 Sk, ZB 2004/5/13 

Súhrn poznatkov o emisii. 

Liptovský Mikuláš 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/1/3, ZB 2004/2/2, MR 2004/1/21 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

(red.): Otázky a odpovede okolo Slovenských známok, Spravodajca ZSF 2006/2/23 

O.i. k nominálnej hodnote tejto známky, ktorá bola pripravovaná veľmi rýchlo. 



Valentínske srdiečko 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/1/3, ZB 2004/2/2, MR 2004/1/21 

ZB 2004/4/2 

Vydanie CM.  

Rudolf Fischer: Ivan Schurmann známý, neznámý..., MR 2005/5/2 

O. i. reprodukcia neprijatých návrhov známok „Valentín – srdiečko“, „Prezident Ivan Garparovič“ a 

„Kone“. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Kvet - ľalia 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/1, ZB 2004/3/1, MR 2004/2/2 

ZB 2004/1/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Alexander Urminský: Slovenské poštové známky hľadajú svoju tvár, Spravodajca ZSF 2004/2/13 

Upozornenie na malé rozmery nových známok „Ľalia“ a „Europa“. So známkami sa ťažšie manipuluje, 

častejšie dochádza k ich poškodzovaniu. Negatívne skúsenosti s predajom známky malého formátu 

„Indián“ z roku 1978 v USA viedli k jej stiahnutiu a skartovaniu. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Kvet - tulipán 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/1/3, ZB 2004/3/1, MR 2004/2/2 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. odkaz na výskyt výrazného posunu zúbkovania. 

J. Mička: Personalizované známky – a čo s nimi?, ZB 2007/5/28 

Rekapitulácia slovenských personalizovaných známok (v r. 2002 6 Sk, v r. 2003 7 Sk, v r. 2004 9 Sk a 

v r. 2006 10 Sk). V súčasnosti je možné zakúpiť si aj známky s nepotlačenými kupónmi za výrobnú 

cenu potlačených kupónov. Personalizované známky s oficiálnymi prítlačami, vydanými Slovenskou 

poštou sú filatelistickými materiálmi, využiteľnými v zbierkach i námetových exponátoch, naopak 

prítlače na prázdne kupóny sú materiálmi neoficiálnymi a teda sú nefilatelistickým materiálom. Ďalej sú 

uvedené príklady personálnych známok zo zahraničia, o.i. i pokusy o oceňovanie prítlačí. Upozornenie 

na aktuálnu distribúciu privátnej prítlače k 50. výročiu podpísania Rímskej zmluvy na kupóne známky 

„Devín“, ktorú dal zhotoviť Európska únia a teda nejde o samostatné ani oficiálne vydanie ale o prítlač 

na kupóne. 

Veľká noc 2004 - kraslica 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/4/2, MR 2004/2/2 

ZB 2004/4/3 

Vydanie CM.  

(R): Za desať známok – jedenásta zdarma alebo falzifikát na vlastnú škodu?, ZB 2004/7/14  

Upozornenie na poštové použitie známky natlačenej na obale známkového zošitka, ktorá má aj ochran-

ný prvok (mikrotlač). Podľa filatelistickej terminológie ide o falzifikát na škodu pošty, ktorý, paradox-

ne, vyrobila samotná pošta... 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Krásy našej vlasti  - Svadobné kroje 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/5/2, MR 2004/3/32 



ZB 2004/3/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhov známok bez nominálnej hodnoty. 

Kroje so zmenou termínu, ZB 2004/4/2  

Oznam o zmene termínu vydania emisie. 

ZB 2004/5/3 

Vydanie NL.  

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. ukážka výraznej výrobnej chyby na známke. 

Europa - prázdniny 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/5/2 (nesprávne uvedený druh tlače ofset), MR 2004/3/32 

ZB 2004/4/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

EUROPA rotačnou oceľotlačou, ZB 2004/4/2  

Oznam o počte kusov dvoch variantov priehradkových listov pripravovanej známky a spôsobe tlače. 

ZB 2004/5/3 

Vydanie CM. 

Alexander Urminský: Slovenské poštové známky hľadajú svoju tvár, Spravodajca ZSF 2004/2/13 

Upozornenie na malé rozmery nových známok „Ľalia“ a „Europa“. So známkami sa ťažšie manipuluje, 

častejšie dochádza k ich poškodzovaniu. Negatívne skúsenosti s predajom známky malého formátu 

„Indián“ z roku 1978 v USA viedli k jej stiahnutiu a skartovaniu. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Dr. Peter Osuský:  Neokrúhle a smutné jubileum, MR 2007/5/12 

Pripomenutie vydania prvej čisto ofsetovej slovenskej známky v r. 2003. Dovtedy bolo Slovensko jedi-

nou krajinou, ktorá nikdy nevydala známku bez použitia oceľotlače. Pri prechode na ofset sa argumen-

tovalo požiadavkami verejnosti, modernými trendmi a šetrením na cestovnom do tlačiarne v Prahe. 

Zberatelia sa nedozvedeli koľko sa ušetrilo ale zistili úpadok úrovne slovenskej známkovej tvorby. Ak 

slovenské známky získali ocenenia v zahraničí, tak to vždy boli známky tlačené viacfarebnou oceľotla-

čou z plochy. O. i. pripomenutie niektorých príkladov nevydarených známok: Europa – Prázdniny (ne-

vhodný formát), Umenie 2004 (kombinácia ofsetu a jednofarebnej oceľotlače namiesto viacfarebnej 

oceľotlače), Olympijskí víťazi (nepraktický formát známkového zošitka), D. Ilkovič (rozhodnutím 

realizačnej komisie bola kresba portrétu presunutá na FDC).  

Vstup SR do EÚ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/5/3, MR 2004/3/32 

Spravodajca ZSF 2003/3/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Vstup do NATO 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/6/2, MR 2004/3/32 

Jozef Korený: Naša cesta do NATO, ZB 2004/6/9 

Informácia o podujatí Armády SR v trenčíne pri príležitosti vstupu do NATO. O.i. kritika vysokej no-

minálnej hodnoty známky, ktorá bola nepredajná. Vydanie známky bolo účastníkmi hodnotené ako 

kontraproduktívne a protipropagačne lebo nesplnilo celospoločenskú objednávku. Výplatné 60 Sk majú 

listy 2. triedy hmotnosti do 100 g do zámoria, čo znamená veľmi malé použitie známky na listových 

zásielkach. Ani na balíkových zásielkach občan so známkou do styku nepríde, pretože nalepovanie 

známok na balíkové sprievodky vykonávajú spravidla zamestnanci pošty. 



Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. odkaz na výskyt výrazného posunu zúbkovania známky. 

(red.): Otázky a odpovede okolo Slovenských známok, Spravodajca ZSF 2006/2/23 

O.i. k nominálnej hodnote a poslaniu tejto známky. 

Deduško z Večerníčka 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/6/2, MR 2004/3/32 

ZB 2004/6/3 

Vydanie CM.  

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

OH Atény / Paralympiáda 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/7/3, MR 2004/4/23 

ZB 2004/6/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2004/6/3, ZB 2004/7/4 

Vydanie NL. 

ZB 2004/9/3 

Vydanie PaL. 

Antónia Paulinyová: Z galérie majstrov známkovej tvorby – Igor Piačka, ZB 2004/7/26  

O.i. reprodukcia návrhu známky a kresby FDC „OH Atény/Paralympiáda“. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Prezident SR Ivan Gašparovič 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/7/3, MR 2004/4/23 

ZB 2004/7/4 

Vydanie PaL.  

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. ukážka výrazného posunu zúbkovania známky. 

Lesy SR – Dobročský prales 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/7/3, MR 2004/4/23 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Technické pamiatky – Tatranský omnibus, Špaňodolinský banský vodovod 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/8/3, MR 2004/4/23 

Jiří Horák: Promarněná príležitost?, F 2005/1/33 

Pripomienky k zobrazeniu tatranského omnibusu, ktoré po vecnej stránke nezodpovedá dobovému 

popisu (chýba zberač prúdu a trolejové vedenie, nesprávna je veľkosť predných kolies, kresba omnibu-

su na známke a na FDC je úplne iná, počet troch omnibusov, zobrazených na FDC nezodpovedá sku-

točnosti). 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 



Pltníci na Dunajci 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/10/3, MR 2004/4/23 

ZB 2004/10/3 

Vydanie PaL.  

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Miroslav Gerec: Známky s bielymi okrajmi – malé, ale zaujímavé posuny zúbkovania, ZB 

2007/12/27 

Ukážky posunutého zúbkovania na slovenských známkach, ktoré nemajú obraz ohraničený okrajmi ale 

siaha cez celé známkové pole. Pri nepresnom zúbkovaní majú známky z okrajových stĺpcov alebo ra-

dov biele okraje. Porovnanie s poľskou resp. českou známkou, kde je v okraji PL náznak obrazu resp. 

presah farby. Presah farby do okraj mala známka „Europa – Imigranti očami mladých ľudí“ a dve star-

šie známky „Vianoce ’95” a „Černová 1907“. Vyobrazenie známok s okrajmi: „Známka deťom – Jar“, 

„Blahoprajná známka – Kytica“, „Bábkové divadlo – Gašparko“ a  „Pltníci na Dunajci“. Rozmerovo 

ide o posuny malé ale sú zaujímavým zberateľským materiálom.  

Rímske légie v Trenčíne 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/11/3, MR 2004/5/27 

ZB 2004/8/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Jozef Korený: 80 rokov organizovanej filatelie v Trenčíne, ZB 2005/3/10  

O.i. reprodukcia čs. celinovej obálky z roku 1979 a sl. známky z roku 2004 s poznámkou nápadnej 

podobnosti. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Umenie 2004 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/11/3, MR 2004/5/27 

Antónia Paulinyová: Z galérie majstrov známkovej tvorby – František Horniak, ZB 2004/8/26  

O.i. reprodukcia ryteckého prepisu známky „Jakub Bogdan – Zápas kohútov“. 

Dr. Peter Osuský:  Neokrúhle a smutné jubileum, MR 2007/5/12 

Pripomenutie vydania prvej čisto ofsetovej slovenskej známky v r. 2003. Dovtedy bolo Slovensko jedi-

nou krajinou, ktorá nikdy nevydala známku bez použitia oceľotlače. Pri prechode na ofset sa argumen-

tovalo požiadavkami verejnosti, modernými trendmi a šetrením na cestovnom do tlačiarne v Prahe. 

Zberatelia sa nedozvedeli koľko sa ušetrilo ale zistili úpadok úrovne slovenskej známkovej tvorby. Ak 

slovenské známky získali ocenenia v zahraničí, tak to vždy boli známky tlačené viacfarebnou oceľotla-

čou z plochy. O. i. pripomenutie niektorých príkladov nevydarených známok: Europa – Prázdniny (ne-

vhodný formát), Umenie 2004 (kombinácia ofsetu a jednofarebnej oceľotlače namiesto viacfarebnej 

oceľotlače), Olympijskí víťazi (nepraktický formát známkového zošitka), D. Ilkovič (rozhodnutím 

realizačnej komisie bola kresba portrétu presunutá na FDC).  

Vianoce 2004 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/12/3, MR 2004/6/32 

ZB 2004/12/4 

Vydanie CM a ZZ. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. odkaz na výskyt farebných odtieňov tejto známky. 



Slovenskí medailisti – Atény 2004 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/12/3, MR 2004/6/32 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Dr. Peter Osuský:  Neokrúhle a smutné jubileum, MR 2007/5/12 

Pripomenutie vydania prvej čisto ofsetovej slovenskej známky v r. 2003. Dovtedy bolo Slovensko jedi-

nou krajinou, ktorá nikdy nevydala známku bez použitia oceľotlače. Pri prechode na ofset sa argumen-

tovalo požiadavkami verejnosti, modernými trendmi a šetrením na cestovnom do tlačiarne v Prahe. 

Zberatelia sa nedozvedeli koľko sa ušetrilo ale zistili úpadok úrovne slovenskej známkovej tvorby. Ak 

slovenské známky získali ocenenia v zahraničí, tak to vždy boli známky tlačené viacfarebnou oceľotla-

čou z plochy. O. i. pripomenutie niektorých príkladov nevydarených známok: Europa – Prázdniny (ne-

vhodný formát), Umenie 2004 (kombinácia ofsetu a jednofarebnej oceľotlače namiesto viacfarebnej 

oceľotlače), Olympijskí víťazi (nepraktický formát známkového zošitka), D. Ilkovič (rozhodnutím 

realizačnej komisie bola kresba portrétu presunutá na FDC).  

Deň poštovej známky - História poštovej dopravy 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/1/3, MR 2004/6/32 

ZB 2005/1/3 

Vydanie NL. 

Spravodajca ZSF 2004/4/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. odkaz na výskyt veľkého počtu výrobných chýb na tejto známke. 

Miroslav Gerec: Výrobné chyby známky č. 344 „Deň poštovej známky – História poštovej do-

pravy“, ZB 2007/7/20 

Prezentovaných 20 z viac než 120 rôznych výrobných chýb, ktoré sa vo forme škvŕn vyskytujú naj-

častejšie na horných alebo dolných riadkoch PL. Hypotéza o vodorovne postupujúcom hrebeňovom 

zúbkovaní. TF doteraz nie je známa, pretože v Poštovom múzeu zatiaľ nie sú ani filmy ani tlačové 

platne tejto výplatnej známky. 

Valentín 2005  

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/2/3, MR 2005/1/32 

Spravodajca ZSF 2004/4/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2005/2/3 

Vydanie CM. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Rodina  

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/3/3, MR 2005/1/32 

Spravodajca ZSF 2004/4/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Banská Bystrica – 750. výročie  

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/3/3, MR 2005/1/32 

Spravodajca ZSF 2004/4/1. strana obálky  



Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2005/3/4 

Vydanie PaL. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Slovakia Summit 2005 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/3/5, MR 2005/2/32 

ZB 2005/3/5 

Vydanie PaL. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Veľká noc 2005 – Veľkonočný baránok   

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/4/3, MR 2005/2/32 

ZB 2005/4/4 

Vydanie CM a ZZ. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Zdenka Schelingová  

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/4/3, MR 2005/2/32 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. Ukážka makulatúrnej tlače hárčeka. 

Solidarita s Áziou 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/4/4, MR 2005/2/32 

ZB 2005/4/5 

Vydanie PaL. 

ZB 2005/5/4 

Vydanie PaL. 

Cyklistika  

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/4/5, MR 2005/2/32 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Gastronómia (Europa)  

Spravodajca ZSF 2005/1/3. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/5/3, MR 2005/3/32 

ZB 2005/5/5 

Vydanie NL. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 



Bratislavský mier  

Spravodajca ZSF 2005/1/3. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2005/4/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/5/4, MR 2005/3/32 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Svetový rok fyziky – D. Ilkovič  

Spravodajca ZSF 2005/1/3. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/5/5, MR 2005/3/32 

-pem-: Podobnosť čiste náhodná?, ZB 2005/7/22   

Kritický názor na stvárnenie slovenskej známky k medzinárodnému roku fyziky, ktorá sa podobá 

na švajčiarsku známku z roku 2004. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. odkaz na výskyt väčšieho počtu výrobných chýb na tejto známke. 

Dr. Peter Osuský:  Neokrúhle a smutné jubileum, MR 2007/5/12 

Pripomenutie vydania prvej čisto ofsetovej slovenskej známky v r. 2003. Dovtedy bolo Slovensko jedi-

nou krajinou, ktorá nikdy nevydala známku bez použitia oceľotlače. Pri prechode na ofset sa argumen-

tovalo požiadavkami verejnosti, modernými trendmi a šetrením na cestovnom do tlačiarne v Prahe. 

Zberatelia sa nedozvedeli koľko sa ušetrilo ale zistili úpadok úrovne slovenskej známkovej tvorby. Ak 

slovenské známky získali ocenenia v zahraničí, tak to vždy boli známky tlačené viacfarebnou oceľotla-

čou z plochy. O. i. pripomenutie niektorých príkladov nevydarených známok: Europa – Prázdniny (ne-

vhodný formát), Umenie 2004 (kombinácia ofsetu a jednofarebnej oceľotlače namiesto viacfarebnej 

oceľotlače), Olympijskí víťazi (nepraktický formát známkového zošitka), D. Ilkovič (rozhodnutím 

realizačnej komisie bola kresba portrétu presunutá na FDC).  

Bienále ilustrácií Bratislava  

Spravodajca ZSF 2005/1/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/6/3, MR 2005/3/32 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Detská známka 2005  

Spravodajca ZSF 2005/1/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/6/3, MR 2005/3/32 

ZB 2005/6/4 

Vydanie ZZ. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Holíč 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/6/4, MR 2005/3/32 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 



O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. informácia o dotlači tejto známky z novej (zmenenej) tlačovej formy. 

Prezident SR Ivan Gašparovič 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/7/3, MR 2005/3/32 

Antónia Paulinyová: Z galérie majstrov známkovej tvorby – Martin Činovský, ZB 2004/12/28  

O.i. reprodukcia ryteckej rozkresby pripravovanej známky „Prezident Ivan Garparovič“. 

(hab): Slovenský prezident zdražel, stojí 9 Sk, Sme, 17.6.2005   

Informácie o novej známke. Stručný popis známok s prezidentami 

(hab): Gašparovič o známke s jeho portrétom: Je pekná, Sme, 17.6.2005   

Informácie o prezentácii novej známky. Návrh známky podľa fotografickej predlohy J. Kuchtu bol 

vypracovaný ešte v júni 2004, z vlastnej iniciatívy M. Činovského. Slovenská pošta predložila prezi-

dentovi niekoľko návrhov novej známky už v novembri 2004, prezident si však vybral návrh M. Činov-

ského a hoci Slovenská pošta s Činovským nespolupracoval, urobila výnimku a akceptovala rozhodnu-

tie prezidenta. 

ZB 2005/7/4 

Vydanie NL.  

Peter Malík, Vladimír Priputen: Inaugurácia poštovej známky prezident Slovenskej republiky 

Ivan Gašparovič, ZB 2005/7/13  

O.i. reprodukcia skúšobného odtlačku rytiny. 

Rudolf Fischer: Ivan Schurmann známý, neznámý..., MR 2005/5/2 

O. i. reprodukcia neprijatých návrhov známok „Valentín – srdiečko“, „Prezident Ivan Garparovič“ a 

„Kone“. 

Ján Mička: Dve „obyčajné“ zaujímavosti, ZB 2006/3/29  

O.i. reprodukcia použitej známky s rozmazanou oceľotlačovou farbou. 

Ochrana prírody – Kone  

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/7/3, MR 2005/4/24 

Spravodajca ZSF 2005/1/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhov známok. 

ZB 2005/6/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhov známok. 

ZB 2005/7/5 

Vydanie CM. 

ZB 2005/8/3 

Vydanie CM.  

Rudolf Fischer: Ivan Schurmann známý, neznámý..., MR 2005/5/2 

O. i. reprodukcia neprijatých návrhov známok „Valentín – srdiečko“, „Prezident Ivan Garparovič“ a 

„Kone“. 

Miroslav Gerec: Dva varianty oddeľovania známok „Kone“ (H 360-361), ZB 2006/9/13 (oprava 

ZB 2006/10/5) 

Známky na hárčeku „Kone“ boli zúbkované dvomi perforačnými rámcami, ktoré sa odlišujú rozmerom 

perforácie, šírkou známok a vzdialenosťou známok. Rekapitulácia ďalších známok u ktorých sa môže 

vyskytnúť podobná odlišnosť (pri háčeku „Dravá zver“ poznámka o dvoch rámcoch rozlíšiteľných 

podľa vychýleného otvoru v hornej perforácii ZP 2).  

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-



žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Vychylovka, Čierny Balog (Technické pamiatky)  

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/10/3, MR 2005/5/24 

ZB 2005/7/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky 24 Sk. 

Spravodajca ZSF 2005/2/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhov známok a kresieb FDC. 

ZB 2005/8/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky 33 Sk. 

ZB 2005/10/4 

Vydanie NL. 

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Rembrandt, Baron (Umenie)  

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/11/3, MR 2005/6/24 

Spravodajca ZSF 2005/2/3. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhov známok. 

ZB 2005/10/1. strana obálky  

Farebné vyobrazenie návrhu známky 33 Sk. 

Vianoce 2005 – Traja králi  

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/12/3, ZB 2006/1/3, MR 2005/6/24 

ZB 2006/1/4 

Vydanie CM. 

ZB 2006/1/4 

Vydanie ZZ. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. odkaz na výskyt väčšieho počtu výrobných chýb na tejto známke. Ukážka výrazného posunu zúb-

kovania. 

Deň poštovej známky  

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/12/3, ZB 2006/1/3, MR 2005/6/24 

ZB 2006/1/5 



Vydanie NL. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Karol Kuzmány 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/3/3, MR 2006/2/31 

Spravodajca ZSF 2005/4/1. strana obálky, ZB 2006/1/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky s nominálnou hodnotou 25 Sk. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

XX. ZOH Turín 2006 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/3/3, MR 2006/2/31 

Spravodajca ZSF 2005/4/1. strana obálky, ZB 2006/2/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Poprad 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/3/4, MR 2006/2/31 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Blahoprajná známka - Narcis 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/4/3, MR 2006/2/31 

Veľká noc 2006 – Sviatky jari 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/5/3, MR 2006/4/19 

ZB 2006/3/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Spravodajca ZSF 2006/1/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2006/5/3 

Vydanie CM. 

ZB 2006/5/4 

Vydanie ZZ. 

Ochrana prírody: Geologická lokalita Sandberg, geologická lokalita Šomoška 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/5/4, MR 2006/4/19 

Spravodajca ZSF 2006/1/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu hárčeka. 

Miroslav Gerec: Dva varianty oddeľovania známok „Kone“ (H 360-361), ZB 2006/9/13 (oprava 

ZB 2006/10/5) 

Známky na hárčeku „Kone“ boli zúbkované dvomi perforačnými rámcami, ktoré sa odlišujú rozmerom 

perforácie, šírkou známok a vzdialenosťou známok. Rekapitulácia ďalších známok u ktorých sa môže 

vyskytnúť podobná odlišnosť (pri háčeku „Dravá zver“ poznámka o dvoch rámcoch rozlíšiteľných 

podľa vychýleného otvoru v hornej perforácii ZP 2).  

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 



177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

Europa 2006 - Imigranti očami mladých ľudí 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/6/3, MR 2006/4/19 

ZB 2006/4/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Spravodajca ZSF 2006/1/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2006/6/4 

Vydanie CM. 

Ľ. Floch: Zaujímavosti zo slovenskej známkovej tvorby, Spravodajca ZSF 2006/3/5 

Upozornenie na tri zaujímavosti tejto emisie: tlač luminiscenčnou farbou v kresbe kvetu, ktorá je vidi-

teľná len pod UV-lampou, odtiene zelenej farby (svetlo- a tmavozelená) a lomy na jednom alebo dvoch 

okrajoch 10-blokov, hodnotené jako poškodenie, ktoré sice nezasahuje do obrazu známok ale podľa 

autora malo byť dôvodom na neprevzatie dodávky známok. Farebné reprodukcie na 3. strane obálky. 

Miroslav Gerec: Známky s bielymi okrajmi – malé, ale zaujímavé posuny zúbkovania, ZB 

2007/12/27 

Ukážky posunutého zúbkovania na slovenských známkach, ktoré nemajú obraz ohraničený okrajmi ale 

siaha cez celé známkové pole. Pri nepresnom zúbkovaní majú známky z okrajových stĺpcov alebo ra-

dov biele okraje. Porovnanie s poľskou resp. českou známkou, kde je v okraji PL náznak obrazu resp. 

presah farby. Presah farby do okraj mala známka „Europa – Imigranti očami mladých ľudí“ a dve star-

šie známky „Vianoce ’95” a „Černová 1907“. Vyobrazenie známok s okrajmi: „Známka deťom – Jar“, 

„Blahoprajná známka – Kytica“, „Bábkové divadlo – Gašparko“ a  „Pltníci na Dunajci“. Rozmerovo 

ide o posuny malé ale sú zaujímavým zberateľským materiálom. 

Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti. O. i. rozlíšenie PL známky „Europa – Imigranti očami 

mladých ľudí“ podľa odchýlok perforácie (predĺžený výbeh, rôzne priemery otvorov). Reprodukcia 

nerozrezaného TL a archívu Poštového múzea. 

Krásy našej vlasti –Renesančné zvonice – Kežmarok a Podolínec 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/6/3, MR 2006/4/19 

ZB 2006/6/4 

Vydanie NL. 

Známka deťom – Jar 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/6/18, ZB 2006/7/3, MR 2006/4/19 

ZB 2006/7/4 

Vydanie ZZ. 

ZB 2006/7/5 

Vydanie CM. 

Spravodajca ZSF 2006/1/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie pôvodného návrhu známky (s motívom rozprávky Čin-čin). 

(-pem-): „Naozaj ďeťom?“, ZB 2006/7/21 



Kritické poznámky k emisii – gramatické chyby na obale ZZ (predovšetkým mäkčeň na písmene „d“ 

v slove „deťom“ a ďalšie), nepodarená CM. Avizované vydanie námetu rozprávky Čin-čin sa nakoniec 

nerealizovalo a vydanie bolo zrejme „šité horúcou ihlou“. 

Miroslav Gerec: Známky s bielymi okrajmi – malé, ale zaujímavé posuny zúbkovania, ZB 

2007/12/27 

Ukážky posunutého zúbkovania na slovenských známkach, ktoré nemajú obraz ohraničený okrajmi ale 

siaha cez celé známkové pole. Pri nepresnom zúbkovaní majú známky z okrajových stĺpcov alebo ra-

dov biele okraje. Porovnanie s poľskou resp. českou známkou, kde je v okraji PL náznak obrazu resp. 

presah farby. Presah farby do okraj mala známka „Europa – Imigranti očami mladých ľudí“ a dve star-

šie známky „Vianoce ’95” a „Černová 1907“. Vyobrazenie známok s okrajmi: „Známka deťom – Jar“, 

„Blahoprajná známka – Kytica“, „Bábkové divadlo – Gašparko“ a  „Pltníci na Dunajci“. Rozmerovo 

ide o posuny malé ale sú zaujímavým zberateľským materiálom. 

Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti.  

Hrad Devín - známka s personalizovaným kupónom 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/7/3, MR 2006/4/19 

ZB 2006/6/2. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

J. Mička: Personalizované známky – a čo s nimi?, ZB 2007/5/28 

Rekapitulácia slovenských personalizovaných známok (v r. 2002 6 Sk, v r. 2003 7 Sk, v r. 2004 9 Sk a 

v r. 2006 10 Sk). V súčasnosti je možné zakúpiť si aj známky s nepotlačenými kupónmi za výrobnú 

cenu potlačených kupónov. Personalizované známky s oficiálnymi prítlačami, vydanými Slovenskou 

poštou sú filatelistickými materiálmi, využiteľnými v zbierkach i námetových exponátoch, naopak 

prítlače na prázdne kupóny sú materiálmi neoficiálnymi a teda sú nefilatelistickým materiálom. Ďalej sú 

uvedené príklady personálnych známok zo zahraničia, o.i. i pokusy o oceňovanie prítlačí. Upozornenie 

na aktuálnu distribúciu privátnej prítlače k 50. výročiu podpísania Rímskej zmluvy na kupóne známky 

„Devín“, ktorú dal zhotoviť Európska únia a teda nejde o samostatné ani oficiálne vydanie ale o prítlač 

na kupóne. 

Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti.  

Fujara 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/7/3, MR 2006/4/19 

Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti. O. i. reprodukcia nepresností KHZ známky „Fujara“. 

Technické pamiatky/Klenotnica múzeí – Sklo, Mediarstvo 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/8/3, MR 2006/4/19 

ZB 2006/8/4 

Vydanie NL. 

ZB 2006/10/5 

Vydanie grafických listov. 

Spoločné vydanie s Indonéziou 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/10/3, MR 2006/6/32 

ZB 2006/9/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky hodnoty 25 Sk. 

ZB 2006/10/1. strana obálky 



Farebné vyobrazenie návrhu známky hodnoty 22 Sk. 

ZB 2006/10/4 

Vydanie PaL. 

Spravodajca ZSF 2006/3/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie PL. 

Miroslav Gerec: Známky s bielymi okrajmi – malé, ale zaujímavé posuny zúbkovania, ZB 

2007/12/27 

Ukážky posunutého zúbkovania na slovenských známkach, ktoré nemajú obraz ohraničený okrajmi ale 

siaha cez celé známkové pole. Pri nepresnom zúbkovaní majú známky z okrajových stĺpcov alebo ra-

dov biele okraje. Porovnanie s poľskou resp. českou známkou, kde je v okraji PL náznak obrazu resp. 

presah farby. Presah farby do okraj mala známka „Europa – Imigranti očami mladých ľudí“ a dve star-

šie známky „Vianoce ’95” a „Černová 1907“. Vyobrazenie známok s okrajmi: „Známka deťom – Jar“, 

„Blahoprajná známka – Kytica“, „Bábkové divadlo – Gašparko“ a  „Pltníci na Dunajci“. Rozmerovo 

ide o posuny malé ale sú zaujímavým zberateľským materiálom. 

Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti. O. i. reprodukcia dvoch priemerov perforačných otvo-

rov známok „Bábkové divadlo“. 

Umenie – Dezider Milly – Krivý jarok 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/11/3, MR 2006/6/32 

Spravodajca ZSF 2006/3/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Moravianska Venuša 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/11/3, MR 2006/6/32 

Spravodajca ZSF 2006/1/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

Vianoce 2006 – Koledníci 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/12/3, MR 2006/6/32 

ZB 2006/12/4 

Vydanie CM a ZZ. 

Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti. 

Deň poštovej známky – Jozef Cincík 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/12/3, MR 2006/6/32 

Spravodajca ZSF 2006/3/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2007/1/3 

Vydanie NL. 

Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti.  

Terézia Vansová 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/3/3, MR 2007/2/31 

ZB 2007/1/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky s nominálnou hodnotou 18 Sk. 



Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti. 

(red.): Máte slovo, ZB 2008/4/20 

Nález známok so švrnou na líci na ZP 2 v časti nákladu. Reprodukcia rohovej 2-pásky s chybou. 

Modra 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/3/3, MR 2007/2/31 

Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti. O. i. Farebná reprodukcia nepresností HZ známky 

„Modra“ (na 2. strane obálky). TL, uložený v poštovom múzeu má KHZ, známky v poštovej prevádzke 

majú normálne HZ. 

Blahoprajná známka - Kytica 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/3/3, MR 2007/2/31 

„14. 2. 2007 Vydanie známky Kytica“, ZB 2007/2/8 

Pozvánka na výstavu výtvarných návrhov, vyobrazenie známky. 

Miroslav Gerec: Známky s bielymi okrajmi – malé, ale zaujímavé posuny zúbkovania, ZB 

2007/12/27 

Ukážky posunutého zúbkovania na slovenských známkach, ktoré nemajú obraz ohraničený okrajmi ale 

siaha cez celé známkové pole. Pri nepresnom zúbkovaní majú známky z okrajových stĺpcov alebo ra-

dov biele okraje. Porovnanie s poľskou resp. českou známkou, kde je v okraji PL náznak obrazu resp. 

presah farby. Presah farby do okraj mala známka „Europa – Imigranti očami mladých ľudí“ a dve star-

šie známky „Vianoce ’95” a „Černová 1907“. Vyobrazenie známok s okrajmi: „Známka deťom – Jar“, 

„Blahoprajná známka – Kytica“, „Bábkové divadlo – Gašparko“ a  „Pltníci na Dunajci“. Rozmerovo 

ide o posuny malé ale sú zaujímavým zberateľským materiálom. 

Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti. O. i. zmienka o použití dvoch rôznych perforačných 

hrebeňov – normálnom a vzácnejšie krížovom. 

Veľká noc 2007 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/4/3, MR 2007/2/31 

ZB 2007/4/3 

Vydanie CM a ZZ. 

M. Bachratý: Veľká noc predčasne, ZB 2007/12/15 

Oznam o predčasnom poštovom použití známky Veľká noc 2007 na pošte Poprad 6. Vyobrazenie ce-

listvosti so strojovou pečiatkou z 9. 3. 2007. 

Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti.  

Tenis 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/4/3, MR 2007/2/31 

ZB 2007/2/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2007/4/4 

Vydanie NL. 

Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti.  



Ochrana prírody: Psy 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/5/3, MR 2007/4/32 

Spravodajca ZSF 2006/4/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu hárčeka s pôvodnými nominálnymi hodnotami známok. 

ZB 2007/5/4 

Vydanie CM. 

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

100 rokov Slovenskej ligy v Amerike 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/6/3, MR 2007/4/32 

Spravodajca ZSF 2007/1/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2007/6/5 

Vydanie PaL. 

Ing. Miroslav Gerec: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC 

Praha, ZB 2008/6/12 

Podrobný popis hrebeňového zúbkovania známok č. 396 100 rokov Slovenskej ligy v Amerike, č. 405 

J. M. Hurban, č. 410 R. W. Seton-Watson, č. 411 Vianoce 2007, č. 412 Poľná pošta, č. 413 15 rokov 

SR, č. 414 Veľká noc 2008 a č. 415 Krupina. Vyobrazenie TL známky č. 396 100 rokov Slovenskej 

ligy v Amerike, perforovacieho stroja Wista, farebný obrázok testovacích „známok“ na 2. str. obálky. 

Zistené nepresnosti HZ sa vyskytujú systematicky avšak len pri nepresnej práci perforačky. 

Europa 2007 - 100 rokov skautingu 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/6/3, MR 2007/4/32 

Spravodajca ZSF 2007/1/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2007/6/5 

Vydanie NL. 

Známka deťom – Janko Hraško 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/6/3, MR 2007/4/32 

ZB 2007/4/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2007/6/5 

Vydanie ZZ. 

ZB 2007/7/6 

Vydanie ZZ a CM. 

Krásy našej vlasti – Kláštor Hronský Beňadik a Kláštor Jasov 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/7/3, MR 2007/4/32 



Spravodajca ZSF 2006/4/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhov známok s pôvodnými nominálnymi hodnotami. 

ZB 2007/5/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhov  známok. 

ZB 2007/7/5 

Vydanie dvoch NL. 

Bienále ilustrácií Bratislava 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/8/3, MR 2007/4/32 

Bratislavský hrad 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/8/3, MR 2007/4/32 

Spravodajca ZSF 2007/1/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu hárčeka bez nominálnej hodnoty. 

ZB 2007/8/4 

Vydanie PaL. 

ZB 2007/8/5 

Vydanie PT. 

ZB 2008/8/5 

Vydanie PT. 

Oravský hrad a La Rocca o Gauita 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/9/3, MR 2007/5/32 

Spravodajca ZSF 2007/2/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu TL. 

ZB 2007/8/4 

Vydanie dvoch NL. 

Jozef Miloslav Hurban 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/10/3, MR 2007/5/32 

ZB 2007/10/4 

Vydanie PaL. 

Ing. Miroslav Gerec: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC 

Praha, ZB 2008/6/12 

Podrobný popis hrebeňového zúbkovania známok č. 396 100 rokov Slovenskej ligy v Amerike, č. 405 

J. M. Hurban, č. 410 R. W. Seton-Watson, č. 411 Vianoce 2007, č. 412 Poľná pošta, č. 413 15 rokov 

SR, č. 414 Veľká noc 2008 a č. 415 Krupina. Vyobrazenie TL známky č. 396 100 rokov Slovenskej 

ligy v Amerike, perforovacieho stroja Wista, farebný obrázok testovacích „známok“ na 2. str. obálky. 

Zistené nepresnosti HZ sa vyskytujú systematicky avšak len pri nepresnej práci perforačky. 

Technické pamiatky – Most Kráľová pri Senci 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/10/3, MR 2007/5/32 

Spravodajca ZSF 2007/2/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2007/10/5 

Vydanie NL. 

Niriansky evanjeliár 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/10/5, MR 2007/5/32 

Spravodajca ZSF 2007/2/1. strana obálky 



Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2007/10/6 

Vydanie PaL. 

Robert Wiliam Seton Watson 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/11/3, MR 2007/6/32 

ZB 2007/12/5 

Vydanie PaL. 

Ing. Miroslav Gerec: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC 

Praha, ZB 2008/6/12 

Podrobný popis hrebeňového zúbkovania známok č. 396 100 rokov Slovenskej ligy v Amerike, č. 405 

J. M. Hurban, č. 410 R. W. Seton-Watson, č. 411 Vianoce 2007, č. 412 Poľná pošta, č. 413 15 rokov 

SR, č. 414 Veľká noc 2008 a č. 415 Krupina. Vyobrazenie TL známky č. 396 100 rokov Slovenskej 

ligy v Amerike, perforovacieho stroja Wista, farebný obrázok testovacích „známok“ na 2. str. obálky. 

Zistené nepresnosti HZ sa vyskytujú systematicky avšak len pri nepresnej práci perforačky. 

Umenie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/12/3, MR 2007/6/32 

Spravodajca ZSF 2007/3/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhov známok. 

Vianoce 2007 – Vianočný stromček 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/12/4, MR 2007/6/32 

Spravodajca ZSF 2007/3/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 

ZB 2007/12/5 

Vydanie CM a ZZ. 

Ing. Miroslav Gerec: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC 

Praha, ZB 2008/6/12 

Podrobný popis hrebeňového zúbkovania známok č. 396 100 rokov Slovenskej ligy v Amerike, č. 405 

J. M. Hurban, č. 410 R. W. Seton-Watson, č. 411 Vianoce 2007, č. 412 Poľná pošta, č. 413 15 rokov 

SR, č. 414 Veľká noc 2008 a č. 415 Krupina. Vyobrazenie TL známky č. 396 100 rokov Slovenskej 

ligy v Amerike, perforovacieho stroja Wista, farebný obrázok testovacích „známok“ na 2. str. obálky. 

Zistené nepresnosti HZ sa vyskytujú systematicky avšak len pri nepresnej práci perforačky. 

Deň poštovej známky – Poľná pošta 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/12/4, MR 2007/6/32 

ZB 2007/12/5, ZB 2008/1/3 

Vydanie NL. 

Ing. Miroslav Gerec: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC 

Praha, ZB 2008/6/12 

Podrobný popis hrebeňového zúbkovania známok č. 396 100 rokov Slovenskej ligy v Amerike, č. 405 

J. M. Hurban, č. 410 R. W. Seton-Watson, č. 411 Vianoce 2007, č. 412 Poľná pošta, č. 413 15 rokov 

SR, č. 414 Veľká noc 2008 a č. 415 Krupina. Vyobrazenie TL známky č. 396 100 rokov Slovenskej 

ligy v Amerike, perforovacieho stroja Wista, farebný obrázok testovacích „známok“ na 2. str. obálky. 

Zistené nepresnosti HZ sa vyskytujú systematicky avšak len pri nepresnej práci perforačky. 

15 rokov Slovenskej republiky 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/2/3 

Spravodajca ZSF 2007/4/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známky. 



ZB 2008/2/3 

Vydanie PaL. 

Ing. Miroslav Gerec: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC 

Praha, ZB 2008/6/12 

Podrobný popis hrebeňového zúbkovania známok č. 396 100 rokov Slovenskej ligy v Amerike, č. 405 

J. M. Hurban, č. 410 R. W. Seton-Watson, č. 411 Vianoce 2007, č. 412 Poľná pošta, č. 413 15 rokov 

SR, č. 414 Veľká noc 2008 a č. 415 Krupina. Vyobrazenie TL známky č. 396 100 rokov Slovenskej 

ligy v Amerike, perforovacieho stroja Wista, farebný obrázok testovacích „známok“ na 2. str. obálky. 

Zistené nepresnosti HZ sa vyskytujú systematicky avšak len pri nepresnej práci perforačky. 

Veľká noc 2008 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/3/3 

ZB 2008/3/3 

Vydanie ZZ a CM. 

Ing. Miroslav Gerec: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC 

Praha, ZB 2008/6/12 

Podrobný popis hrebeňového zúbkovania známok č. 396 100 rokov Slovenskej ligy v Amerike, č. 405 

J. M. Hurban, č. 410 R. W. Seton-Watson, č. 411 Vianoce 2007, č. 412 Poľná pošta, č. 413 15 rokov 

SR, č. 414 Veľká noc 2008 a č. 415 Krupina. Vyobrazenie TL známky č. 396 100 rokov Slovenskej 

ligy v Amerike, perforovacieho stroja Wista, farebný obrázok testovacích „známok“ na 2. str. obálky. 

Zistené nepresnosti HZ sa vyskytujú systematicky avšak len pri nepresnej práci perforačky. 

Krupina 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/4/3 

Ing. Miroslav Gerec: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC 

Praha, ZB 2008/6/12 

Podrobný popis hrebeňového zúbkovania známok č. 396 100 rokov Slovenskej ligy v Amerike, č. 405 

J. M. Hurban, č. 410 R. W. Seton-Watson, č. 411 Vianoce 2007, č. 412 Poľná pošta, č. 413 15 rokov 

SR, č. 414 Veľká noc 2008 a č. 415 Krupina. Vyobrazenie TL známky č. 396 100 rokov Slovenskej 

ligy v Amerike, perforovacieho stroja Wista, farebný obrázok testovacích „známok“ na 2. str. obálky. 

Zistené nepresnosti HZ sa vyskytujú systematicky avšak len pri nepresnej práci perforačky. 

Dálie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/4/3 

Ústavný súd Slovenskej republiky 1993-2008 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/5/3 

ZB 2008/5/5 

Vydanie NL. 

Osobnosti – E. Suchoň, M. Haľamová 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/5/3 

Spravodajca ZSF 2007/4/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu známok (M. Haľamová s pôvodnou nominálnou hodnotou). 

Technické pamiatky – Hasičská technika 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/6/3 

ZB 2008/6/5 

Vydanie dvoch NL. 



Europa – Písanie listov 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/6/4 

ZB 2008/6/6 

Vydanie NL. 

Známka deťom – Pavol Dobšinský 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/7/3 

ZB 2008/7/7 

Vydanie ZZ a CM. 

Olympijské hry 2008 Peking 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/7/3 

Paralympijské hry 2008 Peking 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/7/3 

ZB 2008/7/6 

Vydanie PaL. 

Nálezy z Bojnej – Nitrafila 2008 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/8/3 

Spravodajca ZSF 2008/1/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu PL známky. 

ZB 2008/8/4 

Vydanie PaL. 

Karol Plicka – spoločné slovensko-české vydanie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/10/3 

ZB 2008/9/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie hárčeka. 

ZB 2008/10/4 

Vydanie PaL. 

Padělek perforace, buďte ostražití!, Zpravodaj SSČSZ 2009/118/50 

Reprodukcia českého hárčeka so sfalšovanou dvojitou perforáciou. 

Humanizmus a renesancia – Matej Korvín 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/10/4 

Krásy našej vlasti – Drevené kostolíky Hervartov a Dobroslava 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/11/3 

Spravodajca ZSF 2008/2/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu PL známky. 

Ochrana prírody – Orchidey 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/11/3 

ZB 2008/11/5 

Vydanie CM. 



Vianoce 2008 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/12/3 

ZB 2008/12/5 

Vydanie ZZ a CM. 

Umenie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/12/3 

(-pem-): Pozor, falzifikáty!, ZB 2009/7/24 

Upozornenie na výskyt falzifikátov zúbkovania najnovších slovenských známok. V prípade známky „Z. 

Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi“ je sfalšovaný vzácnejší variant PL 

s dvomi kupónmi. Zberateľom sa odporúča pravosť dať overiť znalcovi. V prípade „Prvej pamätnej 

eurovej známky“ je dodatočne vytvorený stredový kupón. Podľa vyjadrenia tlačiarne však perforátor, 

ktorý použili pri tejto známke, vytvorenie kupónu neumožňuje. Tretím prípadom je vytvorenie nepotla-

čeného kupónu na širokom pravom okraji TL známky „40. výročie založenia ZSF“, ktorý sa potom 

ponúka jako „vynechaná farba“. 

Deň poštovej známky – 1. poštová linka Bratislava – Ružomberok - Košice 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/1/3 

K tomu oprava ZB 2009/3/30. 

ZB 2009/1/3 

Vydanie NL. 

Prvá eurová známka 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/2/3 

Okénko k našim sousedům na Slovensko, Zpravodaj SZČSZ 2008/115/36 

Popis prvých dvoch eurových emisií. 

ZB 2009/1/1. strana obálky 

Vyobrazenie návrhu známky. 

R. Klíma: Euro na Slovensku, ZB 2009/1/príloha Zberateľské state 

Podrobný popis prvých dvoch emisií eurových známok, spracovaný podľa podladov Slovenskej pošty. 

ZB 2009/2/3 

Vydanie PaL. 

(-pem-): Pozor, falzifikáty!, ZB 2009/7/24 

Upozornenie na výskyt falzifikátov zúbkovania najnovších slovenských známok. V prípade známky „Z. 

Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi“ je sfalšovaný vzácnejší variant PL 

s dvomi kupónmi. Zberateľom sa odporúča pravosť dať overiť znalcovi. V prípade „Prvej pamätnej 

eurovej známky“ je dodatočne vytvorený stredový kupón. Podľa vyjadrenia tlačiarne však perforátor, 

ktorý použili pri tejto známke, vytvorenie kupónu neumožňuje. Tretím prípadom je vytvorenie nepotla-

čeného kupónu na širokom pravom okraji TL známky „40. výročie založenia ZSF“, ktorý sa potom 

ponúka jako „vynechaná farba“. 

Kultúrne dedičstvo Slovenska – predrománske a románske pamiatky 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/2/3 

Okénko k našim sousedům na Slovensko, Zpravodaj SZČSZ 2008/115/36 

Popis prvých dvoch eurových emisií. 

R. Klíma: Euro na Slovensku, ZB 2009/1/príloha Zberateľské state 

Podrobný popis prvých dvoch emisií eurových známok, spracovaný podľa podladov Slovenskej pošty. 

(red.): Pozornosť Slovenskej pošty zberateľom, ZB 2009/2/7 

Správa o akcii Slovenskej pošty 1. januára 2009 v predajni POFIS na Námestí slobody v Bratislave. 

Kupujúci tlačového listu prvej slovenskej euroznámky dostali príležitostnú tlač hárčeka „Hamuliako-



vo“. Vyobrazenie PT – hárček väčších rozmerov 81x118 mm so značkami pre orezanie v rohoch, číslo-

vaný, s prečiarknutou nominálnou hodnotou. 

Obálky prvého dňa emisie Kultúrne dedičstvo Slovenska, ZB 2009/3/5 

Upozornenie na anomáliu FDC so známkami 1 až 20 c, ktoré možno odoslať v tuzemskom styku bez 

doplatku ako riadne vyplatený list 2. triedy do 50 g. 

Máte slovo, ZB 2009/4/21 

Upozornenie na nález hárčeka „Hamuliakovo“ so zvislým posunom oceľotlače voči ofsetu. 

Máte slovo, ZB 2009/6/29 

Upozornenie na nález známok 20 c s nedotlačami sivej farby. 

Miroslav Gerec: Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska, ZB 2009/12/20 

Prehľad doterajších poznatkov: dátumy tlače, dotlače, priemery perforačných otvorov, doskové a vý-

robné chyby, retuše doskových chýb. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. Informácie o stiahnutí 

znímok korunovej meny k 31. 7. 2009. 

 

Veľká noc 2009 - Kraslice 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/3/3 

ZB 2009/3/3 

Vydanie CM. 

ZB 2009/3/4 

Vydanie ZZ. 

Viete, že?, Spravodajca ZSF 2009/2/11 

Informácia o tlačovej úprave veľkonočných známok a náklade zošitkov. 

Šport – bojové umenia 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/4/3 

ZB 2009/4/4 

Vydanie NL. 

Osobnosti – Aurel Stodola 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/5/3 

40. výročie založenia ZSF 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/6/3 

ZB 2009/6/6 

Vydanie PaL. 

(-pem-): Pozor, falzifikáty!, ZB 2009/7/24 

Upozornenie na výskyt falzifikátov zúbkovania najnovších slovenských známok. V prípade známky „Z. 

Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi“ je sfalšovaný vzácnejší variant PL 

s dvomi kupónmi. Zberateľom sa odporúča pravosť dať overiť znalcovi. V prípade „Prvej pamätnej 

eurovej známky“ je dodatočne vytvorený stredový kupón. Podľa vyjadrenia tlačiarne však perforátor, 

ktorý použili pri tejto známke, vytvorenie kupónu neumožňuje. Tretím prípadom je vytvorenie nepotla-

čeného kupónu na širokom pravom okraji TL známky „40. výročie založenia ZSF“, ktorý sa potom 

ponúka jako „vynechaná farba“. 

Najvyšší kontrolný úrad SR 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/6/3 

ZB 2009/6/6 

Vydanie PaL. 

(-pem-): Aká je správna poloha známky?, ZB 2009/8/29 



Vyjadrenie názoru autora, že na známke „Najvyšší kontrolný úrad SR“ je nominálna hodnota v ne-

správnej polohe. Podľa autora je pre polohu známky smerodajná poloha nominálnej hodnoty, ktorá je 

však v tomto prípade voči známkovému obrazu pootočená naležato. Podobný prípad nastal aj v prípade 

českej známky „Ponrepův biograf“ z roku 2007. 

EUROPA - Astronómia 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/7/3 

ZB 2009/7/5 

Vydanie NL. 

Ľubomír Floch: Novinka v tlači slovenských poštových známok, Spravodajca ZSF 2010/1/12 

Upozornenie na tlač sektorových piktogramov – štvorcov alebo obdĺžnikov v rohoch PL, ktoré ukazujú 

umiestnenie daného PL na TF. Značky sa budú vyskytovať na všetkých ofsetových známkach. Na PL 

známky Europa 2009 je okrem piktogramu aj písmeno P alebo L. 

Osobnosti - Žofia Bosniaková 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/7/3 

ZB 2009/7/6 

Vydanie PaL. 

(pem.): Žofia Bosniaková alebo Bošňáková?, ZB 2009/2/32 

Upozornenie na problém správneho znenia priezviska Žofie Bosniakovej (Bošňákovej) na pripravova-

nom hárčeku. Vyobrazenie hárčeka.  

(R. K.): Hlasy a ohlasy. Ad. Žofia Bosniaková alebo Bošňáková?, ZB 2009/4/27 

Názor čitateľa na problém správneho znenia priezviska Žofie Bosniakovej (Bošňákovej). 

Prezident Slovenskej republiky 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/7/4 

Bienále ilustrácií Bratislava 2009 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/9/3 

Limes Romanus 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/10/3 

ZB 2009/10/4 

Vydanie PaL. 

Spravodajca ZSF 2009/2/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu slovenského a rakúskeho hárčeka. 

ZB 2009/8/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhu slovenského hárčeka. 

Ochrana prírody – Korytnačka močiarna, Salamandra škvrnitá 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/11/3 

ZB 2009/11/4 

Vydanie CM. 

Vianoce 2009 – Zimný motív 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/12/3 

ZB 2009/12/3 

Vydanie ZZ a CM. 

(rg, pem): Aké boli Bratislavské zberateľské dni?, ZB 2008/7/36 

O.i. reprodukcia víťazného výtvarného návrhu na poštovú známku. 



ZB 2008/8/príloha Slovolymp/504 

O.i. reprodukcia víťazného výtvarného návrhu na poštovú známku. 

Umenie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/12/4 

Spravodajca ZSF 2009/3/1. strana obálky 

Farebné vyobrazenie návrhov známok. 

Deň poštovej známky – Louis Braille 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/12/5 

Kultúrne dedičstvo Slovenska – Spišská Nová Ves 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/1/2 

Zimné OH 2010 Vancouver 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/1/2 

Prezident SR 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/1/2 

Veľká noc 2010 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/2/1 

Ľubomír Floch: Novinka v tlači slovenských poštových známok, Spravodajca ZSF 2010/1/12 

Upozornenie na tlač sektorových piktogramov – štvorcov alebo obdĺžnikov v rohoch PL, ktoré ukazujú 

umiestnenie daného PL na TF. Značky sa budú vyskytovať na všetkých ofsetových známkach. Na PL 

známky Europa 2009 je okrem piktogramu aj písmeno P alebo L. 

Matúš Čák Trenčiansky 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/3/1 

400. výročie konania Žilinskej synody 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/3/1 

Milan Hodža 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/4/1 

Europa 2010: Detské knihy 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/5/1 

MS vo futbale 2010 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/6/1 

Krásy našej vlasti: Zámok Topoľčianky, Kaštieľ Betliar 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/6/1, ZB 1010/7/1 

Svätí Sedempočetníci: sv. Gorazd a sv. Kliment 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/8/1 



ZB 2010/9/1 

Komentár k vydaným FDC. 

Ľubomír Floch: Svätí Sedempočetníci: sv. Gorazd a sv. Kliment, Spravodajca ZSF 2010/3/19 

Upozornenie na výskyt dvoch variantov FDC s dvomi rôznymi kupónmi a na rôznu podtlač písma na 

známkach, takže je možné odlíšiť každé ZP. 

Hrad Topoľčany: známka s personalizovaným kupónom 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/10/1 

Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/11/2 

Ochrana prírody: Muránska planina 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/11/2 

Vianoce 2010 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/12/2 

 

 

 

 

Dátumy tlače 

Ing. Miroslav Gerec: Dátumy tlače slovenských známok, ZB 1995/7-8/19 

Význam zbierania dátumov tlače známok tlačených na strojoch Wifag. Rozlíšenie jednotlivých strojov, 

doteraz známe tlače - poštové známky, nálepky, kolky, kupóny MHD atď. Tlač spoločných vydaní ČR 

a SR. V prílohe prehľad dátumov tlače slovenských známok za roky 1993-94. 

-mg-: „Nové dotlače výplatných známok“, ZB 1998/9/14 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok „Dubnica nad Váhom“, „Banská Bystrica“ a „Nová Baňa“. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1993, ZB 1999/1/10 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1994, ZB 1999/2/9 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1995, ZB 1999/3/10 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1996, ZB 1999/4/10 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1997, ZB 1999/5/10 

-mg-: „Dotlače výplatných známok SR“, ZB 1999/5/10 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok „Dubnica nad Váhom“, „Nitra“, „Banská Bystrica“, „Pre-

šov“ a „Trnava“. 

-mg-: Dátumy tlače známok SR vydaných v roku 1998, ZB 1999/7-8/10 

V závere uvedené opravy a doplnky k predtým publikovaným údajom. 

-mg-: „Dotlače výplatných známok“, ZB 1999/7-8/11 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok „Dubnica nad Váhom“, „Nitra“, „Prešov“, „Trnava“ a „Seni-

ca“. Návrh na vydanie známok vyšších nominálnych hodnôt ako výplatných známok. 

mg: Dotlač výplatných známok, ZB 2000/5/12 

Poznatky o dotlačiach výplatných známok „Bardejov“, „Dubnica nad Váhom“, „Nitra“, „Trnava“ a 

„Zvolen“. 

Miroslav Gerec: „K dotlačiam slovenských známok v roku 2000“, ZB 2001/2/12 



Poznatky o dotlačiach príležitostných známok „Krížová cesta“, Ján Hollý“, „Europa“ a výplatných 

známok „Bardejov“, „Dubnica nad Váhom“, „Nitra“, „Prešov“, „Trnava“, „Senica“, „Martin“, „Žilina“ 

a „Prezident R. Schuster“. 

mg: Doplňte si v katalógu..., ZB 2001/12/7 

Nové poznatky o dátumoch tlače príležitostných známok z rokov 1993-2000 (Ochrana prírody - Dub 

letný a Borovica sosna, 120. výročie Svetovej poštovej únie, Drogy nie!, 150. výročie prvej známky 

platnej na našom území, Historické mosty - drevený most, Kluknava a Vianoce - Jubileum 2000). 

Poštové použitie známok 

PaedDr. Jozef Gál: Ani Slovensko nemá poštové známky?, NF 1994/1/21 

Obálka z pošty Košice 23 vyplatená bez známky. Známky so slovenskými námetmi majú vysoké nomi-

nálne hodnoty a pre bežný poštový styk sú nepoužiteľné. 

Jaroslav Kuběnka: Československé známky a celiny po zániku ČSFR, F 1994/3/89 

Grafické vyjadrenie platnosti známok Československa a Slovenska v roku 1993. 

J. M.: Zaujímavosti, NF 1994/2/19 

Použitie neplatnej československej známky, vyznačené doplatné. 

J. Korený: Vyplatené v hotovosti, SF 1994/3/16 

Reakcia na nedostatok známok 3 Sk v mesiacoch január-február 1994. 

Inocent Privitzer: Návrat po 49 rokoch, MT 1994/62 

Ukážky zásielok vyplatených v hotovosti z obdobia 1993/94, kedy bol nedostatok známok 1, 2 a 3 Sk.  

VF: Nedostatek známek na Slovensku?, F 1994/4/124 

Vyobrazenie celistvosti zaslanej do ČR s rukopisnou poznámkou „vyplatené v hotovosti“, hoci v med-

zinárodnom styku by mal byť uvedený text vo francúzčine. V redakčnej poznámke vyobrazenie celist-

vosti s polenou známkou. 

PO: Nedostatok známok, F 1994/4/124 

Príčiny nedostatku známok. Predpoklad zlešenia situácie v marci 1994, kedy vyjdú známky v nominál-

nych hodnotách 3, 5, 6, 8, 9 a 10 Sk v celkovom náklade 20 miliónov kusov. 

-T-: Doplatné na Slovensku r. 1995, ZB 1995/10/19 

Popis nedostatočne vyplatenej zásielky z ČR. 

Ing. M. Bachratý: Celistvosti v generálnej zbierke, ZB 1999/7-8/15. 

Poštové použitie známky „Červený kríž“. 

M. Bachratý: Päťdesiathalierové problémy, ZB 2000/7-8/18. 

Ukážky celistvostí s viacerými spôsobmi úhrady poštovného 5,50 resp. 13,50 Sk. 

R: Ešte stále existujú československé známky?, ZB 2001/11/12. 

Ukážky dvoch celistvostí s nalepenými českými a zároveň aj slovenskými známkami (odosieleteľom je 

slovenská firma z Dunajskej Stredy, adresát na Morave).  

Sz: Kolky použité na frankovanie, ZB 2003/9/13 

Ukážky dvoch výstrižkov s použitím slovenských kolkov namiesto známok. 

Poštové lístky 

V.K. Németh: Poštový lístok ako výrobný štítok, ZB 1996/1/18 

Ukážky štítkov, ktorými sú označované balíky poštových lístkov distribuované z TÚP Bratislava. Vy-

skytol sa prípad použitia znehodnoteného lístka „Štátny znak“ 2 Sk namiesto štítka. 

Poštový lístok „Kriváň“ 2 Sk 

Oznámenie o vydaní: SF 1993/2/5, F 1993/2/53, F 1993/8/302 

Dr. Jozef Sobihard: Celinárska bilancia, SF 1993/2/10 

O. i. k lístku „Kriváň“: v Bratislave sa objavil v predaji 5.2.1993, podľa informácie denníka „Hlas ľu-

du“  nadobudol platnosť 31.1.19993 a prakticky sa začal používať 1.2.1993. 

V. Kučera: Chybné exempláre poštových lístkov, SF 1993/7-8/27 

Oznam o náleze lístkov bez hnedofialovej farby (3 kusy za sebou v jednom balíčku). 

Ing. František Martinka: Poštový lístok Kriváň, SF 1993/10/21 



MDSaVP SR vydalo v januári lístok „Kriváň“ s nominálnou hodnotou „2“ s predajnou cenou „Kčs 

2,30“, po menovej odluke s predajnou cenou „2,30“. 

J. Starec: Nový typ české dopisnice?, Celiny 1993/3/35 

O. i. oznam o vydaní prvého slovenského lístka „Kriváň“ dňa 5.2.1993 s dvomi variantmi predajnej 

ceny. 

Mgr. J. Mička: Poštový lístok Kriváň - tri varianty, SF 1993/11/19 

Popis troch variantov lístka: 1. s nápisom „ČESKO-SLOVENSKO“ a skratkou meny „Kčs“ v predajnej 

cene, 2. s nápisom „SLOVENSKO“, bez skratky meny a 3. s nápisom „SLOVENSKO“ a skratkou 

meny „Kčs“. Poštové lístky 3. variantu má autor z obdobia august-september 1993. Núka sa vysvetle-

nie, že ide o dotlač s chybou. Vysvetlenie, že by išlo o odchýlku iba istého poľa tlačovej formy je ne-

pravdepodobné, zberatelia by anomáliu objavili skôr. Autor predpokladá, že 3. variant mohol byť tlače-

ný ešte pred 2. variantom a do predaja sa dostal neskôr. 

Ing. Miroslav Gerec: O poštových lístkoch s motívom Kriváňa, SF 1993/11/20 

Doskové vady (stenčenie základne číslice „2“ a zrezanie desatinnej čiarky v označení predajnej ceny) 

dokumentujú postupnú úpravu diapozitívu federálneho lístka na dva lístky slovenské. 

(ÚVSP 19/93): Falzifikáty poštových lístkov, SF 1993/11/29 

Oznam o výskyte falzifikátov poštových lístkov (pravdepodobne „Kriváň“) vyrobených jednofarebne v 

čiernej alebo hnedej farbe. (Prevzaté skrátene z Úradného vestníka Slovenskej pošty). 

PhDr. Ladislav Hagara: Varianty v cenovom údaji poštového lístka Kriváň, SF 1994/3/20 

Popis štyroch variantov lístka s nápisom „ČESKO-SLOVENSKO“ (preskúmaný súbor 2870 lístkov). U 

lístka s nápisom „SLOVENSKO“ a skratkou „Kčs“ (prehliadnutých 2200 lístkov) autor identifikoval 

šesť variantov: 1. lístok bez chýb (51%), 2. stenčená fialová linka pod predajnou cenou (6%), 3. vy-

puklina vo fialovej linke (7%), 4. skrátená desatinná čiarka (17%), 5. desatinná čiarka skrátená na bod-

ku (13%), 6. desatinná čiarka skrátená na bodku a stenčená fialová linka (6%). 

J. Mička: Ďalšie zaujímavosti poštového lístka Kriváň (I.), SF 1994/4/15 

Nález použitého lístka bez skratky meny s dvojitou tlačou oboch farieb, (so zvislým posunom o 1 mm) 

a lístka s obojstrannou tlačou (obidve strany so skratkou meny). V texte je odkaz na nález lístka s oboj-

strannou tlačou - na jednej strane so skratkou meny a na druhej strane bez skratky meny. 

(vk): Ďalšie zaujímavosti poštového lístka Kriváň (I.), SF 1994/4/16 

Nález nepoužitého lístka bez skratky meny s dvojitou tlačou oboch farieb, (so zvislým posunom o 1 mm 

vodorovným o 2 mm), lístka s dvojitou tlačou pootočenou o 180o, a lístka s obojstrannou tlačou 

(obidve strany bez skratky meny). 

V. Bulant: Dopisnice 2 Kč Kriváň „ČESKO – SLOVENSKO“, 2,- Kriváň „SLOVENSKO“, Celi-

ny 1994/2/29 

Popis 4 variantov popisu predajnej ceny „Cena: Kč 2,30“: 1 – bez odchýlok, 2 – desatinná čiarka skrá-

tená na 2/3, 3 – desatinná čiarka skrátená na tvar bodky a číslica 2 je „podrezaná“, 4 – “ v spodnej časti 

zrezané písmeno „C“. Všetky 4 varianty sa vyskytujú u obidvoch lístkov v rovnakom množstve. 

V. Brzek, J. Jadroň: Některé tiskové vady na korespondenčních lístcích Slovenska kriváň a Znak, 

Celiny 1994/2/30 

Na lístku „Kriváň“ s nápisom „SLOVENSKO“ a predajnou cenou „Kčs 2,30“ sa vyskytuje „malá vln-

ka“ na dolnej hnedofialovej linke pod desatinnou čiarkou predajnej ceny. Na pošte v Dolnom Kubíne sa 

vyskytol lístok „Kriváň“ bez skratky meny v predajnej cene s vynechanou fialovou farbou. Na lístkoch 

„Znak“ sa našlo mnoho tlačových nedokonalostí: vynechaná červená a strieborná farba, zvislé a kombi-

nované zvislé a vodorovné posuny červenej a striebornej farby. 

 (VF): Slovenské Kčs, F 1994/11/426 

Druhé vydanie lístka Kriváň má skratku „Kčs“ v predajnej cene. 

Dr. Sv. Šablatúra: Čo je nové na bratislavskej burze, Zpravodaj SZČSZ 1994/58-59/8 

O.i. o makulatúrnych tlačiach poštového lístka Kriváň (bez adresných liniek a s dvojitou tlačou). 

Red.: Nové poznatky, Celiny 1995/1/4 

Nález poštovo použitej makulatúrnej tlače lístka „Kriváň“ s obojtrannou tlačou: na jednej strane tlač 

lístka bez skratky meny a so skratkou meny vo variante 1 t.j. bez chýb, na druhej strane tlač lístka bez 

skratky meny a so skratkou meny vo variante 3 t.j. so skrátenou desatinnou čiarkou na tvar bodky. 

Ing. Andrej Tekeľ: Poštový lístok KRIVÁŇ, Zpravodaj SZČSZ 1995/63/26 



Prehľad vydaných variantov poštového lístka Kriváň. Uvedený aj 4. variant „Cena: 2,30 Kčs“, ktorý bol 

uvedený v katalógu časopisu Filatelie, avšak autorovi nie je známy. Poznámka redakcie, že v prílohe 

Filatelie došlo k omylu. 

Miroslav Gerec: Objav retuší poštového lístka „Kriváň“ CDV 2, ZB 2000/3/11 

Objav dvoch výrobných vád - chýbajúcich adresných liniek v čiernej farbe resp. v čiernej a fialovej 

farbe a ich retuší. Varianty retuší, hypotéza vzniku. 

Miroslav Bachratý: Falzifikát poštového lístka vzoru „Kriváň“ na škodu pošty, ZB 2000/4/9 

Doteraz zaznamenané falzifikáty, na ktoré upozornil aj Úradný vestník Slovensjkej pošty boli jedno-

farebnými napodobeninami pre vlastnú potrebu. Predstavený falzifikát sa vyskytoval v Bratislave a jej 

okolí v období konca roku 1995 až augusta 1997. Vyznačuje sa hrubšou tlačou hnedofialovej farby, 

bielymi plocjhami v kresbe Kriváňa, v treťom okienku PSČ odosielateľa chýba jedna čierna bodka. 

Hypotéza zdvojenia niektorých nápisov - nedokonalou retušou druhej farby. Odhad počtu lístkov - 

desaťťisíce možno aj stotisíce exemplárov. Návrhy na zvýšenie ochrany  - podobne ako v Čechách - 

pomocou hologramu. Mikrotlač je v bežnej poštovej prevádzke bezvýznamná. 

Redakcia: Ad. Falzifikát poštového lístka vzoru „Kriváň“ na škodu pošty, ZB 2000/5/35 

Oprava názvu článku z čísla ZB 2000/4/9 - ide o celinu CDV 2 (lístok „Kriváň“ bez skratky meny). 

inzerát, ZB 2001/9/42 

Ponuka nepoužitých falzifikátov CDV 2. 

M. Bachratý: Poznámka k falzifikátu poštového lístka Kriváň, ZB 2002/5/14 

Nález pravého lístka s prítlačou „Svetová konferencia robotníckych strán v Banskej Bystrici“ (CDV 6) 

s chýbajúcim bodom v okienku PSČ odosielateľa. Táto vada je charakteristická pre falzifikát DCV 2. 

Autor predpokladá, že lístok CDV 6 s touto vadou bol použitý pre výrobu falzifikátov CDV 2. 

R. Klíma: Poštový lístok „Kriváň“ – pohľady z viacerých strán, ZB 2007/3/10 

Úvahy k dátumu vydania poštového lístka „Kriváň“.  Podľa autora lístok bez skratky meny i so skrat-

kou meny „Kčs“ v predajnej cene sú dvomi úpravami jedného vydania a preto by sa dátum vydania 1. 

2. 1993 mal vzťahovať k obom úpravám lístka. Zopakovanie hypotetického vysvetlenia vzniku variantu 

s „Kčs“. 

 

Poštový lístok „Štátny znak 2 Sk“ 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/1/10, F 1994/2/48 

NF 1994/1/2 

Vyobrazenie lístka s posunom červenej a striebornej farby nadol o 5 mm. 

Ing. František Martinka: Poštový lístok - Štátny znak 2 Sk, prítlač 1. výročie vzniku SR, SF 

1994/3/15 

Popis výrobných vád lístkov s vyobrazeniami. Posuny farieb, posuny rezu v oboch smeroch, lístok 

široký 150 mm namiesto 148 mm, rôzne biele body a škvrny (u lístka s prítlačou). Vynechaná tlač čer-

venej a striebornej farby, červená a strieborná farba natlačená pootočene o 180o, posuny farieb, nedo-

tlač modrej farby vo vodorovnej deliacej linke, širší lístok, rozdielna sýtosť farieb, rôzne biele body a 

škvrny (u lístka bez prítlače). 

Tlačové nedokonalosti na poštovej dopisnici „Slovenský znak“, MT 1994/3 1. strana obálky 

Vyobrazenie poštového lístka s vynechanou červenou a striebornou farbou  a s posunmi červenej strie-

bornej farby. 

Dr. Sv. Šablatúra: Čo je nové na bratislavskej burze, Zpravodaj SZČSZ 1994/58-59/8 

O.i. o makulatúrnych tlačiach poštového lístka Štátny znak (posuny, vynechané farby atď.) 

Ferdinad Hažlinský: Poštový lístok Slovenský štátny znak - chyby tlače, ZB 1995/3/17 

Vynechaná tlač farieb, posuny tlače, chyby rezu, chyby v obraze známky, farebné odtiene, hrubá a 

jemná tlač čiernej farby. 

V. Brzek, J. Jadroň: Některé tiskové vady na korespondenčních lístcích Slovenska kriváň a Znak, 

Celiny 1994/2/30 

Na lístku „Kriváň“ s nápisom „SLOVENSKO“ a predajnou cenou „Kčs 2,30“ sa vyskytuje „malá vln-

ka“ na dolnej hnedofialovej linke pod desatinnou čiarkou predajnej ceny. Na pošte v Dolnom Kubíne sa 

vyskytol lístok „Kriváň“ bez skratky meny v predajnej cene s vynechanou fialovou farbou. Na lístkoch 



„Znak“ sa našlo mnoho tlačových nedokonalostí: vynechaná červená a strieborná farba, zvislé a kombi-

nované zvislé a vodorovné posuny červenej a striebornej farby. 

V.K. Németh: Poštový lístok ako výrobný štítok, ZB 1996/1/18 

O. i. prípad použitia znehodnoteného lístka „Štátny znak“ 2 Sk ako štítka pre označenie balíka pošto-

vých lístkov. 

Otto Gáťa: Zhoda štočku, MT 1996/5/131 

Informácia o zhode rozmerov štátneho znaku na poštovom lístku vydanom 1. 1. 1994 so slovenským 

štátnym znakom na neoficiálnych tlačivách rozsudkov súdov z roku 1986. 

Ing. Štefan Bránsky: Katalóg Slovensko 1939-1945, 1993-1995, SF 1996/12/11 

O. i. výskyt lístka s vynechanou striebornou farbou. 

-mg-: Videli sme, zaznamenali sme..., ZB 1998/9/15 

Správy pre špecialistov. O. i. oznam o ponuke nerozstrihnutej zvislej a vodorovnej dvojice poštových 

lístkov „Štátny znak“ 2 Sk. 

V. K. Németh: Vznik Slovenskej republiky a jeho odraz vo filatelii, ZB 2003/1/príloha state 

Rekapitulácia udalostí rokov 1992-93 v známkovej tvorbe. Farebné ilustrácie na 2. strane obálky, o. i. 

odchýlky poštového lístka „Štátny znak 2 Sk“  (vynechané a posunuté farby). 

Poštový lístok „Štátny znak 2 Sk“ s prítlačou „1. výročie vzniku Slovenskej re-

publiky“ 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/1/10 

J. Mička: Zaujímavosti poštového lístka CDV 4, Celiny 1998/2/19 

Doskové vady, šikmé umistnenie copyrightu, zvrásnenie papiera 

J. Mička: Zaujímavosti poštového lístka CDV 4, ZB 1998/12/12 

Doskové vady, šikmé umistnenie copyrightu, zvrásnenie papiera 

-mg-: Ešte k poštovému lístku CDV 4, ZB 1998/12/12 

Nejasnosti okolo TF, doskové vady, hodnotenie významu vád, posuny farieb. 

Miroslav Gerec: Vada alebo chyba?, ZB 2000/6/11 

Problém používania termínu „dosková vada“, v ktorom niekomu prekáža bohemizmus „vada“. podľa 

platnej terminológie existujú dva pojmy: „dosková vada“ a „dosková chyba“ s rôznym obsahom. Me-

chanickou náhradou slova „vada“ slovom „chyba“ by dva rôzne pojmy splynuli. Príklady výskytu 

pojmu „dosková chyba“ u známok a celín Slovenska 1939-45 a od r. 1993 v slovenských katalógoch 

(tiež CDV 3). 

Ing. Miroslav Gerec: Vada alebo chyba?, Zpravodaj SZČSZ 2000/83/9 

Detto. 

Poštový lístok „Štátny znak 2 Sk“ s prítlačou „Mohyla M. R. Štefánika Bradlo“ 

Oznámenie o vydaní: SF 1994/10/2. strana obálky 

Vyobrazenie lísta s vynechanou modrou, striebornou a hnedou farbou. 

-vkn-: Najkrajšia, ZB 1995/nulté číslo/5 

O. i. uvítanie vydania suveníru vo forme príležitostnej poštovej celiny k ankete o najkrajšiu známku 

roka. Oznam a vyobrazenie výrobnej odchýlky - obojstranná tlač, z toho na jednej strane tlač len čier-

nou a červenou farbou s chýbajúcou modrou a oranžovou farbou. 

Ing. Štefan Bránsky: Katalóg Slovensko 1939-1945, 1993-1995, SF 1996/12/11 

O. i. výskyt lístka s obojstrannou tlačou. 

Aukčný katalóg 15. medzinárodnej aukcie poštových známok Profil, 26.4.1997, 

Položka č. 528 - lístok „Bradlo“ s obojstrannou tlačou, na jednej strane s vynechanou modrou farbou 

Poštový lístok „Kriváň“ s prítlačou „Svetová konferencia robotníckych strán 

v Banskej Bystrici“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/4/4, SF 1995/4/2. strana obálky, SF 1995/4/6 

-FM-: Konferencia robotníckych strán - otočená prítlač na PL. ZB 1995/5/16 



Oznámenie o nájdení lístka s prítlačou otočenou o 180o. Odhad počtu kusov chybných lístkov. 

Poštový lístok „Devín“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/4/2, SF 1995/4/6, NF 1995/3/22, F 1995/7/10 

Jergus Bajzík: Sama proti sebe?, SF 1995/7/27 

Nedodržanie technickej normy STN 88 4674 u lístov „Devín“ (stavacia značka a rámčeky PSČ musia 

byť vytlačené čiernou farbou). Je to jeden z technických predpokladov pre automatizované triedenie 

listových zásielok. 

J. Soukup: Ad: Sama proti sebe?, SF 1995/7/28 

O. i. vysvetlenie zástupcu MDPT k zisteniu J. Bajzíka: čiernu farbu poznáme s hnedým alebo modrým 

odtieňom, hnedá tlač vyhovuje triediacej linke NEC. 

Ing. Jerguš Bajzík: Čierna je len čierna, SF 1995/10/27 

Reakcia na vysvetlenie MDPT k nedodržaniu príslušnej technickej normy. STN 67 3067 uvádza čiernu 

farbu bez akýchkoľvek odtieňov. 

Ferdinand Hažlinský: Poštová lístok Devín - „dosková vada“, ZB 1996/1/20 

Nález lístkov I. typu s bielym krúžkom v číslici „2“. 

Mgr. Ján Mička: Najlepšie obdobie skončilo?, SF 1996/3/22 

Reprodukcia lístka I. typu s veľkým zvislým posunom rezu. 

Mgr. Ján Mička: A je to tu!, ZB 1996/5/23 

Nález použitého poštového lístka s vynechanou ružovou farbou. 

Vojtech Roth: Nemalé posuny, MT 1996/5/130 

Ukážky posunov rezu vo vodorovnom smere lístkov „Štátny znak“ 2 Sk a „Devín“. 

Ján Fratrič: Výrobné chyby na CDV Devín, ZB 1996/11/14 

Nálezy vád v kresbe známky na použitých lístkoch I. typu. 

-FW-: Zaujímavá chybotlač poštového lístka Devín, ZB 1997/10/16 

Nález lístka so súkromnou prítlačou s dvojitou tlačou hnedej kresby v čiernej farbe. (Pozn. autora bib-

liografie: Ide s veľkou pravdepodobnosťou o neúmyselnú napodobeninu dvojitej tlače spôsobenú kopí-

rovaním prítlače z lístka na lístok. Autorovi je známy ďalší podobný prípad, rovnako z Rožňavskou 

prítlačou). 

Miroslav Bachratý: Dosková chyba a jej retuš na poštovom lístku Devín, ZB 2004/7/19 

Nález poštových lístkov „Devín“ COB 7B s doskovou chybou – bielou škvrnou v ľavej dolnej časti 

kresby Panenskej vežičky. Chyba bola zistená a existujú jej tri rôzne retuše“. 

Poštový lístok „Devín I.“ s prítlačou „Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, sku-

pina B“ 

-vkn-: Pofis pripravuje ZB 1995/4/5 

Oznámenie o príprave vydania. 

Pofis informuje, SF 1995/3/32 

Oznámenie o príprave vydania. 

Pofis informuje, SF 1995/4/9 

Oznámenie o príprave vydania. 

Matúš Kršek a Branislav Parajka: Doskové vady na prítlačiach poštového lístka Devín, ZB 

1996/3/21 

Oranžový bod vpravo od známky. 

Poštový lístok „Devín I.“ s prítlačou „100 rokov spolku ALBUM v Kremnici“ 

-vkn-: Pofis pripravuje, ZB 1995/2/5 

Oznámenie o príprave vydania. 

Pofis informuje, SF 1995/4/9 

Oznámenie o príprave vydania. 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/4/4, SF 1995/4/2. strana obálky 



Poštový lístok „Devín I.“ s prítlačou „Dunajfila ’95“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/6/5, SF 1995/7/16, NF 1995/4/12 Číslo lístka 5/a., F 1995/7/10 

Číslované poštové lístky, ZB 1995/7-8/6 

Časť nákladu PL opatril vydavateľ číslom pod prítlačou. Číslované PL boli použité ako vstupenky na 

výstavu. 

Poštový lístok „Devín I.“ s prítlačou „Kongres mladých filatelistov v Nitre“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/7-8/5, NF 1995/4/6, F 1995/8/11 

Pofis informuje, SF 1995/6/22 

Oznámenie o príprave vydania. 

Poštový lístok „Devín I.“ s prítlačou „Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Trí-

bečom“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/7-8/5, F 1995/8/11 

Pofis informuje, SF 1995/6/22 

Oznámenie o príprave vydania. 

Poštový lístok „Devín I.“ s prítlačou „9. október Svetový deň pošty“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/10/2 

Matúš Kršek a Branislav Parajka: Doskové vady na prítlačiach poštového lístka Devín, ZB 

1996/3/21 

Zvislá čiarka v nápise „Bratislava“. 

Poštový lístok „Devín II.“ s prítlačou „Ľudovít Štúr“ 

Branislav Parajka: „Najkrajšia...“ s odchýlkami tlače, ZB 1996/7-8/20 

Posuny tlače, výskyt hnedých pásikov na ľavej strane a rôznych ďalších vád. 

Novoročná (8.) písomná aukcia, ZB 2000/1/príloha 

Položka č. 356: lístok CDV 14 s obtlačou prítlače na zadnej strane. 

Poštový lístok „Devín II.“ s prítlačou „20. ME v stolnom tenise“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/5/3 

V. K. Németh: Posuny farieb, ZB 1996/5/19 

O. i. rôzne posuny červenej farby prítlače. 

Poštový lístok „Devín II.“ s prítlačou „Spevácky zbor slovenských učiteľov“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/6/5, SF 1996/6/3, NF 1996/4/31 Číslo lístka 5/b, F 1996/6/7 

Poštový lístok „Devín II.“ s prítlačou „Rok slovenskej hudby“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/6/5, SF 1996/7-8/2, F 1996/8/9 

Poštový lístok „Devín II.“ s prítlačou „Malacky“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/7-8/3, SF 1996/7-8/4, F 1996/8/9 

Poštový lístok „Devín II.“ s prítlačou „Kalokagatia“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/3/2. strana obálky 

Poštový lístok „Štátny znak 3 Sk“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/4/5, ZB 1997/6/5, NF 1997/2/6, SF 1997/4/4, F 1997/5/9 



Jerguš Bajzík: Poštové lístky s 3 Sk známkou štátneho znaku SR, ZB 1997/10/23 

Posuny čiernej farby viditeľné v kresbe štátneho znaku. 

Výrobné chyby na poštovom lístku Štátny znak 3 Sk, MT 1997/4/99 

Upozornenie na výskyt lístkov s vynechanou striebornou farbou a na lístky s veľmi slabým nánosom 

striebornej farby. 

Milan Halász: Výrobné vady na nových celinách SR, ZB 1998/2/10 

Nález lístka s vynechanou striebornou a čiernou farbou. Nález lístka s posunom modrej a červenej farby 

doľava. 

PaeDr. M. Cibíková: Nové zistenia, MT 1999/1/7 

Nález použitých lístkov s posunom farieb a s vynechanou čiernou farbou. 

Poštový lístok „Štátny znak 3 Sk“ s prítlačou „Izabela Textorisová“ 

MT 1999/3/39 

Vyobrazenie posunu prítlače smerom vľavo. 

Poštový lístok „Štátny znak 3 Sk“ s prítlačou „Detva 1997“ 

Poštový lístok „Poštový motív“ 3 Sk 

Milan Halász: Výrobné vady na nových celinách SR, ZB 1998/2/10 

Tenká čiara nad označením predajnej ceny. Preškrtnuté „A“ v nápise „POŠTA“. 

Milan Halász: Chybotlač poštového lístka „Obálka“ 3 Sk, ZB 1999/2/16 

Nález lístka s vynechanou čiernou farbou. 

Jozef Tekeľ: Falzifikát celiny na škodu pošty, MR 1999/5/15 

Popis falzifikátu poštového lístka „Poštový motív“, ktorý bol zaznamenaný v poslednom štvrťroku 

1998  na strednom Slovensku. Znaky falzifikátu sú: krémovožltý papier, hnedočierna a žltá farby tlače, 

dvojitá tlač loga a nápisov, nečitateľná mikrotlač. Skúsenejších zberateľov falzifikát neoklame, ale pre 

laickú verejnosť a pracovníkov pošty môže byť nebezpečný.  Súčasná ochrana tlačou mikrotextu sa 

ukazuje ako nedostatočná, aký nový druh ochrany prijme Slovenská pošta? 

(Pozn. zostavovateľa bibliografie: Vzhľadom  k tomu, že falzifikát bol zhotovený pravdepodobne na 

farebnej kopírke a bežné náklady na jednu kópiu sa rovnajú alebo presahujú predajnú cenu, tak 

v pravom zmysle slova nejde o falzifikát ku škode pošty.) 

Novoročná (8.) písomná aukcia, ZB 2000/1/príloha 

Položka č. 357: použitý lístok CDV 23 s nadstaveným papierom. 

Miroslav Gerec: Poštový lístok „Poštový motív“, ZB 2001/4/12, farebné vyobrazenia na 3. strane 

obálky 

Súhrnné poznatky o vydaní. 

Ján Mička: Zaujímavosť na poštovom lístku „Obálka“ 3 Sk, ZB 2002/2/26 

Nález lístkov s vlasovou čiarou nad predajnou cenou s vybrazením. 

Poštový lístok „Štátny znak 3 Sk“ s prítlačou „Veľký traverz“ 

Poštový lístok „Štátny znak 3 Sk“ s prítlačou „Slovenská pošta š.p. Banská Bys-

trica“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/2/2. strana obálky, NF 1998/2/6 Číslo lístka 7/a. 

Poštový lístok „Štátny znak 3 Sk“ s prítlačou „2. európsky pohár v chôdzi Du-

dince“ 

Pavel Bitáš: Europsky pohár v chôdzi, NF 1998/1/7 

Poštový lístok s prítlačou bude vydaný do konca februára 1998. 



Poštový lístok „Štátny znak 3 Sk“ s prítlačou „Vodný kolový mlyn v Jelke“ 

Oznámenie o vydaní: MR 1998/4/5 

Poštový lístok „Štátny znak 3 Sk“ s prítlačou „Svetové stretnutie Turzovčanov“ 

Oznámenie o vydaní: MR 1998/4/5 

Poštový lístok „Štátny znak 3 Sk“ s prítlačou „Volejbalový turnaj štatistikov“ 

Michal Zika: EVS 98 v Bratislave, ZB 1998/10/22 

Správa o podujatí. POFIS vydal poštový lístok. 

Poštový lístok „Poštový motív“ s prítlačou „Finex '98“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/11/4 

Poštový lístok „Štátny znak 3 Sk“ s prítlačou „19. Svetová zimná univeziáda a 4. 

EYOD“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/2/3 

Milan Halász: Zaujímavosti lístkov CDV 31, ZB 1999/10/21 

Existujú tri varianty polohy prítlače voči pôvodnej tlači lístka (písmeno „l“ v slove „Vydala“ je naľavo, 

napravo alebo pod „:“ predajnej ceny. 

Poštový lístok „Bratislava“ 4 Sk 

III. písemná aukce, Filatelie Burda-Pánský, 23.10. 2000 

Položka č. 901: nepoužitý lístok s dvojitou tlačou. 

M. Bachratý: Nová úprava poštového lístka „Bratislava“ (CDV32), ZB 2001/3/33 

Poštový  lístok CDV32 „Bratislava“ existuje v dvoch typoch: pôvodné náklady do septembra 2000 

majú modrú farbu vodorovne šrafovanú a čiarnu farbu rastrovanú, dotlače od októbra 2000 majú modrú 

farbu i čiernu farbu šikmo šrafovanú. U čiernej farby II. typu zanikajú niektoré detaily kresby. V dvoch 

typoch sa vyskytujú aj niektoré lístky s prítlačami (CDV53 „Európsky dohovor o ľudských právach“, 

CDV54 „Slávnosť zvonov“, CDV55 „Jubileum vojakov a policajtov“). 

mg: Dotlače výplatných známok v prvom polroku 2001, ZB 2001/8/9 

O.i. poznámky k dofrankovaniu poštového lístka „Bratislava“ na hodnotu 5,50 Sk. 

Miroslav Gerec: Priesvitka „Logo Slovenskej pošty“, ZB 2002/6/13 

Popis papiera s priesvitkou, použitého na poštové lístky od r. 2001. Zavedený bol ako reakcia na výskyt 

falzifikátov poštových lístkov „Bratislava“. Definovanie ôsmich možných polôh priesvitky. Doteraz sa 

našla poloha 1 a 3 - u štandartného lístka s poštovým motívom „Poštár na bicykli“, lístkov s prítlačami 

„7. európsky kongres fair-play“, „Hrady a zámky na Slovensku“ a „Ladislav Novotný“. 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „5. Výročie Slovenskej republiky“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/7-8/4, MR 1999/4/8 

Ján Mička: Zaujímavosti poštového lístka s prítlačou „5 rokov SR“, ZB 1999/7-8/28 

Rôzna sýtosť belasej farby, doskové vady - vlasové čiarky, výrazné posuny prítlače. 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „II. Slovensko-poľská filatelistická výsta-

va Bratislava ‘99“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/11/2, NF 1999/5/10 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Deň poštovej známky 1999“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/1/3 



Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Šťastné vykročenie“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/2/2. strana obálky 

mg: Miestna zmena predajnej ceny PL „Šťastné vykročenie“, ZB 2002/3/8 

Na prelome rokov 2001/2002 bol v Košiciach daný do predaja poštový lístok s prítlačou „Štastné vy-

kročenie“, dofrankovaný známkami na 5,50 Sk, predávaný za 6 Sk - bez príplatku 2 Sk. 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Celoštátna filatelistická výstava Brno 

2000“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/5/2 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „275 rokov pošty v Bratislave“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/5/2 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Slovolympfila 2000“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/5/2 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Majster Slovenska vo futbale“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/7-8/2 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „MS v ľadovom hokeji“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/7-8/2 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „ME vo futbale do 21 rokov“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/7-8/2 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Slovenská pošta vo Viedni“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/7-8/3 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „7. ročník ankety o najkrajšiu slovenskú 

poštovú známku“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/7-8/3 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „25 rokov Gymnázia Bilíkova“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/7-8/3 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Cholmondeley park 1940-2000“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/9/3 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Hunphilex 2000 Budapest“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/9/3 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Ocenenie Slovak Gold“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/10/2 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „XXVII. Olympijské hry Sydney“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/11/2 



Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Deň armády SR“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/11/2 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Podpis dohody o pozvaní SR na prístup 

k dohovoru o OECD“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/11/2 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „50. výročie európskeho dohovoru o ľud-

ských právach“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/11/3 

M. Bachratý: Nová úprava poštového lístka „Bratislava“ (CDV32), ZB 2001/3/33 

Prítlač bola vyhotovená na obidvoch typoch CDV32 „Bratislava“. 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Slávnosť zvonov“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/1/2 

M. Bachratý: Nová úprava poštového lístka „Bratislava“ (CDV32), ZB 2001/3/33 

Prítlač bola vyhotovená na obidvoch typoch CDV32 „Bratislava“. 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Jubileum vojakov a policajtov“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/1/2 

M. Bachratý: Nová úprava poštového lístka „Bratislava“ (CDV32), ZB 2001/3/33 

Prítlač bola vyhotovená na obidvoch typoch CDV32 „Bratislava“. 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „OH Sydney 2000“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/1/3 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Revitalizácia Poštovej ulice v Bratislave“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/1/3 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „50. výročie založenia POFIS-u“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/1/3 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „ME v krasokorčuľovaní a tancoch na 

ľade“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/3/3 

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „Slovenská pošta zdraví Berlín“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/3/3 

Jozef Soukup: Do tretice bude všetko... v poriadku?, ZB 2001/5/14 

Poznámka k predajným cenám poštových lístkov s nominálnou hodnotou 4 Sk vydaných po zmene 

poplatku na 5,50 Sk.  

Poštový lístok „Bratislava“ s prítlačou „20 Valné zhromaždenie SOV“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/5/3 

Jozef Soukup: Do tretice bude všetko... v poriadku?, ZB 2001/5/14 

Poznámka k predajným cenám poštových lístkov s nominálnou hodnotou 4 Sk vydaných po zmene 

poplatku na 5,50 Sk.  



Poštový lístok „Poštár na bicykli“ 5,50 Sk 

vkn: Nový poštový lístok, ZB 2001/1/2 

Oznam s vyobrazením o pripravovanom novom poštovom lístku s nominálnou hodnotou 5,50 Sk. 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/5/2 

Miroslav Gerec: Priesvitka „Logo Slovenskej pošty“, ZB 2002/6/13 

Popis papiera s priesvitkou, použitého na poštové lístky od r. 2001. Zavedený bol ako reakcia na výskyt 

falzifikátov poštových lístkov „Bratislava“. Definovanie ôsmich možných polôh priesvitky. Doteraz sa 

našla poloha 1 a 3 - u štandartného lístka s poštovým motívom „Poštár na bicykli“, lístkov s prítlačami 

„7. európsky kongres fair-play“, „Hrady a zámky na Slovensku“ a „Ladislav Novotný“. 

MKr: Farebné trampoty natlačených známok, ZB 2002/12/14 

Upozornenie na odchýlky u natlačených známok na celinách - poštových lístkoch a celinových obál-

kach. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. O. i. rozdiely v sýtosti farieb u poštového lístka „Poštár 

na bicykli“. 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou „1. miesto v ankete“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/8/3 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou „500 rokov európskej pošty, Belgi-

ca 2001“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/8/3 

MKr: „Zaprášený“ poštár, ZB 2001/9/20 

Nález lístkov, pravdepodobne z dotlače s menej sýtymi farbami v porovnaní s najskôr distribuovanými 

lístkami. Čierna farba sa stala viac či menej sivou. Tieto odchýlky možno nájsť na lístku s prítlačou 

„500 rokov európskej pošty“. 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou „7. európsky kongres fair-play“ 

Miroslav Gerec: Priesvitka „Logo Slovenskej pošty“, ZB 2002/6/13 

Popis papiera s priesvitkou, použitého na poštové lístky od r. 2001. Zavedený bol ako reakcia na výskyt 

falzifikátov poštových lístkov „Bratislava“. Definovanie ôsmich možných polôh priesvitky. Doteraz sa 

našla poloha 1 a 3 - u štandartného lístka s poštovým motívom „Poštár na bicykli“, lístkov s prítlačami 

„7. európsky kongres fair-play“, „Hrady a zámky na Slovensku“ a „Ladislav Novotný“. 

Poštový lístok „Slovenská zástava“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/8/3 

Poštové lístky „Hrady a zámky na Slovensku“ 

Jozef Tekeľ: Nové slovenské celiny - obrazové poštové lístky, ZB 2001/9/17 

Zhodnotenie vydania prvých obrazových poštových lístkov. Pripomenutie vydania rovnakých námetov 

na bývalých československých celinách. Vyslovenie názoru na umeleckú úroveň lístkov - známka 

s motívom štátnej zástavy Slovenskej republiky pôsobí ťažkopádne, letecké fotografie hradov a zámkov 

staré 30 rokov nemožno označiť za propagáciu krás Slovenska. Ďalšie pripomienky k námetom a zo-

znam nových námetov. Pre tlač lístkov bol použitý ceninový papier s priesvitkou. Dva lístky - „Čachti-

ce“ (A7/01) a Krásna Hôrka (A9/01) boli nájdené s priesvitkami aj v prevrátenej polohe.  

(R): Vydavateľom OPL je SP, ZB 2001/10/8 

Oprava k článku v ZB 2001/9/17 - vydavateľom obrazových poštových lístkov je Slovenská pošta, š. p.  

inzerát, MR 2001/6/2. strana obálky 

Farebné vyobrazenie celého tlačového listu OPL „Hrady a zámky na Slovensku“. 

Miroslav Gerec: Obrazové poštové lístky „Hrady a zámky na Slovensku“, ZB 2002/3/10 

Súhrn informácií o vydaní  podľa vestníkov, kritický názor na predaj celých tlačových listov, rozlíšenie 

tlačových polí podľa doskových vád, odchýlky farieba priesvitky. Podrobnejšie zamyslenie sa 

nad zmyslom vydania. Návrh na zmenu v koncepcii vydávania celín s prítlačou (zvýšenie nákladu, 



rozšírenie distribúcie a zníženie predajnej ceny) aby sa dosiahol predpokladaný zámer štátnej propagá-

cie. 

Miroslav Gerec: Priesvitka „Logo Slovenskej pošty“, ZB 2002/6/13 

Popis papiera s priesvitkou, použitého na poštové lístky od r. 2001. Zavedený bol ako reakcia na výskyt 

falzifikátov poštových lístkov „Bratislava“. Definovanie ôsmich možných polôh priesvitky. Doteraz sa 

našla poloha 1 a 3 - u štandartného lístka s poštovým motívom „Poštár na bicykli“, lístkov s prítlačami 

„7. európsky kongres fair-play“, „Hrady a zámky na Slovensku“ a „Ladislav Novotný“. 

M. Ondrušáková: Záujem je len o zárobok a o propagáciu už nie?, ZB 2002/9/12 

Skúsenosť s distribúciou obrazových poštových lístkov. Lístky nie sú na poštách bežne dostupné a pri 

objednaní 10 kusov z bratislavského Pofisu na dobierku vyšiel jeden lístok na 12 Sk. 

Jozef Tekeľ: Chybné obrazové celiny?, ZB 2004/10/16 

Upozornenie na výskyt obrazových poštových lístkov „Hrady a zámky na Slovensku I.“ s chybným 

rezom (obrazová časť je v pravej časti celiny). Nejde o originálnu tlačiarenskú makulatúru ale o lístky 

vystrihnuté z tlačových listov, ktoré predával POFIS (300 kusov TL). 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou „Výročie FEI STU“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/11/4 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou „Žilinfila 2001“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/11/4 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou „Otvorenie 1. stálej expozície Poš-

tového múzea“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/11/4 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou „Detská pošta“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/11/4 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou „Blahorečenie“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/1/3 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou „L. Novotný“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/12/2, Spravodaj ZSF 2001/4/20 

Miroslav Gerec: Priesvitka „Logo Slovenskej pošty“, ZB 2002/6/13 

Popis papiera s priesvitkou, použitého na poštové lístky od r. 2001. Zavedený bol ako reakcia na výskyt 

falzifikátov poštových lístkov „Bratislava“. Definovanie ôsmich možných polôh priesvitky. Doteraz sa 

našla poloha 1 a 3 - u štandartného lístka s poštovým motívom „Poštár na bicykli“, lístkov s prítlačami 

„7. európsky kongres fair-play“, „Hrady a zámky na Slovensku“ a „Ladislav Novotný“. 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou ME v šprinte psích záprahov Do-

novaly 2002 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/3/3 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou VIII. Zimné paralympijské hry 

Salt Lake City 2002 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/6/2 



Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou Slovensko majstrom sveta 

v ľadovom hokeji 2002 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/6/2, ZB 2002/8/2 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou 10 rokov Spoločenstva Sv. Gabriel 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/2 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou Anketa o najkrajšiu známku roku 

2001 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/2 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/2 

gerec.miro@pobox.sk: Zaujímavosti poštového lístka „Doprava na Dunaji“ 10 Sk, ZB 2003/7/13 

Informácia o dvoch typoch lístka (lístok s prítlačou „Summit NATO v Prahe“ má názov parníka na 

inom mieste), doskových chybách a výskyte malých posunov prítlačí. 

R. Klíma: Poštový lístok Doprava na Dunaji – odchýlka farieb, ZB 2007/12/35 

Informácia o farebnej odchýlke poštového lístka „Doprava na Dunaji“. Farebné reprodukcie na 2. stra-

ne obálky. 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou Iluminácia 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/2 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou Deň poštovej známky a filatelie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/2 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou Deň Európy - patróni sv. Cyril a 

Metod 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/3 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou Deň FEPA a mládeže 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/3 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou Deň olympijskej a športovej fila-

telie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/3 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou Deň OSN 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/3 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou Deň kresťanskej filatelie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/3 

Poštový lístok „Poštár na bicykli“ s prítlačou Deň poštového múzejníctva 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/3 



Poštové lístky „Hrady a zámky na Slovensku“, II. séria 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/11/3 

J. N. Kežmarok: Nie je hláska ako hláska, ZB 2003/4/16 

Upozornenie na chybné písmeno v názve hradu. Názov „Thökolyho hrad“ má byť správne Thökölyho 

hrad“. 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou AMPHILEX 2002 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/11/3 

Poštový lístok „Medzinárodný rok hôr“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/11/3 

MKr: Farebné trampoty natlačených známok, ZB 2002/12/14 

Upozornenie na odchýlky u natlačených známok na celinách - poštových lístkoch a celinových obál-

kach. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. O. i. posun farieb u poštového lístka „Medzinárodný rok 

hôr“. 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou Summit NATO 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/1/4 

Poštový lístok „Medzinárodný rok hôr“ s prítlačou „Slovenské tenistky na sveto-

vom vrchole“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/1/4 

Poštový lístok „Medzinárodný rok hôr“ s prítlačou „Uvedenie poštovej známky 

Nitrafila 2003“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/2/2 

Poštový lístok „Medzinárodný rok hôr“ s prítlačou „Deň poštovej známky - tla-

čová konferencia“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/2/2 

Poštový lístok „Zobor“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/1/4, MR 2003/3/22 

Uvedená je nesprávna nominálna hodnota a predajná cena. 

Poštový lístok „Zobor“ s prítlačou „2. filatelistický ples“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/4/2, MR 2003/3/22 

O.i. kritická poznámka k opodstatnenosti vydania lístka s prítlačou - významu podujatia ku ktorému 

lístok vyšiel.  

Poštový lístok „Zobor“ s prítlačou „Poľnohospodárske múzeum“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/6/3, MR 2003/3/22 

Poštový lístok „Zobor“ s prítlačou „Deň filatelistických zväzov V4“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/6/3, MR 2003/3/22 

Poštový lístok „Zobor“ s prítlačou „Dostavníková pošta“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/6/3, MR 2003/3/22 



Poštový lístok „Zobor“ s prítlačou „Deň slovenskej poštovej známky“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/6/3, MR 2003/3/22 

Poštový lístok „Zobor“ s prítlačou „MS v ľadovom hokeji A-kategória“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/7/3 

Poštový lístok „Zobor“ s prítlačou „Deň mládežníckej filatelie“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/7/3 

Poštový lístok „Zobor“ s prítlačou „Rudolf Cigánik – voľná tvorba a známková 

grafika“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/7/3 

Poštový lístok „Zobor“ s prítlačou „Detská známka 2003“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/7/3 

Poštový lístok „Zobor“ s prítlačou „G – bod na výstave Nitrafily“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/7/3 

Poštový lístok „Zobor“ s prítlačou „1. miesto v ankete o najkrajšiu slovenskú 

poštovú známku roka 2002“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/7/3 

Poštový lístok „Zobor“ s prítlačou „Pápež Ján Pavol II. na Slovensku“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/10/3 

Poštový lístok „Vinohradnícky motív“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/2/3 

Poštový lístok „Slovolympfila“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/3/1 

Poštový lístok „Slovolympfila“ s prítlačou „Otvorenie výstavy Slovolympfila 

2004“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/6/2 

Poštový lístok „Slovolympfila“ s prítlačou „Deň slovenskej športovej známky“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/6/2 

Poštový lístok „Slovolympfila“ s prítlačou „Palmáre výstavy Slovolympfila 2004“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/6/2 

Poštový lístok „Vinohradnícky motív“ s prítlačou „1. miesto v ankete o najkraj-

šiu slovenskú poštovú známku roka 2003“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/7/4 



Poštový lístok „Slovolympfila“ s prítlačou „Hry XXVIII. Olympiády Atény 

2004“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/9/3, ZB 2004/10/4 (vyobrazenie) 

Poštový lístok „Slovolympfila“ s prítlačou „Paralympijské hry Atény 2004“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/9/3, ZB 2004/10/4 (vyobrazenie) 

Poštový lístok „Slovolympfila“ s prítlačou „Olymphilex 2004“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/9/3 

Poštový lístok „Vinohradnícky motív“ s prítlačou „60. výročie SNP“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/10/4 

Poštový lístok „Slovolympfila“ s prítlačou „Inaugurácia známok slovenských 

olympionikov“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/12/3 

Poštový lístok „Vinohradnícky motív“ s prítlačou „Deň slovenskej poštovej 

známky a filatelie“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/1/3 

Poštový lístok „Holíčska fajansa“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/2/3 

Poštový lístok „Holíčska fajansa“ s prítlačou „Banská Bystrica – 750. výročie“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/3/4 

Poštový lístok „Holíčska fajansa“ s prítlačou „Brno 2005“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/5/5 

Poštový lístok „Holíčska fajansa“ s prítlačou „Nordia 2005“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/6/4 

Poštový lístok „Holíčska fajansa“ s prítlačou „Riccione 2005“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/10/4 

Poštový lístok „Holíčska fajansa“ s prítlačou „100. výročie Záhorského múzea 

v Skalici“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/10/5 

Poštový lístok „Holíčska fajansa“ s prítlačou „Čiernohronská železnica“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/10/5 

Poštový lístok „Holíčska fajansa“ s prítlačou „1. miesto v ankete o najkrajšiu 

slovenskú poštovú známku roka 2004“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/11/3 



Poštový lístok „Holíčska fajansa“ s prítlačou „Sindelfingen 2005“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/12/4 

Poštový lístok „Slovolympfila“ s prítlačou „Finále Davis Cup“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/1/4 

Poštový lístok „Slovolympfila“ s prítlačou „Artmedia Bratislava v Európskej lige 

majstrov“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/1/4 

Poštový lístok „Holíčska fajansa“ s prítlačou „Deň slovenskej poštovej známky a 

filatelie“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/1/4 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Briefmarkenmesse Essen 2006“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/5/10, ZB 2006/6/5 

Poštový lístok „Modranská keramika“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/6/5 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Národná filatelistická výstava 

Nitra 2006“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/6/8, ZB 2006/7/3 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Deň Matice slovenskej“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/6/8, ZB 2006/7/4 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Bratislavské zberateľské dni“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/6/18, ZB 2006/7/4 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Najkrajšia známka roka 2005“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/6/18, ZB 2006/7/4 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Sběratel 2006“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/10/4 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Výstava Československá pošta, 

telegraf a telefon 1918-1938“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/11/4 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Sindelfingen 2006“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/11/4 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Belgica 2006“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/12/4 



Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Deň slovenskej poštovej znám-

ky a filatelie“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/12/5,  ZB 2007/1/3 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Bratislavské zberateľské dni 

2007“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/7/5 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Anketa o najkrajšiu poštovú 

známku 2006“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/7/5 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „ÖVERBRIA 2007“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/7/5 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Riccione 2007“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/10/4 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Sběratel 2007“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/10/6 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „6. slovensko-poľská filatelistic-

ká výstava Bratislava 2007“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/11/3 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Sindelfingen 2007“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/11/3 

Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/1/3 

Poznámka o tom, že prvá časť nákladu nemá hologram. 

Zajímavost ze Slovenska, Celiny 2008/2-3/17 

Oznam o dvoch variantoch poštového lístka „Pozdišovská keramika“: lístok z novinkovej služby nemá 

hologram, lístok zakúpený na Slovensku má hologram. Lístok vyobrazený na webe POFIS-u hologram 

nemá. 

Poštový lístok „Doprava na Dunaji“ s prítlačou „Deň slovenskej poštovej znám-

ky“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/1/3 

Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ s prítlačou „Výstava zo zbierkového fon-

du Poštového múzea“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/5/5 

Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ s prítlačou „SLOVOLYMPFILA 2008 – 

Deň slovenských olympionikov“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/7/5 



Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ s prítlačou „SLOVOLYMPFILA 2008 – 

Deň slovenských paralympionikov“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/7/5 

Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ s prítlačou „Bratislavské zberateľské dni 

2008“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/7/6 

Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ s prítlačou „Nitrafila 2008 – 13. svetový 

kongres sv. Gabriela“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/8/4 

Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ s prítlačou „Najkrajšia slovenská pošto-

vá známka roka 2007“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/9/3 

Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ s prítlačou „Praga 2008“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/10/4 

Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ s prítlačou „WIPA 2008“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/11/5 

Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ s prítlačou „Výstava Poľná pošta v prvej 

svetovej vojne“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/11/5 

Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ s prítlačou „Sindelfingen“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/12/5 

Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ s prítlačou „Deň poštovej známky“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/1/3 

Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/3/4, ZB 2009/4/3 

Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „Uvedenie poštovej známky Kostol v Čiernom Brode“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/3/4, ZB 2009/4/3 

Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „Národná filatelistická výstava Slovensko 2009“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/5/20 

Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „100 rokov Čiernohronskej železnice“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/6/5 



Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „Essen 2009“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/6/5 

Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „Národná filatelistická výstava Slovensko 2009“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/6/5 

Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „40. výročie ZSF“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/6/6 

Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2008“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/6/6 

Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „Bratislavské zberateľské dni 2009“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/7/6 

Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „Sběratel 2009“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/9/4 

Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „Svetový deň cestovného ruchu“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/10/22 

Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „ZOH Vancouver 2010“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/4/1 

Poštový lístok „Gotická pečať z Trnavy“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/6/2 

Poštový lístok „Gotická pečať z Trnavy“ s prítlačou „60. výročie Dňa Európy“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/6/2 

Poštový lístok „Gotická pečať z Trnavy“ s prítlačou „375. výročie založenia 

pôvodnej Trnavskej univerzity“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/6/2 

Poštový lístok „Gotická pečať z Trnavy“ s prítlačou „Najkrajšia známka roka 

2009“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/6/2 



Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „Bratislavské zberateľské dni“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/7/2 

Poštový lístok „Gotická pečať z Trnavy“ s prítlačou „130. výročie narodenia M. 

R. Štefánika“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/9/2 

Poštový lístok „Gotická pečať z Trnavy“ s prítlačou „Sběrael 2010“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/10/2 

Poštový lístok „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ s prítla-

čou „Karol Felix – Na ceste / On The Road“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/10/2 

Poštový lístok „Gotická pečať z Trnavy“ s prítlačou „Portugal 2010“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/10/2 

Poštový lístok „Pozdišovská keramika“ s prítlačou „Sindelfingen 2010“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/12/2 

Poštový lístok „Gotická pečať z Trnavy“ s prítlačou „Juniorfila 2010“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/12/2 

 

 

 

 

 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/5/5, SF 1995/5/8, NF 1995/3/21, F 1995/6/16 

Milan Halász: Chlopne slovenských celinových obálok, ZB 1998/3/8 

Identifikácia troch strihov chlopní, výskyt na COB 1-23. 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „200. výročie narodenia P. J. 

Šafárika“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/6/4, SF 1995/6/8, NF 1995/4/11 Číslo obálky 1/a., F 1995/7/10 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Seminár ministrov kultúry eu-

rópskych krajín“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1995/7-8/5, SF 1995/7/16, F 1995/8/11 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Úrad regionálneho radcu SPÚ v 

Bratislave“ 

Oznámenie o vydaní: NF 1996/1/8 Číslo obálky 1/c, SF 1996/3/3 



Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Rok slovenskej hudby“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/3/3, SF 1996/5/4, NF 1996/2/27 Číslo obálky 1/d, F 1996/4/7, MT 

1996/3/93 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „140 rokov plynárenstva na Slo-

vensku“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/3/3, SF 1996/5/4, ZB 1996/4/3, NF 1996/2/28 Číslo obálky 1/e, F 

1996/4/7, F 1996/5/7, MT 1996/3/93 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Olympfila '96“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/3/3, SF 1996/5/4, ZB 1996/4/3, F 1996/5/7 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „135. výročie Memoranda náro-

da slovenského“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/6/5, SF 1996/6/3, NF 1996/4/30 Číslo obálky 1/f, F 1996/6/7 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „125. výročie založenia Slovens-

kej národnej strany“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/6/5, SF 1996/6/3, NF 1996/4/30 Číslo obálky 1/g, F 1996/6/7 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „50. výročie UNESCO“ 

Oznámenie o vydaní: SF 1996/7-8/3, F 1996/8/9 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „50. výročie UNICEF“ 

Oznámenie o vydaní: SF 1996/7-8/3, F 1996/8/9 

Máte slovo, ZB 2005/1/16 

Vyobrazenie COB s vynechanou čiernou farbou (zo zbierky p. A. Majtenyho z Humenného). 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „70 rokov rozhlasu na Sloven-

sku“  

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/9/2 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „IV. medzinárodná konferencia 

DOCOMOMO“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/10/4, SF 1996/10/3 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Móric Beňovský“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/10/4, SF 1996/10/3 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „40 rokov televízie na Sloven-

sku“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/12/5, SF 1996/11/2, SF 1996/12/2, NF 1996/2/28 Číslo obálky 1/m, 

F 1996/12/8 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Alexander Dubček“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/12/5 

4. Aukcia Albumu, ZB 1996/12-príloha/V. 



Položka č. 205 - skúšobná tlač prítlače „A. Dubček“. 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Bardejov“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/12/5 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Jozef Miloslav Hurban“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/4/5, ZB 1997/6/4, NF 1997/2/6, SF 1997/4/3, F 1997/5/9 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Albín Brunovský“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/4/5, ZB 1997/6/5, NF 1997/2/6, SF 1997/4/4, F 1997/5/9 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Rok charity“ 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Svetový deň za ochranu ozóno-

vej vrstvy“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/10/2. strana obálky, MR 1998/4/5 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Pezinok“ 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Heinrich von Stephan“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/10/2. strana obálky 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „70 rokov Bratov tešiteľov v 

Marianke“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1997/12/4, NF 1997/6/5 Číslo obálky 1/x, F 1998/1/19 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Anton Bernolák“ 

Oznámenie o vydaní: NF 1998/1/4 Číslo obálky 1/y, F 1998/1/19, MR 1998/1/2 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „5. stretnutie prezidentov stre-

doeurópskych štátov“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/2/2. strana obálky, NF 1998/2/6 Číslo obálky 1/z. 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Dohovor o biologickej diverzi-

te“ 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Mestské múzeum v Bratislave 

1868-1998“ 

Oznámenie o vydaní: MR 1998/4/5 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „20. osobitné zasadnutie VZ 

OSN k svetovej problematike narkotických drog“ 

Oznámenie o vydaní: NF 1998/3/23 Číslo obálky 1/ac, F 1998/7/7 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Andrej Hlinka 1864-1938“ 

mg: Zo zápisníka zberateľa, ZB 1999/12/10 

Oznam o predaji obálky s otočenou prítlaču na burze v Žiline, popis vzniku odchýlky.  



Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Pápežský ústav sv. Cyrila a sv. 

Metoda v Ríme“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/9/5, NF 1998/4/10 Číslo obálky 1/ae, F 1998/10/33 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Žilinská univerzita“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/9/5, NF 1998/4/10 Číslo obálky 1/af, F 1998/10/33 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „100. výročie posviacky zohor-

ského kostola“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/11/4, NF 1998/4/10 Číslo obálky 1/ag. 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Erb kardinála Korca“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/2/3, NF 1999/1/6, MR 1999/2/3 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „40 rokov Fakulty ekonomiky a 

manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/9/3, NF 1999/4/8 Číslo obálky 1/ai, MR 1999/5/30 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „40 rokov Univerzity Konštantí-

na filozofa v Nitre“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1999/9/3, NF 1999/4/9 Číslo obálky 1/aj, MR 1999/5/30 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „150 rokov vzniku obchodných a 

priemyselných komôr na Slovensku“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/5/2 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Európa - spoločné dedičstvo“ 

Oznámenie o vydaní: NF 2000/4/8 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Geomagnetické observatórium 

Hurbanovo“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/9/3 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „50. výročie UNHCR“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2000/9/3 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Pamiatkový ústav - 50 rokov“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/3/3 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Medzinárodné dopravné 

sympózium Viedeň-Bratislava-Budapešť“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/8/2 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Žilinfila 2001“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/8/3 



Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „100. výročie vysvätenia Kostola 

Panny Márie vo Vrábľoch“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2001/8/3 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „Juraj Thurzo - prvý slovenský 

námorný kapitán“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/3/2 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou Slovensko majstrom sveta 

v ľadovom hokeji 2002 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/6/2 

Celinová obálka „Európska integrácia 10 Sk“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/3 

MKr: Farebné trampoty natlačených známok, ZB 2002/12/14 

Upozornenie na odchýlky u natlačených známok na celinách - poštových lístkoch a celinových obál-

kach. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. O. i. rozdielna sýtosť a posuny farieb u dodatočne natla-

čenej známky na obálke „Európska integrácia“. 

Celinová obálka „Európska integrácia 10 Sk“ s prítlačou Vychádzajúce Slnko 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/4 

Celinová obálka „Európska integrácia 10 Sk“ s prítlačou Deň poštovej známky a 

filatelie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/4 

Celinová obálka „Európska integrácia 10 Sk“ s prítlačou Deň Európy - patróni 

sv. Cyril a Metod 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/4 

Celinová obálka „Európska integrácia 10 Sk“ s prítlačou Deň FEPA a mládeže 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/4 

Celinová obálka „Európska integrácia 10 Sk“ s prítlačou Deň olympijskej a 

športovej filatelie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/4 

Celinová obálka „Európska integrácia 10 Sk“ s prítlačou Deň OSN 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/4 

Celinová obálka „Európska integrácia 10 Sk“ s prítlačou Deň kresťanskej filate-

lie 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/4 

Celinová obálka „Európska integrácia 10 Sk“ s prítlačou Deň poštového múzej-

níctva 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/8/4 



Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou 60. výročie vzniku dubnického 

hokeja 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/11/3 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou 50. výročie založenia Farmaceu-

tickej fakulty UK v Bratislave 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/11/4 

Celinová obálka „Slovenská pošta 12 Sk“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/1/4 

Celinová obálka „Slovenská pošta 12 Sk“ s prítlačou 10 rokov Slovenskej pošty 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/1/4 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou k úmrtiu Koloman Sokola 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/4/2 

Celinová obálka „Európska integrácia 10 Sk“ s prítlačou 10. výročie Ústavného 

súdu SR 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/5/3 

Celinová obálka „Európska integrácia 10 Sk“ s prítlačou Višegrádska štvorka - 

Spoločná cesta do EÚ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2002/5/3 

Celinová obálka „Štátny znak 8 Sk“ s prítlačou „675. výročie razby v Mincovni 

Kremnica“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/12/3 

Celinová obálka „Štátny znak“ s prítlačou „Slovolympfila“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/6/3 

Celinová obálka „Štátny znak“ s prítlačou „Jarné parlamentné zasadanie 

NATO“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/6/3 

Celinová obálka „Štátny znak“ s prítlačou „Bratislavské zberateľské dni“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/7/4 

Celinová obálka „Štátny znak“ s prítlačou „Dobročský prales“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/9/3, ZB 2004/10/4 (vyobrazenie) 

Celinová obálka „Štátny znak“ s prítlačou „Veľká cena Bradla“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/9/3, ZB 2004/10/4 (vyobrazenie) 



Celinová obálka „Štátny znak“ s prítlačou „60. výročie SNP“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2004/10/3 

Celinová obálka „Lipová ratolesť“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/8/3 

Celinová obálka „Lipová ratolesť“ s prítlačou „100 rokov Matadoru“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/10/5 

Celinová obálka „Lipová ratolesť“ s prítlačou „Deň otvorených dverí rakúskych 

filatelistov vo Viedni“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2005/12/4 

Celinová obálka „Lipová ratolesť“ s prítlačou „750, výročie písomnej zmienky o 

Senici“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/4/3 

Celinová obálka „Lipa“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/5/10, ZB 2006/6/5 

Celinová obálka „Lipa“ s prítlačou „Deň stromu“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/8/4 

Celinová obálka „Lipa“ s prítlačou „Jozef Baláž“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/8/4 

Celinová obálka „Lipa“ s prítlačou „Igor Rumanský 1946-2006“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/10/4 

Celinová obálka „Lipa“ s prítlačou „800. výročie prvej písomnej zmienky - Ma-

lacky“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/10/4 

Celinová obálka „Lipa“ s prítlačou „Stretnutie prezidentov Gašparovič - Putin“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2006/12/4 

ZB 2006/12/5 Vydanie grafického listu 

Celinová obálka „Lipa II“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/4/4 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „Výstava Bedřich Housu – známková 

tvorba“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/5/4 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „Národná výstava Hradec Králové“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/5/5 



Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „Essen 2007“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/6/4 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „Vysviacka kaplnky Sv. Jána Nepomuc-

kého, Veľké Kosihy“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/6/5 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „80. výročie príchodu kongregácie bratov 

Tešiteľov do Marianky“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/9/4 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „125. výročie Gemersko-malohontského 

múzea v Rimavskej Sobote“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/10/6 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „100 rokov černovskej tragédie“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/10/6, ZB 2007/11/4 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „15 rokov Prvej stavebnej sporiteľne“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2007/12/5 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „15 rokov Slovenskej republiky“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/2/3 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „Ústavný súd SR 1993-2008“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/5/5 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „SLOVOLYMPFILA 2008“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/7/6 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „Paríž 2008“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/8/3 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „2. národné letecké dni“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/8/4 

Celinová obálka „Lipa II“ s prítlačou „Lesy – Deň stromu“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2008/8/5 

Celinová obálka „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/3/4, ZB 2009/4/3 

Celinová obálka „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ 

s prítlačou „Bernolákovo – 800 rokov prvej písomnej zmienky“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/6/4 



Celinová obálka „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ 

s prítlačou „História Bernolákova“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/6/4 

Celinová obálka „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ 

s prítlačou „Bernolákovo 1209-2009“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/6/4 

Celinová obálka „Veľkomoravský šperk“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/9/4 

Celinová obálka „Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia“ 

s prítlačou „60. výročie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach 1949-

2009“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/9/4 

Celinová obálka „Veľkomoravský šperk“ s prítlačou „ÖVERBRIA 2009“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/10/5 

Celinová obálka „Veľkomoravský šperk“ s prítlačou „Italia 2009“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2009/11/5 

Celinová obálka „Veľkomoravský šperk“ s prítlačou „400. výročie konania Ži-

linskej synody“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/4/1 

ZB 2010/5/1 

Oprava čísla COB. 

Celinová obálka „Veľkomoravský šperk“ s prítlačou „50 rokov štatútu mesta 

Dubnica nad Váhom“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/5/1 

Celinová obálka „Ludrová“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/6/1 

Celinová obálka „Ludrová“ s prítlačou „20 rokov Pamätníka čes-

ko-moravsko-slovenskej vzájomnosti“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/9/2 

Celinová obálka „Ludrová“ s prítlačou „XXVII. Dni filatelie Slovenska“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2010/10/2 

 

 

 

 

 

 



Služobné celinové obálky 

(vk): I. celoštátne športové hry spojárov, SF 1993/10/3. strana obálky 

Vyobrazenie obálky s prítlačou k I. celoštátnym hrám spojárov, ktorú pripravila Slovenská pošta. 

Pofis informuje, SF 1995/7/32 

Oznámenie o príprave vydania obálky s prítlačou k návšteve pápeža Jána Pavla II. 

(Čj): Ministerská novoročná celina, ZB 1996/3/12 

Vydanie obálky, počet kusov a ich rozdelenie. Novoročenkou bol grafický list s natlačenou kresbou z 

FDC známky „50 rokov OSN“. 

Tibor Jaššo: Ministerská obálka a ministerská tlač, SF 1996/3/3 

Vydanie služobnej obálky so známkou „Štátny znak“ 8 Sk, formát obálky je 210x102 mm. V obálke bol 

vložený obal - novoročenka s blahoželaním a príležitostná tlač - kresba FDC známky „OSN“. 

Redakcia: Posunutá tlač na obálke, ZB 1996/7-8/21 

Výrobná chyba na služobnej obálke - šikmo vytlačená adresa ministerstva v ľavom hornom rohu. 

redakcia: Služobná celinová obálka II., ZB 1997/1/3 

Na obálke je vytlačená kresba z FDC emisie „Krásy našej vlasti“. Obálka má dve mutácie: 1. s adresou 

ministerstva, 2. s menom a funkciou ministra. Použitý je papier s linajkovou priesvitkou. Do obálok 

bola vložená novoročenka s nalepenou známkou „Vianoce 1996“ a s reprodukciou návrhu tejto znám-

ky. Autori kladú otázky ohľadom možnosti súkromného použitia obálky (vytlačená známka má nomi-

nálnu hodnotu) a jej distribúcie v novinkovej službe. 

OG: Celinová obálka, MT 1997/1/8 

Oznam o vydaní dvoch variantov služobnej obálky. 

Aukčný katalóg 16. medzinárodnej aukcie poštových známok Profil, 15.11.1997, 

Položka č. 497 - služobná celinová obálka z roku 1996, s textom „A. Rezeš, minister“, uvedený náklad 

600 kusov. 

s.š.: Nová slovenská celina - ministerská, MR 1997/4/23 

Oznámenie o vydaní a vyobrazenie oboch variantov služobnej celiny aj vloženej novoročenky. 

Ing. Ivan Kubela: Ide o novú slovenskú celinu?, NF 1998/1/22 

Slovenská pošta š.p. používala na výstavách Finex '97 a Intermedia '97 odpovedný lístok pre propagá-

ciu prioritných zásielok. 

-DM-: Celinové obálky, MT 1998/1/7 

Oznam o vydaní dvoch variantov služobnej obálky. 

vkn: Nová služobná obálka MDPT SR, ZB 1999/1/3 

Oznámenie o vydaní obálky v roku 1998. 

-zfz-: Nové obálky „Service des postes“, MR 1999/1/19 

Oznam o vydaní dvoch variantov obálky s vyobrazením. 

J. Mička: Zaujímavá obálka SP, ZB 1999/2/16 

Slovenská pošta do každej domácnosti distribuovala dotazník o dodávaní letákových zásielok. Pre 

vrátenie dotazníka bola určená „Vratná obálka“, ktorá má znaky služobnej celiny. 

Piata ministerská, ZB 2000/2/33 

Oznámenie o vydaní obálky v roku 1999 s vyobrazením. Na rozdiel od predošlých rokov vyšiel iba 

jeden variant obálky. 

vkn: Služobná obálka MDPT SR, ZB 2001/1/4 

Oznam o vydaní služobnej obálky s reprodukciou kresby známky „150. výročie prvej známky platnej 

na našom území“. Obálka je vyobrazená. 

vkn: Služobná celinová obálka, ZB 2002/1/3 

Oznam o vydaní služobnej obálky s reprodukciou kresby známky „Poštové múzeum Banská Bystrica“. 

vkn: CSO: 10rokov Slovenskej republiky, ZB 2003/1/4 

Oznam o vydaní služobnej obálky s reprodukciou upravenej kresby PL 284 „10 rokov SR“. 

MR 2003/2/3. strana obálky 

Ponuka slovenských služobných obálok z rokov 1998, 1999 a 2002.. 

vkn: CSO: Deň poštovej známky, ZB 2004/1/2 

Oznam o vydaní služobnej obálky s reprodukciou známky 316 „Deň poštovej známky“. 



-zfz-: Nová služební obálka slovenského MDPT, MR 2004/1/22 

Oznam o vydaní. 

-zfz-, -sš- : Služební obálky slovenského MDPT a Slovenské pošty, MR 2005/2/5 

Oznam o vydaní. 

CSO: Čiernohronská železnica, ZB 2006/1/5 

Oznam o vydaní. 

CSO: Rembrandt van Rijn: Večera v Emauzoch, ZB 2006/2/3 

Oznam o vydaní. 

(lif): Viete, že? Spravodajca ZSF 2006/1/20 

O.i. informácie o služobných obálkach „Čiernohronská železnica“ a „Večera v Emauzoch“ (počty ku-

sov, varianty). 

CSO: Hrad Devín, ZB 2007/2/3 

Oznam o vydaní. 

CSO: Dezider Milly – Krivý jarok, ZB 2007/2/3 

Oznam o vydaní. 

CSO: Bratislavký hrad, ZB 2008/1/4 

Oznam o vydaní CSO MDPT. 

CSO: Vianoce 2007, ZB 2008/1/4 

Oznam o vydaní. 

CSO: Bratislavký hrad, ZB 2008/1/4 

Oznam o vydaní CSO SP. 

CSO: Vianoce 2008, ZB 2009/1/4 

Oznam o vydaní CSO SP. 

CSO: Deň poštovej známky, ZB 2009/1/4 

Oznam o vydaní CSO SP. 

CSO: 15 rokov Slovenskej republiky, ZB 2009/1/4 

Oznam o vydaní CSO MDPT. 

Služobné celinové obálky, Spravodajca ZSF 2009/4/3. strana obálky 

Vyobrazenie CSO vydaných MDPT a SP, š. p. v roku 2009. 

 

Aerogram „70 rokov leteckej pošty“ 

V. Kučera: Prvá letecká pošta - 29. október 1923, SF 1993/11/7 

Oznam o príprave vydania aerogramu, problémy v tlačiarni, odklad vydania. 

V. Kučera: Neupresnené dátumy vydania, SF 1993/12/6 

Do poštovej prevádzky bol aerogram daný 19.11.1993, údajne v množstve 1700 kusov. 

J. Mička: Načo sú oznamované dni vydania?, SF 1994/1/11 

Kritika oneskorenia pri vydaní aerogramu. 

První slovenský aerogram, F 1994/2/48 

Vydanie aerogramu. 

I.B.: Prvý slovenský aerogram: poštová cenina známa-neznáma, F 1994/5/172 

Problémy s dostupnosťou a poštovým upotrebením aerogramu. Ďalej kritika emisnej činnosti Slovens-

kej pošty. 

SF 1994/10/3. strana obálky 

Vyobrazenie aerogramu s vynechanou tvamomodrou farbou. 

V. K. Németh: Prvý slovenský aerogram, ZB 1995/1/12 

Podrobná štúdia a aerograme: účel aerogramu, nedodržané dátumy vydania, problémy pri tlači, vyseká-

vaní a nanášaní lepu, rozlíšenie dvoch nákladov aerogramu, tlačové nedokonalosti a odchýlky. 

Ing. Štefan Bránsky: Katalóg Slovensko 1939-1945, 1993-1995, SF 1996/12/11 

O. i. nerozlišovať 1. a 2. vydanie aerogramu podľa toho či je elebo nie je zložený ale podľa odchýlok. 

Ing. Š. Bránsky: Vážená redakcia, NF 1997/2/34 



O. i. kritický názor na rozlišovanie zloženého a nezloženého aerogramu. 

MUDr. J. Dobrovský: Aerogram, ZB 1998/4/10 

Skúsenosti s predajom a poštovým použitím prvého aerogramu. 

Dobrovolský: Aerogram, ZB 1998/6/15 

Skúsenosti s predajom a poštovým použitím prvého aerogramu. Neznalosť poštových zamestnancov. 

-des-: Predajné ceny slovenských aerogrmov, ZB 1999/2/20 

V. K. Németh: Vznik Slovenskej republiky a jeho odraz vo filatelii, ZB 2003/1/príloha state 

Rekapitulácia udalostí rokov 1992-93 v známkovej tvorbe. Farebné ilustrácie na 2. strane obálky, o. i. 

odchýlky aerogramu (červený bod pri „7“, vynechané farby a posun farieb). 

V. K. Németh: O prvom slovenskom aerograme, www.infofila.cz, 27., 28. a 29. 1. 2006 

Rekapitulácia poznatkov (história aerogramov vo svete, československé aerogramy, podrobnosti o 

vydaní prvého slovenského aerogramu). O. i. vyobrazenie aerogramu s vynechanou tmavomodrou far-

bou, červenou a čiernou farbou a žltou a svetlomodrou farbou. Popis a vyobrazenie výrobných chýb. 

Viliam Kučera: O prvom slovenskom aerograme, ZB 2006/5 príloha Zberateľské state 

Mierne upravená a skrátená verzia informácie z internetových stánok www.infofila.cz (vypustené ná-

klady čs. aerogramov, skrátená poznámka č. 12, vypustené viaceré obrázky). 

Aerogram „Bratislava“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1998/10/3, NF 1998/4/9, F 1998/10/32 

-des-: Predajné ceny slovenských aerogramov, ZB 1999/2/20 

Aerogram „Balónový let“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/5/3 

J. M.: Načo a pre koho sú aerogramy?, ZB 2003/8/26 

Názor autora na zriedkavý výskyt aerogramov na priehradkách pôšt – vydané sú pre uspokojenie aerofi-

latelistov a nie pre praktickú potrebu. 

Pigeongram „Kalokagatia '96“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/6/5, SF 1996/7-8/2, ZB 1996/9/3, F 1996/8/9 

Kalokagatia 1996 Medzinárodná olympiáda detí a mládeže, NF 1996/4/15 

200 pigeongramov bolo prepravených z Nitry a Trnavy. 

Pigeongram „Nitrafila“ 

I. Zábredský: Pigeongram 3.6.1998, NF 1998/3/17 

Let poštových holubov na výstave, druhy použitých konštatovacích hodín. 

J. M.: Zaujímavosti na pigeongrame CHP č. 3, ZB 2003/9/12 

Nový pigeongram je opäť vzseknutý z celinovej obálky COB1 avšak má väčšie rozmery. Na niektorých 

exemplároch existuje farebná škvrna – krúžok medzi trúbkou a znakom výstavy. 

Pigeongram „Nitrafila 2003“ 

Oznámenie o vydaní: ZB 2003/7/4 

Medzinárodné odpoveďky 

(zr): Nové medzinárodné odpoveďky, SF 1992/9/16 

des: Súčasné medzinárodné odpoveďky na Slovensku, ZB 1999/7-8/42 

Popis v súčasnosti používaných odpovediek, predajná cena. Postup spracovania odpovediek Sloven-

skou poštou š.p. 

FDC 

(vk): FDC aj k výplatným známkam? 

http://www.infofila.cz/
http://www.infofila.cz/


K výplatnej známke „Dubnica“ bude vydaná FDC, Pofis žiada o vyjadrenie sa k otázke záujmu o vydá-

vanie FDC k výplatným známkam. 

-vkn-: Nové ceny FDC, ZB 1996/1/8 

Nová cena FDC od 1.1.1996 8,- Sk plus nominálna hodnota známok. 

Branislav Parajka: Obálka pre anketu, ZB 1996/7-8/22 

Na rozposlanie suveníru v ankete o najkrajšiu známku za rok 1995 použil POFIS FDC známky „Nad 

Tatrou sa blýska...“ bez tejto známky. 

V. K. Németh: Výrobné chyby na FDC, ZB 1996/11/15 

Prehľad doteraz známych vád vyskytujúcich sa na FDC (FDC bez známky, obrátené pečiatky, pootoče-

né pečiatky, chýbajúce pečiatky, dvojité odtlačky pečiatok, obtlače pečiatok na zadnej strane, odtlačok 

pečiatok mimo známky). 

Ing. V. Javorský: Obálky 1. dňa v roku 1996, SF 1997/3/21 

Detailný popis FDC známok zo začiatku roku 1996. 

M. Ňaršík: Slovenská príplatková poštová známka 3+1, NF 1999/4/16 

Zaujímavosti FDC známky „Červený kríž“. Pamätné kartičky pre darcov krvi. NL vydaný SČK. 

V. K. Németh: Aké ste mi krásne..., ZB 1999/12/15 

O vydávaní FDC od roku 1993. FDC aj k výplatným známkam, vkladané informačné lístky, tematické 

vzťahy známok a kresieb FDC. 

MKr: Budú FDC naozaj FDC?, ZB 2000/10/34 

Kritika oneskoreného dodávania FDC (ale aj príležitostných celín s prítlačami) na okresné pošty. 

M. Bachratý: Svetový deň pošty, ZB 2007/4/28 

Ukážky poštového použitia FDC, ktoré počas svetového dňa pošty 9. 10. 2006 rozdávala Slovenská 

pošta zdarma a bolo možné ich využiť bez dofrankovania vo vnútroštátnom poštovom styku. 

J. Mička: Svetový deň pošty 2006, Spravodajca ZSF 2007/1/15 

Informácia o rozdávaní FDC na vybraných poštových úradoch. 

 

 

NL 

Šéfredaktor informuje, SF 1993/4/1 

O. i. vzhľadom k tomu , že od 1.1.1993 MDSaVP SR nevydáva tzv. nálepné listy firma SLOVAKIA 

PHILA prichádza s iniciatívou vydávať „grafické listy“. Žiadosť o nahlásenie odberu. 

Jozef Korený: Slovenská filatelia alebo katalóg, NF 1994/5/13 

Kritika katalógu, najmä katalogizovanie súkromných NL. 

Slovenské nálepné listy 1993-1996, BF 1996/2/22 

Katalóg NL. 

M. Ňaršík: Slovenská príplatková poštová známka 3+1, NF 1999/4/16 

Zaujímavosti FDC známky „Červený kríž“. Pamätné kartičky pre darcov krvi. NL vydaný SČK. 

Pamätný list - nový filatelistický produkt?, ZB 2002/9/22 

Výber zo stanoviska Jozefa Soukupa, ktoé bolo predložené ZSF a Slovenskej pošte. Okrem NL a ZNL 

prichádza Slovenská pošta aj pamätnými listami (PML). Rozpaky vyvoláva nejednotná metodika ich 

katalogizácie. 

ZZ 

JUDr.  Jozef Olah: Slovenské známkové zošitky 1993-1994, in: Filatelistický výber 1994 (Filate-

listické state ZSF č. 35), str. 59-68, ZSF, Bratislava 1995 

Katalóg známkových zošitkov rozdelený na oficiálne a neoficiálne ZZ. 

J. Mička: Známkové zošitky POFIS, SF 1995/3/27 

Autor považuje zošitky vydané POFIS-om Bratislava za oficiálny filatelistický materiál, na rozdiel od 

zošitkov z predošlého obdobia, ktoré neboli vydané poštovou správou a mali charakter suvenírov. Vý-

hrady k veľkému, nepraktickému rozmeru zošitkov. 

Slovenské známkové zošitky, BF 1995/2/21 



Katalóg ZZ. Zošitky sú číslované podľa čísla známky, oddelene oficiálne ZZ a neoficiálne (súkromné). 

Slovenské známkové zošitky 1995, BF 1995/5/4 

Katalóg oficiálnych ZZ. 

Ing. Miroslav Gerec: Chceme známkové zošitky? Áno, ale v zošitkovej úprave!, SF 1997/4/13 

Rekapitulácia ZZ vydaných POFIS-om s vlepenými známkami, vytrhanými z bežných PL. Motivácia 

vydania ZZ, náklady a poštové opodstatnenie ich vydania. Návrh na vydanie ZZ so skutočnou zošitko-

vou úpravou - bez perforácie okolo krajných známok. História vydávania a katalogizovania če-

skoslovených ZZ.  

O.G. Otázky - odpovede, MT 1997/3/85 

Slovenská pošta, š. p. nevydáva známkové zošitky, vydáva ich Pofis, čo znamená, že nemožno hovoriť 

o 100% oficialite týchto známkových zošitkov. 

Ján Mička: Pár slov o známkových zošitkoch, ZB 2003/2/40 

Návrh na vydanie známkových zošitkov v praktickejšom menšom formáte a s využitím prázdnych strán 

zošitka na publikovanie informácií napr. o poštových sadzbách. Doteraz vychádzali zošitky 

s najčastejšie používanými nominálnymi hodnotami známok, preto prekvapuje zámer vydavateľa v roku 

2003 vydať zošitok so známkou nominálnej hodnoty 100 Sk. 

CM 

Ing. Jerguš Bajzík: Čo je to carta maximum?, SF 1995/10/7 

Podľa názoru autora nalepením luminiscenčnej známky sa slovenské CM dostávajú do rozporu s STN 

88 4674, ktorá nedovoľuje pre povrchovú úpravu adresnej a obrazovej strany poštových lístkov a 

pohľadníc používať luminiscenčné prostriedky. Technická norma tiež určuje miesto pre nalepenie 

známky. Vydanie CM nebolo oznámené v ÚVSP. 

J. Mička: Ako získať anaolgické pohľadnice?, ZB 1999/12/16 

Nežiadúce prvky na CM vydaných Pofisom: použitá pohľadnica by nemala byť zhotovená podľa znám-

ky a  nemala by byť upravená napr. vybielením miesta pre pečiatku. Návod na zhotovenie vlastných 

analogických pohľadníc. 

Mgr. Milan Šnirc: Tvorba nových CM, Spravodaj ZSF 2001/4/13 

Autor vytvára vlastné CM takým spôsobom, že napr. na pohľadnicu s medveďom nalepí známku 

s medveďom a nechá ju opečiatkovať v Medveďove... 

Príležitostné tlače 

red.: Čiernotlače a fair play, ZB 1995/2/1 

Kritika vydania príležitostnej tlače známky Cyril a Metod. ZSF objednal 1500 kusov ako prílohu 15. 

dielu Monografie čs. známok, aby motivoval predaj tejto publikácie, skutočný počet tlačí bol vraj o 

2000 kusov vyšší a objavili sa samostatne v obchodnej sieti. 

(R): Druhá čiernotlač, ZB 1995/6/5 

Oznámenie o vydaní PT známky „Európa - Mier a sloboda“. PT má dva varianty: bez prítlače a s prítla-

čou organizačného výboru výstavy Dunajfila. 

ZB 1995/6/7 

Vyobrazenie pozvánky na výstavu F. Horniaka v Bratislave. Na pozvánke je odtlačok rytiny FDC 

známky „W. Kempelen“. 

(vkn): Slovenské známky v Prahe, ZB 1995/12/5 

O. i. vyobrazenie a popis PT vydaných k výstave. 

SF 1995/12/3 

Znenie stanoviska MDPT k požiadavke vydať príležitostnú tlač známky č. 69 ako členskú prémiu ZSF. 

Môže ísť len o vydanie MDPT, vytlačenie zabezpečí POFIS. 

PaedDr. J. Gál: Rytci vystavovali v Prahe, NF 1995/6/3 

O. i. pri predaji slovenských známok v Poštovom múzeu v Prahe bola k dispozícii kolekcia šiestich 

čiernotlačí s českou sa slovenskou mutáciou textu.Vyobrazenie na str. 6. 

-fc-: Slovenské známky v pražském Poštovním muzeu, F 1995/12/32 

O. i. v predaji boli dve trojice PT s prítlačami. 

Príležitostné tlače 1993-1995, BF 1995/6/20 



Katalóg slovenských a českých PT. Číslovanie chronologické, zaradené sú aj faksimile známok, vydané 

ZSF. 

(vkn): Dohoda o spolupráci, ZB 1996/1/7 

O. i. podľa dohody medzi ZSF a Slovenskou poštou, š.p. bude bezodplatne každému členovi ZSF po-

skytnutá príležitostná tlač. 

(Čj): Ministerská novoročná celina, ZB 1996/3/12 

Vydanie obálky, počet kusov a ich rozdelenie. Novoročenkou bol grafický list s natlačenou kresbou z 

FDC známky „50 rokov OSN“. 

Tibor Jaššo: Ministerská obálka a ministerská tlač, SF 1996/3/3 

Vydanie služobnej obálky so známkou „Štátny znak“ 8 Sk, formát obálky je 210x102 mm. V obálke bol 

vložený obal - novoročenka s blahoželaním a príležitostná tlač - kresba FDC známky „OSN“. 

V. K. Németh: O čiernotlačiach, publikáciach a dobrom vkuse, ZB 1996/4/23 

Kritický pohľad na vydávanie príležitostných tlačí pôvodne slúžiacich pre zabezpečenia predaja filate-

listických publikácií. 

-vkn-: Martin Činovský - 10 rokov známkovej tvorby, ZB 1996/5/9 

K výstave bude vydaná príležitostná tlač známky „Vlkolínec“. 

ZB 1996/6/11 

Vyobrazenie príležitostnej tlače známky „Vlkolínec“, rozmery. 

JUDr. Jozef Olah: Príležitostné tlače - čo ďalej, SF 1996/6/21, BF 1996/4/28 

Vydávanie PT sa stáva filatelisticky neúnosným. Najmä pokiaľ ide o PT s viacerými variantmi, ktoré 

ani neboli vo voľnom predaji a majú veľmi nízky náklad. 

-vkn-: Dve nové čiernotlače, ZB 1996/7-8/6 

Pre výstavu F. Horniaka bola vyhotovená príležitostná tlač známky „Film Jánošík“ a ako členská pré-

mia ZSF bola vydaná príležitostná tlač známky „100. výročie filatelie na Slovensku“. Obidve možno 

dostať v obchodnej sieti. 

Mgr. J. Mička: Ministerská novoročenka 1995, Zb 1996/7-8/21 

Popis novoročenky s nalepenou známkou „Vianoce 1995“ a natlačenou kresbou z FDC tejto známky. 

redakcia: Služobná celinová obálka II., ZB 1997/1/3 

Do obálok bola vložená novoročenka s nalepenou známkou „Vianoce 1996“ a s reprodukciou návrhu 

tejto známky. 

Jerguš Bajzík: Slepotlač na čiernotlačiach „UNESCO - Spišský hrad“, ZB 1997/3/22 

Nález zdvojeného a dvojitého číslovania príležitostných tlačí. Jedno číslo je otlačené čiernou farbou, 

druhé naslepo s rovnakým číslom alebo iným číslom. Vysvetlenie vzniku chýb. 

Album ponúka, ZB 1997/9/1. strana obálky 

Vyobrazenie novoročenky s kresbou FDC emisie „Krásy našej vlasti 1996“. 

s.š.: Nová slovenská celina - ministerská, MR 1997/4/23 

Oznámenie o vydaní a vyobrazenie oboch variantov služobnej celiny aj vloženej novoročenky. 

V. K. Németh: „Poštová známka a Slovensko“, ZB 1998/12/22 

K publikácii boli vydané PT známok „Svetový rok Slovákov“ a „5. výročie Ústavy SR“. 

Miroslav Ňaršík: Ako zarobiť na filatelistickom gýči, NF 1999/2/29 

Kritika vydania príležitostnej tlače kupónu „IV. EYOD“. 

V. K. Németh: Ide o nový druh príležitostnej tlače?, ZB 1999/5/26 

Kritický názor na na vydanie faksimile kupónu známky „19. Svetová zimná univeziáda a 4. EYOD“ 

R: Katalóg je pekný, ale..., ZB 1999/7-8/55 

O.  i. názor čitateľa na vydávanie PT. 

Čiernotlače, MR 2000/1/14 

Upozornenie na „čiernotlače“ známok „Svetový rok Slovákov“ a „5. výročie Ústavy SR“ vložených 

v publikácii „Poštová známka a Slovensko“. Od bežne dostupných príležitostných tlačí sa odlišujú 

prítlačou a a väčším rozmerom (150x100 mm, normálne 145x100 mm). 

Štefan Plško: Kto vie odpovie, ZB 2003/9/40 

Upozornenie na utajovanie nákladov príležitostných tlačí a ich jednotlivých variantov. 

MR 2002/1/2. strana obálky 



Ponuka slovenských PT veľkého formátu (Krížová cesta, Bardejov a Vodný kolový mlyn v Jelke). 

MR 2002/2/2. strana obálky 

Ponuka slovenskej PT veľkého formátu (Slovenská filharmónia). 

MR 2003/3/3. strana obálky 

Ponuka slovenskej PT „10 rokov SR“ s prítlačou. 

R. Klíma: Príležitostná tlač – na konci cesty?, ZB 2009/7/32 

Kritika príležitostnej tlače známky „40. výročie založenia ZSF“, ktorá je odtlačkom oceľotlačového 

valca príslušnej známky na originálnom papieri s lepom. Doteraz platilo nepísané pravidlo, že PT bola 

vyhotovená jako odtlačok originálnej rytiny (výnimočne tlačovej dosky) na kartónovom papieri bez 

lepu v určitom štandardizovanom rozmere. 

 

Emisný plán slovenských známok na rok 1993 

SF 1992/11-12/45 

F 1993/2/71 

SF 1993/3/28 

Emisní činnost Slovenska v I. pololetí 1993, F 1993/8/301 

Informácie poskytla Agentúra PRESSFIL. Poznámka redakcie k zberateľkej hodnote súkromne vyda-

ných NL a ZZ. 

Emisný plán slovenských známok na rok 1994 

(vk): Slovenské známky 1993-1994, SF 1993/5/4 

O. i. Predbežný plán pre rok 1994. 

NF 1993/4/14 

SF 1993/12/6 

SF 1993/12/31 

F 1994/1/23 

Jana Horváthová: Zmeny v emisnom pláne, SF 1994/2/2 

Posunutie vydania známky „Rok rodiny“, rozdelenie vydania emisie „Osobnosti“ na dva temíny. 

Jana Horváthová: Upresnenie dátumov vydania, SF 1994/3/5 

Dátumy vydania známky „Rok rodiny“ a prvých dvoch hodnôt emisie „Osobnosti“. 

NF 1994/3/21 

(vk): Zmeny v emisnom pláne, SF 1994/4/4 

SF 1994/5/8 

SF 1994/5/31 

Pofis informuje - Zmena emisného plánu 1994, SF 1994/10/5 

Aktualizovaný emisný plán Slovenska, F 1994/6/191 

Emisný plán slovenských známok na rok 1995 

SF 1994/10/19 

NF 1994/6/29 

F 1994/11/390 

BF 1995/1/24 

BF 1995/2/7 

Komentár k EP v BF 1995/1/24. 

Upresnenie dátumov vydania, SF 1995/2/10 

ZB 1995/MČ/3 



Emisný plán slovenských známok na rok 1996 

(vkn): Emisný plán na rok 1996, ZB 1995/5/10 

Opis námetov pripravovaných známok na základe rozhovoru na MDSVP SR. Niektoré námety neboli 

vydané. 

ZB 1995/10/7   

SF 1995/11/3. strana obálky 

BF 1995/5/21 

BF 1995/6/3. strana obálky 

F 1995/12/32 

NF 1995/6/31 

MT 1996/1/30 

(vkn): Čo pripravuje vydať POFIS, ZB 1996/1/7 

Plánované vydania NL, CM a ZZ pre rok 1996. 

(vkn): Nové poštové celiny, ZB 1996/9/7 

Plán vydania celinových obálok do konca roku 1996, jedna obálka nebola realizovaná (výročie mesta 

Rožňava). 

(vkn): Pofis pripravuje, ZB 1996/9/7 

Plán vydania NL, CM a ZZ do konca roku 1996. 

JUDr. Jozef Olah: Emisné plány poštových známok na roky 1996-1997, SF 1996/12/29 

SF 1996/12/30 

Emisný plán slovenských známok na rok 1997 

ZB 1996/9/7 

NF 1996/5/31 

BF 1996/4/31 

JUDr. Jozef Olah: Emisné plány poštových známok na roky 1996-1997, SF 1996/12/29 

F 1997/7/17 

Doplnenie emisného plánu. 

SF 1996/12/31 

F 1996/12/9 

SF 1997/1/2. strana obálky 

Emisný plán slovenských známok na rok 1998 

ZB 1997/10/32 

NF 1997/4/40 

MT 1998/1/21 

F 1998/4/17 

Emisný plán slovenských známok na rok 1999 

ZB 1998/10/8 

ZB 1998/12/8 

Spravodaj ZSF 1998/4/8 (NF 1998/4) 

MT 1999/1/15 

Mgr. Milan Šnirc: Úvahy nad novým emisným plánom, NF 1998/4/39 

(R): Zmeny a doplnenie emisného plánu, ZB 1999/2/5 

Emisia „50. výročie založenia Rady Európy“ bude vydaná ako hárček, zmena nominálnych hodnôt 

známok „Duchovná obnova“, „Rok starších“ a „Deň známky“. Plán vydania NL, ZZ a CM. 



F 1999/4/22 

Emisný plán slovenských známok na rok 2000 

ZB 1999/10/7, NF 1999/5/31, MT 1999/4/87, MR 1999/6/17 

vkn: Zmeny v emisnom pláne na rok 2000, ZB 1999/11/6 

Upravený emisný plán slovenských poštových známok na rok 2000, ZB 2000/5/8 

vkn: Ďalšie zmeny v emisnom pláne, ZB 2000/6/8 

Emisný plán slovenských známok na rok 2001 

F 2001/2/14, NF 2000/5/32, Spravodaj ZSF 2000/3/4 

ZB 2001/9/6 Emisný plán slovenských celín, NL, ZZ, CM a PT do konca roka 2001 

Emisný plán slovenských známok na rok 2002 

ZB 2001/9/5 

MR 2002/1/32 

vkn: Zmeny v emisnom pláne známok Slovenskej republiky na rok 2002, ZB 2002/1/6 

ZB 2002/9/2 Spresnenie emisného plánu známok SR do konca roku 2002 

Spravodaj ZSF 2002/2-3/41 Aktualizácia emisného plánu na rok 2002 

ZB 2002/10/2 Zmeny v termínoch vydania 

Emisný plán slovenských známok na rok 2003 

Spravodaj ZSF 2002/2-3/41/vložená príloha 

ZB 2002/11/10 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2003 

vkn: Zmeny v emisnom pláne známok, ZB 2003/3/ 

Emisný plán slovenských známok na rok 2004 

ZB 2003/12/7 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2004 

Spravodajca ZSF 2004/1/33 Pofis a Stredisko novinkovej služby informuje, Emisný plán pre rok 

2004, nové informácie 

Emisný plán slovenských známok na rok 2005 

ZB 2004/10/9 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2005 (bez nominálnych hodnôt) 

MR 2004/6/21 

ZB 2005/1/9 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2005 (k 15.10.2004) 

Emisný plán slovenských známok na rok 2006 

ZB 2005/11/25 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2006 (bez nominálnych hod-

nôt) 

Emisný plán slovenských známok na rok 2007 

Spravodajca ZSF 2006/3/26 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2007 (bez nomi-

nálnych hodnôt) 

ZB 2006/11/9 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2007 (bez nominálnych hodnôt) 

Spravodajca ZSF 2006/4/39 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2007 

ZB 2007/1/4 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2007 

ZB 2007/4/5 Emisný plán celín a filatelistických produktov na rok 2007 



Emisný plán slovenských známok na rok 2008 

ZB 2007/12/6 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008 

Spravodajca ZSF 2007/4/37 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008 

MR 2007/6/20 

ZB 2008/2/4 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008 

ZB 2008/4/4 Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008 

ZB 2008/5/6 Emisný plán celín a filatelistických produktov na rok 2008 

ZB 2008/6/6 Emisný plán na II. polrok 2008 

ZB 2008/11/6 Emisný plán poštových známok na rok 2008 - zmena 

Emisný plán slovenských známok na rok 2009 

Spravodajca ZSF 2009/2/10 Zmany v emisnom pláne slovenských poštových známok na rok 2009 

Emisný plán slovenských známok na rok 2010 

ZB 2009/11/5 Emisný plán poštových známok na rok 2010 

Koncepcia vydávania poštových známok a celín 

Štefan J. Plško: „Zviditeľňovanie“ Slovenska v zrkadle poštových známok, SF 1992/6-7/24 

Kritika malého zastúpenia slovenských námetov na čs. známkach. O. i. návrh na vydávanie vlastných 

známok podobne ako napr. Faerské ostrovy v rámci Dánska, Álandy v rámci Fínska a Man, Jersey a 

Guernsey v rámci Veľkej Británie. 

V. Kučera: Aká bude slovenská známková tvorba?, SF 1992/8/2 

Správa o neoficiálnej porade slovenských tvorcov poštových známok, zástupcov rezortu, tlačiarne a 

ZSF v TÚS Bratislava o predbežných prípravách známkovej tvorby. Názory filatelistov na serióznu 

emisnú činnosť. Iniciovaná bude oficiálna porada k otázkam vydávania poštových známok a celín i na 

ustanovenie slovenskej komisie pre známkovú tvorbu. 

V. Kučera: Spolupráca na novej úrovni, SF 1992/9-10/2 

Rozhovor s výkonným riaditeľom Slovenskej pošty ing. Jánom Kollárom.Budúcnosť POFIS-u, spolu-

práca so ZSF, vydávanie prítlačí atď. 

V. Kučera: Aká bude slovenská známková tvorba? (2.), SF 1992/9-10/3 

Správa z porady na MDaS SR. Návrh na používanie názvu štátu „SLOVENSKO“. Pre rok 1993 budú 

použité už rozpracované známky so slovenskými alebo neutrálnymi motívmi. Poštová prevázka požadu-

je nominálne hodnoty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 20, 40, 50 a 100 korún. Na porade bola doplnená hodnota 8 

korún. Námetom prvej známky bude štátny znak. 

Redakcia SF: Od nového roku: Slovensko, SF 1992/11-12/2 

Výber z článkov dennej tlače o príprave prvých slovenských známok. 

(vk): Slovenské známky 1993-1994, SF 1993/5/4 

Správa s tlačovej konferencie MDSaVP SR. Zmeny emisného plánu pre rok 1993, predbežný plán pre 

rok 1994. 

Ján Nyéki: Kam kráčaš filatelia, SF 1993/6/2 

Kritický názor na emisnú politiku Československa a Slovenska: vysoké počty vydávaných známok, 

náklady známok, nominálne hodnoty, dotlač známky „Štátny znak“ 8 (Sk). Predpoveď malej obľúbe-

nosti slovenskej poštovej známky. 

Denník Národná obroda zo dňa 1.10.1993, s. 5 

V. Kučera: Štátna tlačiareň cenín, SF 1993/10/6 

Oznam o zriadení Štátnej tlačiarne cenín, predtým Polygrafické závody š. p., závod 04 na Záhradníckej 

ulici v Bratislave. Prvou zákazkou je tlač aerogramu. 

V. Kučera: Zo zasadania Námetovej komisie ZT, SF 1993/12/5 

Poslanie námetovej komisie a realizačnej komisie. Na zasadaní boli účastníci oboznámení s konečnou 

verziou emisného plánu na rok 1994 a hlavným bodom rokovania bol emisný plán na rok 1995. Najšir-



šia diskusia bola ku koncepcii známkovej tvorby - ktoré námety, koľko emisií, ktorou tlačiarenskou 

technikou a pod. 

-fc: Slovenská pošta nezahálí, F 1994/1/12 

Informácie prevzaté z článku v SF 1993/10/6. 

PaedDr. Jozef Gál: Ani Slovensko nemá poštové známky?, NF 1994/1/21 

Obálka z pošty Košice 23 vyplatená bez známky. Známky so slovenskými námetmi majú vysoké nomi-

nálne hodnoty a pre bežný poštový styk sú nepoužiteľné. 

Mgr. A. Paulinyová: Koncepcia emisnej činnosti na obdobie nasledujúcich 2-5 rokov, SF 1994/3/2 

Bude vychádzať 25-28, maximálne 30 známok ročne, podstatnú časť budú tvoriť príležitostné známky, 

výplatné známky sa budú dopĺňať ročne 2-3 známkami prípadne pri zmene taríf budú vydané nové 

výplatné známky. Tématická skladba sa bude opierať o tieto námety: pre príležitostné známky - osob-

nosti, krásy našej vlasti, Európa (jednotná téma krajín CEPT), historické výročia, ochrana prírody, 

športové podujatia, umenie, BIB (každé dva roky), vianoce, deň slovenskej známky, pre výplatné 

známky - mestá a erby, poštové celiny - lístky s prítlačami pri rôznych príležitostiach. 

I.B.: Prvý slovenský aerogram: poštová cenina známa-neznáma, F 1994/5/172 

O. i. kritika emisnej činnosti Slovenskej pošty, porovnanie s ČR. 

Ján Nyéki: Otvorený list, SF 1994/11/2 

Kritika emisnej politiky: známky vydávať len pre potreby poštovej prevádzky a nie pre obchod, vysoké 

nominálne hodnoty vydávať len ako výplatné známky, ktoré možno dotlačiť a nie ako príležitostné 

známky, príležitostné známky vydávať s dostatočným časovým predstihom pred udalosťou ku ktorej sú 

vydané. Ďalej problémy s príležitostnými pečiatkami a novinkovou službou. 

Dr. Svätopluk Šablatúra: Čo je nové na bratislavskej burze, Zpravodaj SZČSZ 1994/56/5 

Prehľad udalostí na Slovensku, kritika suvenírov predávaných aj v POFIS-e. 

Ing. Mária Kaducová, Ing. Pavol Pažitnaj: Odpoveď na otvorený list, SF 1995/2/2 

Stručný popis kompetencií ministerstva a Slovenskej pošty: vydavateľom známok je ministerstvo, ná-

klady, nominálne hodnoty, tlač známok, ich distribúciu a služby filatelistom určuje a zabezpečuje Slo-

venská pošta. Oneskorenie niektorých emisií v minulosti bolo spôsobené uprednostnením kvalitnejšieho 

výtvarného riešenia a tlačovej techniky a s tým spojenými realizačnými možnosťami. Z hľadiska Slo-

venskej pošty pre rok 1994 nebola známa presná potreba známok, preto boli schválené aj známky s 

vysokým nominálom. V súčasnosti bola vypracovaná technológia na sledovanie počtu predaných zná-

mok podľa jednotlivých hodnôt a emisií, takže bude známa ich ročná spotreba. Ďalej k cenám príleži-

tostných pečiatok a ku kvalite pečiatkovania a k pôsobeniu POFIS-u v novinkovej službe. 

RNDr. D. Poľan: Z listov čitateľov, SF 1995/2/30 

O. i. vydávanie málo použiteľných nominálov. Pomer bežných nominálnych hodnôt 2 a 3 Sk je v pláne 

pre rok 1995 8 známok z 28 (29%) v iných európskych krajinách je to aspoň 50%, v Nemecku až 80%. 

(vkn): POFIS dnes, ZB 1995/2/6 

Rozhovor s riaditeľkou POFIS-u Janou Horváthovou. Úlohy POFIS-u: zabezpečovanie vydávania slo-

venských poštových známok, ich propagácia a predaj pre zberateľské účely. Záujem o slovenské znám-

ky v zahraničí. Informačné lístky vkladané do FDC. Vydávanie známkových zošitkov, nálepných listov 

a analogických pohľadníc bude sporadické k vybraným emisiám. Príčiny zmien dátumov vydania emisií 

v roku 1994 - nedodržanie termínov pre odovzdanie podkladov pre tlač, vytvorenie spolupracovníkov z 

radov výtvarníkov a rytcov a vypracovanie smerníc a rozdelenie kompetencií pre vydávanie poštových 

známok a celín. Problémy novinkovej služby. POFIS pripravuje pre rok 1995 vydanie 5 príležitostných 

poštových lístkov s prítlačami. 

JUDr. Jozef Olah: Emisná politika slovenskej pošty, MT 1994/12/305 

Kritika nedodržiavania termínov vydania známok, vysokých nominálnych hodnôt a nedostatočnej spo-

lupráce (na príklade vydania PT k monografii). 

JUDr. Jozef Olah: Emisná politika slovenskej pošty, BF 1995/1/3 

Kritika nedodržiavania termínov vydania známok v roku 1994, vysokých nominálnych hodnôt a nedo-

statočnej spolupráce (na príklade vydania PT k monografii). 

MUDr. Peter Osuský, CSc: Z námetovej komisie, SF 1995/4/4 

Doplnenie emisného plánu o známku s pápežom Jánom Pavlom II., ďalej podrobnosti o námetoch 

emisného plánu pre rok 1996. 

Rudolf Méheš: Slovenské známky začínajú byť vzácne, BF 1995/2/4 

Rekapitulácia známok SR a ČR z rokov 1993-94, ktoré sú vypredané a zberateľmi hľadané. 



(vkn): Vydávanie známok EURÓPA, ZB 1995/5/10 

Odporúčania pre vydávanie poštových známok Európa v rámci Asociácie európskych verejných pošto-

vých operátorov (PostEuropa) - 1-2 známky bez zvláštnych úprav, použitie loga „Europa“ (s krátkym 

„o“). 

Antónia Paulinyová: Poštová cenina alebo grafický list?, SF 1995/6/6 

Poštová známka je dielo, ktoré vzniká za spolupráce autora návrhu a rytca. V posledných rokoch dostali 

slovenskí výtvarníci a rytci predtým nebývalú možnosť popasovať sa so známkovou tvorbou. Slovenská 

známková tvorba vyspela umelecky, organizačne a vydavateľsky. Reprodukcia návrhu známky „W. 

Kempelen“. 

Ing. Miroslav Gerec: Niekoľko poznámok k slovenskej emisnej politike, SF 1995/7/9 

Vysvetlenie nedostatku známok nominálnej hodnoty 3 Sk pomocou dátumov tlače, porovnanie s ČR. 

Počty známok a ich náklady v rokoch 1993-94 podľa nominálnych hodnôt, porovnanie s ČR. Porov-

nanie emisných koncepcií SR a ČR, návrh na zmenu slovenskej koncepcie - vyššie hodnoty vydávať 

ako výplatné známky, príležitostné známky vydávať v nominálnych hodnotách do 10 Sk. Tiež k vydá-

vaniu a distribúcii aerogramu a poštových lístkov bez prítlače i s prítlačami. 

Ing. Zdeněk Fritz: Druhý rok samostatnej slovenskej známkovej tvorby, SF 1995/7/12 

Výtvarné a námetové hodnotenie slovenskej známkovej tvorby. 

Z rozhovoru s JUDr. P. Halušom, ZB 1995/7-8/11 

Rozhovor prevzatý z Poštových zvestí 1995/6. Emisné plány sa budú pripravovať dlohodobé (5-ročné) 

a krátkodobé (ročné). Tlač ofsetovou technikou je neprijateľná, vzhľadom na malé potreby známok sa 

javí budovanie vlastnej tlačiarne ako neefektívne. „Deň slovenskej poštovej známky“ bude 18. decem-

bra.  

PhDr. Magda Juricová: Dokumentačné centrum a známková tvorba, SF 1995/8/10 

Zriadenie a náplň činnosti DCZT Slovenskej pošty, š.p. 

Mgr. A. Paulínyová: Slovenská známková tvorba, NF 1995/6/4 

Umelecká stránka známkovej tvorby, M. Činovský, F. Horniak, R. Cigánik. 

Š. Plško: Slovenská známková tvorba 1993-1995, postrehy z besedy, in IV. zraz filatelistov a 

stretnutie numizmatikov 11. XI. 1995, KF Detva 1996, str. 6 

Pochvalné  i kritické názory na slovenskú známkovú tvorbu. 

Dr. Otto Gáťa: Z komisie známkovej tvorby, MT 1996/1/7 

Podrobná správa zo zasadnutia komisie, návrhy členov, postup schvaľovania námetov známok a prítla-

čí. 

MUDr. V. Gabriška: Stručné zamyslenie nad emisným plánom r. 1996, MT 1996/1/9 

MUDr. V. Gabriška: Ako by som zostavil emisný plán na r. 1997, MT 1996/1/9 

Návrhy námetov známok. 

Zdeněk Fritz: Známková tvorba Slovenské republiky v roce 1995, MR 1996/3/20 

Hodnotenie známkovej produkcie po stránke výtvarnej a technickej. 

Dr. O. Gáťa: Rok 1997 schválený, MT 1996/2/46 

Správa zo zasadnutia námetovej komisie známkovej tvorby, prehľad schválených námetov známok. 

MUDr. V. Gabriška: Vráťme sa k osvedčenému, MT 1996/2/47 

Návrh na vypísanie konkurzov na návrhy nových známok. 

-vkn- 100 slovenských poštových známok, ZB 1996/10/9 

Z tlačovej konferencie MDPT. Otázky k informáciam o nových známkach a celinách, k ukončeniu 

platnosti príplatkových známok, k množstvu príležitostných tlačí a pod. 

Ročná správa Slovenskej pošty š.p., za rok 1995 - výber, NF 1996/6/20 

Prehľad námetov vydaných známok, ocenenie niektorých známok, vydania POFIS-u „vo vlastnej réžii“ 

- ZZ, CM, NL a prítlače na poštové lístky k aktuálnym kultúrno-spoločenským podujatiam. 

POFIS - poštová filatelistická služba, NF 1997/5/18 

Náplň činnosti POFIS-u. 

MUDr. Vladimír Gabriška: Známková tvorba Slovenska, aká si?, MT 1997/3/76 

Vysoké nominálne hodnoty, nedostatky v námetoch, najmä z histórie, porovnanie slovenských známok 

so zahraničnými. 

Zdeněk Fritz: Ohlédnutí za slovenskou známkovou tvorbou, MR 1997/4/18 



Výtvarné a námetové hodnotenie slovenskej známkovej tvorby. 

P. Aksamit: Dvě poznámky k článkům v lednové Filatelii, F 1998/2/26 

O. i. porovnanie koncepcií vydávania prítlačí na celinách v ČR a SR. 

Mgr. Ján Mička, Aké známky potrebujeme?, MT 1998/2/30 

Návrhy pre a proti - námety známok, nominálne hodnoty, počet známok. 

Doc. Ing. Ľ. Floch: Päťročná známková tvorba Slovenskej republiky, Spravodaj ZSF 1998/3/2 

(NF 1998/3) 

Hodnotenie známkovej produkcie SR. Návrh na vydanie skutočných známkových zošitkov, platnosť 

známok, nominálne hodnoty atď. 

Mgr. Milan Šnirc: Úvahy nad novým emisným plánom, NF 1998/4/39 

K emisnému plánu na rok 1999: nominálne hodnoty, počet vydaných známok, tématická skladba plánu. 

Zdeněk Fritz: Zamyšlení nad slovenskými známkami 1997, MR 1998/3/14 

Hodnotenie známkovej produkcie po stránke výtvarnej a technickej. 

Jozef Korený: Prístupy k tvorbe emisného plánu poštových známok Slovenskej republiky, MT 

1998/3/61 

Existuje tlak na vydanie námetov, ktoré za federácie neboli akceptované. Autor o.i. navrhuje vydávanie 

sérii ilustrovaných poštových lístkov 

Ing. O. Piszton: Emisný plán na r. 1999, NF 1998/6/26 

K emisnému plánu na rok 1999: nominálne hodnoty, tlačové úpravy známok, vysoká hodnota pripravo-

vaných známok. 

Zdeněk Fritz: Ohlédnutí za slovenskými známkami roku 1998, MR 1999/3/12 

Hodnotenie známkovej produkcie po stránke výtvarnej a technickej. 

Vratislav Palkoska: Není celina jako celina, MR 1999/3/14 

Hodnotenie rôznych druhov prítlačí na celinách českej pošty.  O. i. zmienka o texte na slovenských 

lístkoch „vytlačených na súkromnú objednávku“: Vydala Slovenská pošta, š. p. - Pofis  alebo Vydal: 

SP, š. p. - Pofis. 

Anna Čapková: Červený diplom na známku nestačil, Život 1999/20/6 

Rozhovor o známkovej tvorbe s Martinom Činovským. O.i. o neschválenom návrhu známky „Deň poš-

tovej známky - A. Brunovský“, ktorý pôvodne prezentoval ženský akt. 

Úprava cien poštových cenín, ZB 1999/9/8 

Ceny poštových cenín platné od 15.7.1999. 

Mgr. Antónia Paulinyová: Výtvarníci a šport na slovenských známkach, Katalóg Slovolympfila 

2000, str. 63 

Nové slovenské známky so športovou tematikou. Predstavenie autorov a rytcov známok a FDC. 

Ivan Lužák: Hlasy z ankety, ZB 2000/9/24 

Námety na nové slovenské známky (výber z ohlasov účastníkov ankety o najkrajšiu známku roka 1999).  

Mgr. Antónia Paulinyová: 25 rokov tvorby Fera Horniaka, ZB 2000/9/24 

Rekapitulácia tvorby F. Horniaka od rytia a navrhovania pečiatok až po súčasnú známkovú tvorbu. 

Ivan Lužák: Chýbajúce celiny, ZB 2001/1/14 

Kritika vydavateľskej praxe prítlačí na poštové lístky a celinové obálky. Paradox s uvedením dvoch 

predajných cien. Doteraz nikdy nebol predložený emisný plán celín. Obraz známky často nesúvisí 

s prítlačou, zatiaľ čo vo svete sa vydávajú  námetovo a výtvarne atraktívne lístky s originálnou známkou 

(príklady Poľslka, ČR a Rakúska). Propagačné lístky by mohli byť alternatívou pohľadníc.  

vkn: „O čom všetkom sa dá dočítať“, ZB 2001/2/32 

Oznam o článku venovanom slovenskej známkovej tvorbe v časopise „Slovenka“ č. 51/2000.  

M. Halász: Prečo je nejednotnosť v číslovaní poštových lístkov?, ZB 2001/4/15 

Otázka zberateľa kompetentným miestam k číslovaniu poštových lístkov (prvý lístok s číslom bol 

„HUNPHILEX 2000“, niektoré neskôr vydané lístky sú bez čísla, iné sú katalógové čísla). 

V. K. Németh: Známková tvorba SR 1993-2000. Zborník príspevkov z celoštátneho seminára dňa 

18.12.2000, ZB 2001/4/32 

Oznam o vydaní zborníka, stručný výber z obsahu. 

Združenie klubov filatelistov hl. mesta SR Bratislavy, MDPaT SR: Známková tvorba SR 1993-

2000. Zborník príspevkov z celoštátneho seminára dňa 18.12.2000, Bratislava 2001 



Zborníka príspevkov z podujatia. 

Ján Mička: Oceľotlač alebo ofset?, ZB 2001/8/27 

Názor na snahy o používanie ofsetu pri tlači známok. Ofsetom boli tlačené aj viaceré československé 

známky, v súčasnosti sa používa v kombinácii s oceľotlačou s plochých platní. Na niektoré známky 

bola odozva pozitívna na iné nepriaznivá. Ofset by sa nemal stať výlučnou tlačovou technikou a jeho 

použitie by nemalo ohroziť významné postavenie slovenskej známkovej tvorby v medzinárodnom me-

radle. 

ZB 2001/9/1 

Úvodník časopisu venovaný známkovej tvorbe. 

Milan Šnirc: Ako získať našu mládež k zbieraniu našich známok?, ZB 2001/10/32 

Porovnanie emisnej politiky SR a ČR vo vydávaní poštových známok, námetovo atraktívnych pre mlá-

dež. Návrh vydať známky s námetom filmových rozprávok v sútlači s rôznymi nominálnymi hodnotami. 

(ela): Známka s vaším portrétom bude onedlho realitou, ZB 2001/11/10 

Pre výstavu Slovensko 2002 pripravuje Slovenská pošta skúšobne a od novembra 2002 prakticky per-

sonifikované známky. (Podľa Nového času z 10.10.2001). 

Redakcia: Číslovanie poštových lístkov, ZB 2002/2/9 

Reakcia na otázky čitateľa Jána Denka z Popradu. Číslovanie PL na lístkoch, v časopise a v kataloógu 

nie je jednotné.  

vkn: Vydavateľom CDV a COB bude iba SP, ZB 2002/3/2 

Podľa neoficiálnych informácií vydavateľom základných celín s natlačenou známkou bude naďalej 

MDPT SR a vydavateľom celín s prítlačami bude iba Slovenská pošta š. p. 

Miroslav Gerec: Obrazové poštové lístky „Hrady a zámky na Slovensku“, ZB 2002/3/10 

O. i. návrh na zmenu v koncepcii vydávania celín s prítlačou (zvýšenie nákladu, rozšírenie distribúcie a 

zníženie predajnej ceny) aby sa dosiahol predpokladaný zámer štátnej propagácie. 

Zdeněk Fritz: Slovenská známková tvorba v závěru tisíciletí (1999-2000), MR 2001/5/26 

Hodnotenie známkovej produkcie po stránke výtvarnej a technickej. 

Jozef Korený: K tvorbe emisného plánu poštových známok, ZB 2002/4/6 

Kritické poznámky k častým zmenám emisných plánov, ktoré robia problémy o. i. novinkárom. 

Zdeněk Fritz: Rok 2001 ve slovenské známkové tvorbě, MR 2002/3/29, MR 2002/4/8 

Výtvarné a námetové hodnotenie slovenskej známkovej tvorby. 

Ing. Milan Bamhor, Košice: Aby sa neurobila rovnaká chyba, ZB 2003/3/40 

Upozornenie na to, aby sa v budúcnosti pri zavedení Euro-meny na Slovensku neurobila so známkami 

v slovenských korunách rovnaká chyba aka nastala pri skončení platnosti československých známk. 

Ing. Miroslav Gerec: Technicko-ekonomické parametre slovenskej emisnej politiky, Zborník XX. 

dní filatelie Slovenska, Košice 2003, str. 15 

Kritický pohľad na filatelistické materiály, vydané za roky 1993-2003. Druhy tlače, ochranné prvky, 

počet vydaných materiálov, nominálne hodnoty, predajné ceny, tlačové úpravy, informačné zabezpe-

čenie emisnej činnosti. Návrhy na zlepšenie - napr. vydávať menej poštových lístkov vo vyšších nákla-

doch a bez príplatku, vydať obálku so známkou 7 Sk atď. 

J. M.: Načo a pre koho sú aerogramy?, ZB 2003/8/26 

Názor autora na zriedkavý výskyt aerogramov na priehradkách pôšt – vydané sú pre uspokojenie aerofi-

latelistov a nie pre praktickú potrebu. 

J. Mička: Hrobári filatelie (?), ZB 2003/8/36 

Poukázanie na nepriaznivé vplyvy na rozvoj filatelie: rastúce nominálne hodnoty, vysoký počet známok 

v emisnom pláne, veľký počet kupónových kombinácií, tlačových úprav a hárčekov, veľký počet  príle-

žitostných tlačí (dokonca s rôznymi tlačovými úpravami). O. i. tiež kritika vydávania veľkého počtu 

poštových obálok a lístkov k rovnakému podujatiu. 

J. Korený: Nitra milá Nitra..., ZB 2003/8/37 

O.i. kritika veľkého počtu poštových lístkov s prítlačami vydaných k výstave Nitrafila 2003. 

Zdeněk Fritz: Ohlédnutí za slovenskými známkami 2002, MR 2003/4/12 

Výtvarné a námetové hodnotenie slovenskej známkovej tvorby. 

Zdeněk Fritz: Tudy cesta nevede, MR 2003/4/13 



Znepokojenie nad čerstvo vydaným hárčekom k 3. miestu hokejistov na MS vo Fínsku (farbotlačová 

fotomontáž sa na známku nehodí, vysoká nominálna hodnota ukazuje na komercionalizáciu). Pripome-

nutie úspechov slovernskej známovej tvorby, ktoré sú spojené s oceľotlačou z plochy. 

Zdeněk Fritz: Tudy cesta nevede, Zpravodaj SZČSZ 2004/96/35 

Detto. 

Ing. David Schiller: Kam kráčí slovenská známková tvorba?, www.infofila.cz:, 9.9.2003 

Komplexný kritický pohľad na zmeny v slovenskej známkovej tvorbe, ktoré predstavujú tohoročné 

emisie „3. miesto na MS v ľadovom hokeji, Fínsko 2003“ a „Ján Pavol II.“, tlačené ofsetom. Zmienka o 

možnosti tlačiť známky z plochých dosiek v tlačierni TAB s.r.o. Bratislava, o oddelení rytectva a ceni-

novej tvorby na katedre grafiky VŠVU, o nominálnej hodnote hokejovej známky, ktorá znamená bez-

prácny zisk Slovenskej pošty a v určitom zmysle, tým, že je nepoužívaná je jej ochranným prvkom. 

Podrobnosti o pozadí vydania hokejovej známky, ktorá neprešla príslušnými komisiami ministerstva. 

Ing. David Schiller: Kam kráčí slovenská známková tvorba?, Zpravodaj SZČSZ 2003/95/28 

Detto. 

redakcia: Byť na pulze dňa, ZB 2003/9/1 

Úvodník o aktuálnych zmenách v slovenskej známkovej tvorbe – snahe o zrušenie štátneho dohľadu 

nad vydávaním cenín. 

Jozef Tekeľ: Slovenská známková tvorba, Spravodajca ZSF 2003/4/6 

ZSF významne popularizuje slovenské poštové známky – organizuje filatelistické výstavy a vydáva 

katalógy známok a celín. V roku 2003 boli vydané dve známky ofsetovou technikou, ktorá odsúva 

súčasnú slovenskú známku na perifériu záujmu domácich a zahraničných zberateľov. Stráca sa dobrá 

pozícia a meno slovenskej známky v zahraničí. Kritika vysokých nominálnych hodnôt. Upozornenie na 

prechod na Euro-menu (návrh na vydanie slovenských známok v dvojitej mene). 

Miroslav Gerec: Činnosť komisie slovenských známok a celín, Spravodajca ZSF 2003/4/9 

O. i. názor na zmeny v známkovej tvorbe. Návrh, aby známky, na ktoré už nebude mať vplyv MDPT 

niesli názov „Slovenská pošta“. Príklady zo zahraničia, akým smerom sa asi bude uberať známková 

tvorba – populárne a žijúce osoby, známky s čokoládovou arómou, rôzne tvary známok a pod. Otázka, 

aká je ekonomická návratnosť vydania známky s personalizovaným kupónom a hárčeka vydaného 

k návšteve pápeža. Problematika známkovej tvorby má 4 okruhy otázok: 1. námety známok, 2. tlačové 

techniky a ochranné prvky, ktoré poskytujú, 3. počet známk , nominálne hodnoty a tlačové úpravy, 4. 

sekundárne, tzv. filatelistické produkty. 

M. Šnirc: Jasať alebo plakať?, Spravodajca ZSF 2003/4/13 

Úvahy nad emisným plánom na rok 2004. O.i. negatívne vnímané vysoké nominálne hodnoty a tlač 

ofsetom. 

Ľubomír Floch: Úvaha nad emisným plánom slovenských poštových známok pre rok 2004, Spra-

vodajca ZSF 2003/4/17 

Posúdenie jednotlivých parametrov emisného plánu. 22 plánovaných známok bude v hodnote 370 Sk, 

a UTL  v hodnote 742 Sk. Niektoré nominálne hodnoty sú vysoké a nemajú oporu v platných poštových 

tarifách (33, 34 a 35 Sk). Zásadným nedostatkom je, že v realizačnej komisii nie je zástupca filatelistov. 

Tlač ofsetom je prijateľná ak ide vydavateľovi o ekonomiku výroby. ZSF zaznamenal v roku 2003 

pokles objemu objednaných noviniek o 30%. 

Viliam Kučera: V žiadnej oblasti sa vývoj nezastaví, ZB 2004/1/11 

Rozhovor s vedúcou Účelového strediska POFIS ing. Máriou Kaducovou. Ofsetová technika má väčšie 

možnosti, naopak technika a tlač ručnej rytiny je veľmi drahá. Slovenská pošta sa niekoľkokrát snažila 

presadiť vydanie známky tlačenej ofsetom, bola však vždy odmietnutá. V roku 2002, po víťazstve na-

šich hokejistov na MS navrhol generálny riaditeľ SP vydanie ofsetovej známky, avšak realizačná komi-

sia presadila iný návrh. Bolo potrebné riešiť zmenu systému známkovej tvorby. V budúcnosti sa pred-

pokladá viac súťaží na známky, konečné slovo vo výbere bude mať generálny riaditeľ. S použitím 

oceľotlače sa už nepočíta. Negatívne – ako o zastaralej technike sa o slovenských známkach oficiálne 

vyjadrila i Svetová poštová únia. 

Rudolf Fischer: Poštovní známka Slovenska na rozcestí, MR 2004/1/8 

Doterajšia známková tvorba Sloevenska bola hodnotená veľmi dobre. Nadviazala na tradície čs. znám-

kovej tvorby a zárukou kvality boli mená ako J. Baláž, A. Brunovský, I. Schurmann a M. Činovský. 

Výsledky a úspechy však môžu byť zmarené odstúpením od oceľotlače k mnohofarebným nálepkám, 

zhotoveným fotomechanicky, počítačovo, tlačeným ofsetom a ďalšími najmodernejšími technikami. 

Zmena sa deje pod heslom „pokrok“, je to však pokrok falošný. Ukážkou je hárček k 3. miestu hokejis-



tov na MS vo Fínsku, ktorý bol vydaný bez akýchkoľvek prvkov pasívnej ochrany, bez štátneho dohľa-

du, bez súhlasu realizačnej komisie a bez schvaľovacieho podpisu ministra. Rovnaký postup sa zopa-

koval pri vydaní známky k návšteve pápeža Jána Pavla II. Schválený návrh a dokonca hotová rytina 

neboli použité a Slovenská pošta vytlačila známku ako ofsetovú samolepku v Anglicku. Iniciátori zme-

ny argumentujú pravidlom UPU, že „poštové známky pre vyplácanie zásielok vydávajú jedine poštové 

správy“. To sa má odraziť aj v pripravovanej zmene poštového zíkona a štátny dozor nad vydávaním a 

používaním známok sa má zrušiť. V budúcnosti, po zavedení spoločnej meny Euro však jedninými 

ceninami s nápisom „Slovensko“ zostanú iba poštové známky. Po prechode  kompetencií vo vydávaní 

známok na Slovenkú poštu a neskoršej transformácii Slovenskej pošty na akciovú spoločnosť nebude 

žiadna záruka štátnej propagácie. Naopak komercionalizácia a pokles umeleckej úrovne známkovej 

tvorby môžu spôsobiť pokles záujmu o slovenské poštové známky. 

Zdenek Fritz: Brzy bude jasno, kam kráčí slovenská známková tvorba?, Zpravodaj SZČSZ 

2004/96/33 

Reakcia na príspevok D. Schillera.  

Martin Činovský: Je to naozaj vývoj, ZB 2004/3/9 

Reakcia na rozhovor s vedúcou Účelového strediska POFIS ing. Máriou Kaducovou. Kritika súčasných 

zmien, ktoré sú podľa autora skokom späť. Slovenskú známkovú tvorbu svet hodnotil pozitívne a boli 

dosiahnuté významné medzinárodné úspechy, na tie sa však akoby v Slovenskej pošte zabudlo. Výplat-

né známky tlačené oceľotlačou neboli výrobne drahé, pri náklade 6 mil. kusov stála jedna známka 6 

halierov. Odmeňovanie rytcov sa od roku 1993 nezmenilo a je 8-krát nižšie ako v Českej republike. 

Námetová i realizačná komisia pri ministerstve pracovali demokratickým spôsobom, v novej komisii 

má konečné slovo generálny riaditeľ Slovenskej pošty. V komisii nie je ani jediný autor známok, ani 

jeden zástupca výtvarných spolkov, ani jeden filatelista. Oceľotlač oproti ofsetu nie je zastaraná tlačová 

technika. Slovenská pošta vyhlásila verejné obstarávanie na dodávku známok, nie na tlač, takže ide tu 

naozaj o nejakú techniku tlače? 

I. B.: So zbieraním slovenských známok končím..., ZB 2004/3/38 

Reakcia na rozhovor s vedúcou Účelového strediska POFIS ing. Máriou Kaducovou, ktorá ani slovkom 

nespomenula úspechy slovenskej známkovej tvorby a naopak vyzdvihla skupinovú fotografiu hokejis-

tov, ktorá podľa názoru autora patrí do časopisov ale nie na známku. Argumenty o ekonomike tlače 

v Anglicku cez sprostredkovateľskú spoločnosť stoja na „hlinených nohách“. Z doteraz vydaných  zná-

mok je autor sklamaný a končí so zbieraním slovenských známok. 

Štefan Plško: Áno či nie...?, ZB 2004/6/38 

Odmietavý názor autora na vydávanie známok s portrétmi prezidentov. V súčasnosti sú na známkach 

vydávané v monarchiách portréty panovníkov a v Českej republike a Slovenskej republike prezidenti. 

Alexander Urminský: Malé a veľké známky, ZB 2004/6/38 

Námet na odlíšenie známok s nižšou a vyššou nominálnou hodnotou veľkosťou známky. Pri rovnakom 

formáte ľahšie môže dôjsť k omylu a zámene, navyše pri terajšom zmenšovaní veľkosti známok do-

chádza častejšie ich poškodzovaniu pri odtrhávaní. 

Zdeněk Fritz: Známky na křižovatce, MR 2004/3/22 

Hodnotenie slovenskej známkovej tvorby v roku 2003. 

Ing. Miroslav Gerec: Naozaj potrebujeme všetky tieto nominálne hodnoty?, ZB 2005/1/8 

Kritický komentár k zverejnenému emisnému plánu na rok 2005. Problematické zaradenie výplatných 

známok, široká škála nominálnych hodnôt (z 20 známok 16 rôznych hodnôt), vysoké nominálne hodno-

ty (priemerná hodnota 21,35 Sk) atď. 

Zdeněk Fritz: Jsou to ještě slovenské známky?, ZB 2005/4/14, MR 2005/2/31 

Zamyslenie ned emisným rokom 2004. Slovenské známky stratili svoju doterajšiu typickú tvár, mnoho 

zberateľov sa od nich odvrátilo. Je škoda, že známky „Umenie“ neboli vydané viacfarebnou oceľotla-

čou ale v kombinácii jednofarebnej rytiny a ofsetu. Autor ofset neodmieta, ale násilne uplatňovaná 

masovosť ofsetu je na škodu veci. Niektoré emisie neboli technicky zvládnuté – napr. známka „Europa 

– prázdniny“ má hrubý raster a nedokonalú sútlač farieb. Známky „Svadobné kroje“ majú chybný mi-

krotext a o pôvode znázornených postáv kolujú zábavné legendy. Vrcholom nevkusu, špekulatívneho 

formalimu a komercionalizácie emisnej politiky Slovenskej pošty a.s. je vydanie „Atény 2004 – sloven-

skí medailisti“. Kriticky je hodnotená aj absencia mien autorov na známkach, veľký počet známok 

vysokých nominálnych hodnôt a umiestňovanie všelijakých log, značiek a nápisov na okraje PL. 

(J.M.): Malá záhada pošty, ZB 2005/4/35 



Upozornenie na obálku Slovenskej pošty a.s., v ktorej boli distribuované darčeky Vianočnej pošty. Na 

obálke je logo Slovenskej pošty a.s. s textom „Posol dobrých správ“ a pseudoznámka s obrazom 

vianočného stromčeka. 

Miroslav Langhammer: Malá chvála konzervatizmu, F 2005/4/37 

Pri hodnotení emisnej politiky Českej republiky porovnanie o. i. aj so Slovenskom, „kde opustili tra-

dičnú výrobu v prospech ofsetovej tlače a samolepiacich známok vydávaných niekedy v prapodivnej 

úprave“. 

Milan Bamhor: Máte slovo, ZB 2005/5/32 

Kritický ohlas na nové slovenské známky. Klesla výtvarná úroveň, vysoký počet známok, vysoké a 

v praxi mnohokrát nevyužiteľné nominálne hodnoty. V emisnom pláne sú ako výplatné označené znám-

ky, ktoré podľa doterejšej terminológie považujeme za príležitostné. 

(lif): Trpezlivosť ruže prináša, Spravodajca ZSF 2005/2/19 

V prílohe 31 otázok ing. Gereca a 31 odpovedí Slovenskej pošty, ktoré boli predložené na XXI. Dňoch 

filatelie v Bratislave. 

Známky – šetrenie na úkor kvality, Trend č. 36 z 15.9.2005, str. 27 

Rekapitulácia prechodu kompetencií emisnej činnosti z MDPT na SP. Pripomenutie negatívneho pri-

jatia ofsetových známok atď. 

Ján Mička: „Áno, sú to slovenské známky...“, ZB 2005/10/8 

Reakcia na kritický príspevok Zdenka Fritza: „Jsou to ještě slovenské známky?“ (ZB 2005/4/14). Sú to 

slovenské známky, pretože ich vydala Slovenská pošta, nesú nápis „SLOVENSKO“ atď. Autor pripo-

mína malý podiel slovenských námetov i slovenských autorov na známkach Československa. V otázke 

používania ofsetu pripomína, že Česká pošta začala s ofsetom niekoľko rokov pred Slovenskom. Pokles 

počtu zberateľov nových slovenských známok podľa autora nie je zapríčinený len prechodom na ofset 

alebo rastom nominálnych hodnôt ale aj inými príčinami, ktoré sa prejavujú celosvetovo a mali by sa 

nimi zaoberať funkcionári filatelistických zväzov. 

Ing. Miroslav Gerec: „Bohužiaľ, sú to slovenské známky...“, ZB 2005/12/26 

Reakcia na príspevok Jána Mičku: „Áno, sú to slovenské známky...“ (ZB 2005/10/8). Autor za podstat-

né považuje, aby slovenské známky charakterizovala originálna známková grafika  a adekvátna tlačová 

technika, zodpovedajúca stúpajúcim nominálnym hodnotám. Upozornenie na absenciu odbornej vý-

tvarnej kritiky našich známok. 

„K tohtoročnému emisnému plánu Slovenskej pošty“, ZB 2006/3/4 

Opis námetov, nominálnych hodnôt, tlačových úprav a tlačových techník známok, ktoré sú plánované 

na rok 2006. 

Zdeněk Fritz:  Slovenská známková tvorba znovu hledá svou vysokou úroveň, MR 2006/2/30 

Hodnotenie úrovne známkovej tvorby za rok 2005. Konštatovanie mierneho zlepšenia úrovne, hodno-

tenie úrovne jednotlivých známok. Na záver upozornenie na vysoké nominálne hodnoty známok. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. poznámka k dodávateľom poštových cenín – sprostredkovateľom (Libra a Rempo). Až najnovšie 

súťaž na dodávku cenín vyhrala tlačiareň – Álami Nyomda z Budapešti (odkaz na www.slposta.sk, 

oznámenia  a informácia – obstarávanie, 19.1.2006). Prehľad nominálnych hodnôt známok vydaných 

resp. pripravovaných v rokoch 2003-2006 s uvedením poštového použitia. Životnosť nominálnych 

hodnôt známok. Nutnosť vydávania vysokých nominálnych hodnôt, pretože u nás nemáme Aposty ako 

v ČR. Poznatky o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených v Anglicku a vo Francúzsku. 

Ing. Miroslav Gerec: Slovenská známková tvorba a služby Slovenskej pošty z pohľadu zbera-

teľa., www.infofila.cz, 3.5.2007 

(http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=2431, http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=2432 

) 

Úplný text príspevku, vypracovaného  ku XXI. Dňom filatelie Slovenska v Bratislave r. 2004. 

Zdeněk Fritz:  Slovenská známková tvorba roku 2006 – stagnace či krok vpřed?, MR 2007/3/12 

Hodnotenie úrovne známkovej tvorby za rok 2006. Konštatovanie stúpajúcej úrovne, hodnotenie úrov-

ne jednotlivých známok. 

(red.): Generálny zákon o zavedení eura v Slovenskej republike, ZB 2008/1/13 

O.i. informácia o platnosti slovenských známok a celín: známky s korunovou menou budú platné jeden 

rok po zavedení eura, ich platnosť sa potom skončí a nebudú sa vymieňať za platné známky. 90 dní po 

http://www.slposta.sk/
http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=2431
http://www.infofila.cz/new/cteni.php?r=2&c=2432


skončení platnosti pošta neplatné známky stiahne a všetky zostatky a zásoby skartuje v spolupráci 

s MDPT SR. 

Dr. Peter Osuský:  Neokrúhle a smutné jubileum, MR 2007/5/12 

Pripomenutie vydania prvej čisto ofsetovej slovenskej známky v r. 2003. Dovtedy bolo Slovensko jedi-

nou krajinou, ktorá nikdy nevydala známku bez použitia oceľotlače. Pri prechode na ofset sa argumen-

tovalo požiadavkami verejnosti, modernými trendmi a šetrením na cestovnom do tlačiarne v Prahe. 

Zberatelia sa nedozvedeli koľko sa ušetrilo ale zistili úpadok úrovne slovenskej známkovej tvorby. Ak 

slovenské známky získali ocenenia v zahraničí, tak to vždy boli známky tlačené viacfarebnou oceľotla-

čou z plochy. O. i. pripomenutie niektorých príkladov nevydarených známok: Europa – Prázdniny (ne-

vhodný formát), Umenie 2004 (kombinácia ofsetu a jednofarebnej oceľotlače namiesto viacfarebnej 

oceľotlače), Olympijskí víťazi (nepraktický formát známkového zošitka), D. Ilkovič (rozhodnutím 

realizačnej komisie bola kresba portrétu presunutá na FDC).  

Dr. Peter Osuský:  Neokrúhle a smutné jubileum, Zpravodaj SZČSZ 2008/112/24 

Detto. 

(-pem-): Slovenská pošta predstavuje prvé slovenské poštové euroznámky, ZB 2008/9/3, 

Základné informácie o poštových známkach v súvislosti so zavedením eura na Slovensku, ZB 

2008/9/3. 

Prvé poštové euroznámky na Slovensku, ZB 2008/9/4 

Základné informácie o platnosti a používaní známok v slovenských korunách, o vydaní prvých známok 

v mene Euro. 

Katalógy 

Zr: Ako katalogizovať nové známky Slovenska?, SF 1993/3/6 

Katalóg Michel vedie nové slovenské známky ako pokračovanie kapitoly Slovensko z rokov 1939-45. 

Aj u nás doma by sa malo s týmto stanoviskom súhlasiť. 

V. Kučera: Zbierame Nové Slovensko?, SF 1993/4/27 

Návrh na pomenovanie nových slovenských známok termínom „Nové Slovensko“. 

Redakcia: Špecializovaný katalóg - subskripcia, SF 1994/2/3 

Katalóg slovenských poštových známok 1993, SF 1994/2/29-32 

Katalóg Slovensko 1939-1945, 1993-1994, SF 1994/7-8 

JUDr. Jozef Olah: Slovensko 1993-1994, F 1994/11/398 

Oznámenie o vydaní katalógu 

Jozef Korený: Slovenská filatelia alebo katalóg, NF 1994/5/13 

Kritika katalógu, najmä katalogizovanie súkromných NL. 

Katalóg slovenských poštových známok 1994, BF 1995/1/19 

Katalóg slovenských poštových známok 1993, BF 1995/3/9 

Katalóg Filatelie 1995/9 

Katalóg slovenských poštových známok 1995, BF 1995/6/9 

Katalóg Slovensko 1939-1945, 1993-1995 

Oznámenie o vydaní: ZB 1996/1/24, 

Z. F.: Katalógy slovenských známok, SF 1996/4/10 

Názor na katalóg „Slovensko 1939-1945, 1993-1995“, podrobnejšie k časti 1939-1945. 

Bohumil Synek: Stanovisko autora časti katalógu Slovensko 1939-45, SF 1996/4/12 

Ing. Štefan Bránsky: Katalóg Slovensko 1939-1945, 1993-1995, SF 1996/12/11 

Pripomienky ku katalógu. O. i. k hodnoteniu NL a PT. 

Katalóg slovenských poštových známok 1995, SF 1996/1/23-27 

Katalóg slovenských poštových známok 1993-94, SF 1996/2/23-31 

Poštové celiny 1993-1995, BF 1996/2/12 

Kópia katalógu SF. 

Katalóg Filatelie 1996/9-10 



JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 

Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. 

Ing. Š. Bránsky: Pripomienky ku katalógu (Listárna), F 1997/4/20 

Pripomienky redakcia dala autorom katalógu. 

Ing. Š. Bránsky: Vážená redakcia, NF 1997/2/34 

Kritika katalógu: zaradenie hárčekov resp. PL, NL a ZNL, nezložený aerogram atď. 

Ing. Miroslav Gerec: Návrh na prečíslovanie slovenských známok, SF 1997/4/19 

Návrh na prečíslovanie slovenských známok (rozdelenie známok podľa systému Michel, spojenie zná-

mok z obdobie 1939-45 a od roku 1993, atď.). 

Katalóg Slovensko 1939-1945, 1993-1997 

J. Tekeľ: Katalóg slovenských poštových známok a celín 1939-1945 a 1993-1997, F 1997/10/26 

Oznámenie o vydaní katalógu, pripomienky. 

D. Poľan: Ku katalógu slovenských poštových známok a celín, F 1997/11/30 

Pripomienky ku katalógu. 

SF 1997/4/31, Avízo vydania, podmienky inzercie 

ZB 1997/9/7, Avízo vydania, podmienky predaja 

Ľubomír Sestrienka: Filatelisti sa predsa dočkali, ZB 1998/1/26 

Pripomienky ku katalógu, o. i. zmenšiť písmo úvodného odstavca, vynechať popis FTS, ďalej k znám-

kam 1939-45. 

Ing. Miroslav Gerec: Pripomienky ku „Katalógu slovenských poštových známok a celín“, časť 

1993-1997, ZB 1998/7-8/10 

Pripomienky ku katalógu: názov katalógu, rozmery reprodukcií, číslovanie známok, názvy emisií, druh 

tlače, cenové záznamy, náklady známok, farby známok, rozmery zúbkovania, odchýlky perforácie, lep 

známok, druhy papiera, pomocné tlačiarenské značky, dátumy tlače, tlačové formy, odchýlky obrazu. 

Opravy niektorých údajov. 

V. K. Németh: Prezentácia knihy „Poštová známka a Slovensko“, ZB 1998/11/8 

V. K. Németh: „Poštová známka a Slovensko“, ZB 1998/12/22 

Recenzia knihy. 

red.: Katalóg Slovensko 1997-98 pred vydaním, ZB 1999/4/1 

Upozornenie na vydanie katalógu. Popis obsahu. 

Katalóg Slovensko 1997-98, ZB 1999/5/32 

Informácia o vydaní katalógu. 

R: Katalóg je pekný, ale..., ZB 1999/7-8/55 

Názor čitateľa na katalóg „Slovensko 1997-98“. 

Firma Zberateľ: Opravy v katalógu, ZB 1999/7-8/55 

Opravy katalógu „Slovensko 1997-98“. 

-T-: Netto katalóg Slovensko 1997-1998, F 1999/7/29 

Oznam o vydaní katalógu, pripomienky. 

ik: Katalóg známok SR 1993-2000, ZB 2000/4/30 

Oznam o vydaní katalógu pražskej firmy Pěnkava. 

Jozef Tekeľ: Špecializovaný katalóg 2001 Slovensko, Spravodaj ZSF 2000/4/9 

Oznam o vydaní nového, prepracovaného katalógu. Stručný opis zmien a noviniek. 

Jozef Tekeľ: Špecializovaný katalóg 2001 Slovensko 1939-1945 a 1993-2000, ZB 2001/1/32 

Oznam o vydaní nového, prepracovaného katalógu. Stručný opis zmien a noviniek. 

Peter Malík: „K novému špecializovanému katalógu 2001 Slovensko“, ZB 2001/2/13 

Kritická recenzia katalógu. Zásadné pripomienky k chybám v terminológii.  

Redakce: Nad vašími dopisy, F 2001/2/37 

Pripomienka k vysokej cene nového katalógu.  

Ing. Miroslav Bachratý, Predseda KFL ZSF: Výzva na spoluprácu, Spravodaj ZSF 2001/4/18 

Výzva na zaslanie pripomienok ku špecializovanému katalógu Slovenska 1939-45 a 1993-2000 na 

adresu KFL ZSF.  



Petr Gebauer: Špecializovaný katalóg 2001 - Slovensko 1939-1945 a 1993-2000, MR 2001/1/30 

Recenzia katalógu ZSF. 

(R): Netto katalóg Slovensko 2000-2001, ZB 2002/3/9 

Oznam o vydaní katalógu (pre predplatiteľov ako príloha časopisu). 

Redakcia: Doplnky a opravy v katalógu SLOVENSKO 2000-2001, ZB 2002/4/5  

O. Bartoň: Vyšiel netto katalóg firmy Zberateľ Slovensko 2000-2001, ZB 2002/4/34 

Recenzia vydaného katalógu. 

doc. Ing. Jozef Tekeľ, CSc.: Nový katalóg, ZB 2002/12/235, Príloha SLOV-OLYMP 

Recenzia katalógu firmy ERVO. 

Vladimír Stolár: Jednotný systém označovania a číslovania poštových cenín a filatelistických 

produktov, Spravodaj ZSF 2002/4/29 

Návrh systému číslovania  oficiálne vydaných materiálov Slovenskej pošty. 

vkn: Poštové lístky ČR a SR 1993-2002, ZB 2003/4/27 

Oznam o katalógu poštových lístkov ČR a SR vydanom v Maďarsku. 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2003 - 1. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2003/1/2. strana 

obálky 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2003 - 2. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2003/2/2. a 3. strana 

obálky 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2004 - 1. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2004/1/2. strana 

obálky 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2004 - 2. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2004/2/2. a 3. strana 

obálky 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2005 - 1. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2005/1/2. a 3. strana 

obálky 

pem: Vyšli Netto katalógy Slovensko 1993-1994 a 1995-1996, ZB 2004/10/37 

Ľubomír Vajčovec: Zamyslenie nad formou budúceho katalógu slovenských poštových známok, 

ZB 2005/2/25, Spravodajca ZSF 2005/2/24 

Katalóg by mal byť čiernobiely, tlačený na obyčajnom papieri, aby bol cenovo prístupnejší a v takej 

úprave, aby sa po čase nerozpadával. 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2005 - 2. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2005/2/2. a 3. strana 

obálky 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2005 - 4. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2005/4/2. strana 

obálky 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2006 - 1. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2006/1/2. strana 

obálky 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2006 - 2. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2006/2/2. a 3. strana 

obálky 

Josef Fronc: Nová odborná literatura 2, Zpravodaj SČSZ  SČF 2006/2/29 (skrátené v ZB 

2006/7/34) 

Recenzie katalógu ERVO a Netto katalógov firmy Zberateľ. O.i. poukázanie na problémy 

s definovaním výplatných a príležitostných známok a niektoré chyby pri určení rozmeru zúbkovania a 

druhu papiera. 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2006 - 4. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2006/4/2. a 3. strana 

obálky 

Práve vyšiel! ZB 2007/2/26 

Oznam o vydaní Netto katalógu Slovensko 2006. 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2007 - 1. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2007/1/2. strana 

obálky 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2007 - 2. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2007/2/2. a 3. strana 

obálky 

námková tvorba Slovenskej republiky 2007 - 3. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2007/3/2. a 3. strana 

obálky 



Známková tvorba Slovenskej republiky 2007 - 4. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2007/4/2. a 3. strana 

obálky 

Katalóg SLOVENSKO 1993-2007 ZB 2008/1/23 

Oznam o príprave vydania špecializovaného katalógu. 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2008 - 1. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2008/1/2. strana 

obálky 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2008 - 2. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2008/2/2. a 3. strana 

obálky 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2008 - 4. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2008/4/2. a 3. strana 

obálky 

Poštové známky s nominálnou hodnotou v Sk prepočítané na euro, ZB 2008/11/6 

Prehľad najpoužívanejších sadzieb v tuzemskom styku. Tabuľka nominálnych hodnôt vyjadrených 

symbolom „T…“, v Sk a v Euro.  

Známková tvorba Slovenskej republiky 2009 - 1. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2009/1/2. a 3. strana 

obálky 

R. Klíma: Špecializovaný katalóg Slovensko 1993-2008, ZB 2009/7/29 

Recenzia práve vydaného katalógu. 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2009 - 2. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2009/2/2. a 3. strana 

obálky 

Známková tvorba Slovenskej republiky 2009 - 3. štvrťrok, Spravodajca ZSF 2009/3/2. strana 

obálky 

 

Tlačiarne 

Ľuboš Jurina: Nevydaný „Žltý motýľ“ z Promptu, ZB 1996/3/16 

Zákazky od MDPT SR pre tlačiareň Prompt a.s. Bratislava. Skúšobné tlače „známok“ z roku 1993 vo 

formáte kolkov, ktoré sa tlačia v Prompte. Iniciatíva nezapadala ani do tvoriacej sa koncepcie známko-

vej tvorby ani do projektu tvoriacej sa Štátnej tlačiarne cenín. Pre výstavy „Printing“ a „Finex“ pripra-

vil Prompt ďalšie „propagačné známky“ s motívom bratislavského hradu. 

ZB 1996/9/3  

Vydanie obálky s prítlačou. Technikou „kinegram“ vytlačila tlačiareň Security printing Praha. 

Ing. M. Bachratý: Skúšobná tlač alebo...?, ZB 1998/5/13 

Propagačné nálepky návrhy na „známky“ z tlačiarne Prompt. Boli zhotovené z iniciatívy tlačiarne. Ide o 

nefilatelistický materiál. 

mg: Tlačiarne slovenských poštových známok a celín, ZB 2001/3/21 

Prehľad tlačiarní a ich vybavenia. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/1/9 

O.i. prehľad počtu známok vydaných resp. pripravovaných v rokoch 2003-2006 podľa tlačových tech-

ník. 

Špecializované zbieranie 

Ing. Vladimír Javorský: Filatelistický minilexikón, SF 1995/8/24 

Problematika filatelistickej terminológie po roku 1993, na diskusiu predložené pojmy: tlačová forma, 

tlačový hárok, priehradkový hárok. 

Ing. Štefan Bránsky: Viete, čo je to filatelistická symbióza?, NF 1996/3/11 

Fejtón o hľadaní odchýlok na poštových známkach a lístkoch. 

Ing. Vladimír Javorský: Okienko špecializácie, SF 1996/7-8/22, BF 1996/4/9 

Zberateľský materiál špecialistu, delenie odchýlok, pojmy. V druhej časti špecializované poznatky o 

emisii „Štátny znak“ 8 (Sk). 

Ing. Andrej Tekeľ: K problematike pojmu „hárček“, F 1996/11/22 (listáreň) 

JUDr. Jozef Olah: Špecializovaný katalóg SR 1993-96, SF 1997/1/28 



Pripomienky ku katalógu uverejnenom v časopise Filatelie č. 9 a 10/1996. O. i. k typológii známky č. 

13, a k zaradeniu niektorých odchýlok medzi DV alebo DCH. K používaniu kategórií „PL“ a „hárček“.  

Ing. Miroslav Gerec: Na začiatok..., ZB 1998/5/10 

Úvod k novej rubrike Zberateľa (Zbierame slovenské známky, od č. 1999/4 Okienko špecialistu). 

-mg-: Ako zisťovať a evidovať nové poznatky, ZB 1998/5/10 

Postup zisťovania, zaznamenávania a hodnotenia špecializovaných poznatkov u známok tlačených na 

strojoch Wifag. 

-mg-: Ako zisťovať a evidovať nové poznatky, ZB 1998/10/11 

Postup u hárčekov tlačených na strojoch Wifag. 

Miroslav Gerec: Vada alebo chyba?, ZB 2000/6/11 

Problém používania termínu „dosková vada“, v ktorom niekomu prekáža bohemizmus „vada“. Podľa 

platnej terminológie existujú dva pojmy: „dosková vada“ a „dosková chyba“ s rôznym obsahom. Me-

chanickou náhradou slova „vada“ slovom „chyba“ by dva rôzne pojmy splynuli. Príklady výskytu 

pojmu „dosková chyba“ u známok a celín Slovenska 1939-45 a od r. 1993 v slovenských katalógoch. 

vkn: Odborný seminár o slovenskej známke, ZB 2001/1/8 

Správa o podujatí usporiadanom Združením klubov filatelistov Bratislavy zo dňa 18.12.2000. 

Miroslav Gerec, predseda komisie: Výzva k zberateľom, špecialistom, ZB 2001/1/10 

Výzva špecialistom  k účasti na činnosti obnovenej Komisie slovenských známok a celín ZSF. 

Peter Malík: „K novému špecializovanému katalógu 2001 Slovensko“, ZB 2001/2/13 

Kritická recenzia katalógu. Zásadné pripomienky k chybám v terminológii.  

vkn: Pripravuje sa filatelistický terminologický slovník, ZB 2001/6/7 

Oznam o začatí prác na vydaní slovníka. 

Miroslav Gerec: Filatelistické zaujímavosti na známkach „nového“ Slovenska, Katalóg III. med-

zinárodnej poľsko-slovenskej filatelistickej výstavy „Chorzow 2001“, str. 20 

Ukážky zberateľského materiálu nových slovenských známok. 

Ondrej Földes: Správne používanie filatelistickej terminológie, ZB 2002/3/13 

Názory autora na zaraďovanie niektorých položiek Slovenského štátu 1939-45 (medzihárčie - spojka, 

nevydané známky - známky so zneužitou pretlačou - známky nehotové, skúšobné tlače - novotlače). 

Peter Malík: Kedy hárček, kedy priehradkový list?, ZB 2003/1/14 

Návrh zaraďovania hárčekov a malých priehradkových listov podľa kritérií firmy MICHEL. Príklady na 

československých a slovenských známkach. 

Peter Malík: Kedy typ, kedy výrobná chyba?, ZB 2003/2/9 

Reakcia na označenie nedotlače na ZP 4 známky č. 13 (M. Čunderlík - Žena s džbánom) ako II. typu 

v katalógu „Slovensko 1993-2002“, vydanom vydavateľstvom ERVO. Poznámka k presnému pomeno-

vaniu oceľotlače z plochých dosiek (nie oceľotlače „z plochy“). 

Miroslav Gerec: Zmena v distribúcii slovenských známok na pošty, ZB 2005/9/17 

Oznam o zmene spôsobu distribúcie od októbra 2004 (TÚP Bratislava posiela známky na jednotlivé 

poštové úrady priamo, už nie cez tzv. poverené pošty). Zmena má vplyv aj na zberateľov, ktorí hľadajú 

výrobné chyby na známkach (susedné pošty mali doteraz rovnaké emisie, teraz môžu mať úplne iné 

známky).  

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. uvedenie definície výplatných známok, ktorú používa Slovenská pošta (prevzaté z www.pofis.sk, 

fórum z 24.4.2005). CM sa samostatne nedá použiť v poštovej prevádzke (prevzaté z www.pofis.sk, 

fórum z 5.12.2005). Poznámky k vydávaniu sekundárnych filatelistických materiálov – za vydávanie 

NL a PaL (ktoré sú iba suvenírmi) si môžeme sami, pretože sami vyrábame rôzne prítlače a pamätné 

listy. 

(red.): Otázky a odpovede okolo Slovenských známok, Spravodajca ZSF 2006/2/23 

O.i. k používaniu termínu „výplatná značka“ (namiesto „automatová známka“), ktorý je prevzatý 

z terminológie Svetovej poštovej únie. 

Hlasy a ohlasy, ZB 2008/1/32 

Reakcia ing. Miroslava Gereca, predsedu Komisie slovenských známok a celín ZSF na nové typy zná-

mok čs. emisie Majstrovstvá sveta v rybolovnej technike (viď. ZB 2007/12). O. i. je uvedená definícia 

typu, podľa ktorej boli posudzované aj slovenské automatové známky. 

http://www.pofis.sk/
http://www.pofis.sk/


Papier 

Pavel Hankovec: Nový druh papíru u našich známek, F 1996/3/7 

Nález použitia švajčiarskeho opticky zjasneného papiera pre oceľotlač z plochy u českých známok. 

Papier je belší ako doteraz použitý papier a v UV-svetle žiari jasne modro. 

Ing. Miroslav Gerec: Slovenské známky pod UV-lampou, ZB 1998/6/9 

Poznatky o známkovom papieri slovenských známok. Rozdiely medzi -fl1- a -fl2-. Nadväznosť na pou-

žitie papiera u československých známok. Kvantitatívne rozdiely v sýtosti a rovnorodosti aplikácie 

luminiscenčného prípravku. 

Ing. Ivan Chyla: Luminisencia papiera čs. známok 1945-1992, katalóg výstavy Laugaricio 1998 

Trenčín,  str. 100 

Rekapitulácia poznatkov o luminiscenčných vlastnostiach papiera čs. známok. Tabuľkový prehľad 

odchýlok. 

František Crha: Známky České republiky na fosforescenčním papíru!, F 2000/3/13 

Španielsky papier pre tlač rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou je fosforescenčný papier 

(žiarenie papiera trvá i po určitú dobu po zániku budiaceho žiarenia UV lampou). V súlade so zahra-

ničnými kataógmi ho treba označovať ako papier „ph“. Papier má jemný povrch, pololesklý lep, 

z lícovej strany je natieraný luminoforom (neobsahuje ho v celej hmote). 

František Beneš: Dvě varianty aršíku T. G. Masaryk 2000, F 2000/4/12 

Pre tlač bol použitý papier -oz- od dvoch výrobcov. Francúzsky papier, sa veľmi skrúca a pre tlač 

oceľotlačou z plochy sa nehodí. Lep je matný, nie však tropický, povrch papiera je poréznejší, so zre-

teľnou štruktúrou. Druhý papier je švajčiarsky, má lesklý lep a  povrch je hladší. Používal sa už dávnej-

šie, ale  pre nevyrovnanú kvalitu dodávok sa skúšal francúzsky papier. Pre oceľotlač z plochy tlačiareň 

skúša aj  švédsky fluorescenčný papier (pre hárček „Praha -európske mesto kultúry“). 

Marcel Arbeit: Čs. známky na papíru fl2 s příměsí ozp, F 2001/4/14 

Prehľad čs. známok tlačených na papieri -fl2- s nezámernou prímesou ozp. Autor nevylučuje podobné 

nálezy u známok Českej republiky. Poslednou známkou, tlačenou na papieri -fl2- je slovenská známka 

„Slovenské víťazstvá na OH“ (dátum tlače 25.11.1996). 

Miroslav Gerec: Priesvitka „Logo Slovenskej pošty“, ZB 2002/6/13 

Popis papiera s priesvitkou, použitého na poštové lístky od r. 2001. Zavedený bol ako reakcia na výskyt 

falzifikátov poštových lístkov „Bratislava“. Definovanie ôsmich možných polôh priesvitky. Doteraz sa 

našla poloha 1 a 3 - u štandartného lístka s poštovým motívom „Poštár na bicykli“, lístkov s prítlačami 

„7. európsky kongres fair-play“, „Hrady a zámky na Slovensku“ a „Ladislav Novotný“. 

Vladimír Zedník: Nový papír našich známek, F 2005/6/12 

Upozornenie na použitie nového anglického papiera pri tlači českých známok. Doteraz používaný špa-

nielsky papier z poslednej dodávky pri prechode valcami neprimerane vibroval a tým došlo 

k nedodržaniu sútlače. Na príčine mohli byť nerovnomernosti papiera v ploche alebo problémy pri jeho 

navíjaní do kotúčov. 

Zdeněk Koupal: K novému papíru našich známek, F 2005/7/35 

Prehľad doterajšieho použitia nového známkového papiera z Anglicka na českých známkach. 

Miroslav Gerec: Nový luminiscenčný papier slovenských známok, ZB 2005/8/22 

V Poštovej tlačiarni cenín Praha začali v roku 2004 používať nový luminiscenčný papier. V roku 2005 

na ňom vytlačili dotlač známky „Zvolen“ 30 (Sk) a základnú tlač známky „Prezident Ivan Gašparovič“ 

9 Sk. Oproti doteraz používanému španielskemu papieru má anglický papier lepšie tlačové vlastnosti. 

Anglický papier od doteraz používaných papierov odlišuje žiarivá a homogénna žltá luminiscenci pod 

UV-lampou, ktorá zmizne ihneď po ukončení osvietenia (fosforescenčný španielsky papier ešte chvíľu 

svetielkuje). Luminiscenčná prísada je na anglickom papieri aplikovaná z lícnej strany, takže zadná 

strana nežiari. V roku 2005 boli ešte na španielskom papieri dotlačené nasledovné výplatné známky: 

„Dubnica nad Váhom“ 1 (Sk), „Nitra“ 2 Sk, „Banská Bystrica“ 3 Sk, „Prešov“ 4 Sk, „Trnava“ 5 Sk, 

„Senica“ 6 Sk a „Pezinok“ 100 Sk. Na záver autor pripomína účel luminiscenčného papiera – jednotnú 

orientáciu zásielok v automatických triediacich linkách a pýta sa či z tohto hľadiska vyhovuje papier 

bez optických prísad, na ktorom je tlačená väčšina nových ofsetových známok.  



Farby 

Zdeněk Fritz: Neobvyklá zajímavost u známky „Tradice české známkové tvorby 1999“ MR 

1999/4/15 

Existujú dva varianty tlače zlatého orámovania - pravidelná, sýta a ostrá tlač,  alebo nedokonalá, ne-

ostrá a nehomogénna tlač s bielymi mikroškvrnkami. Príčinou je použitie dvojzložkovej farby (pigment 

+ spojivo), u ktorej sa pri nedostatočnom premiešavaní ťažšie kovové pigmenty usadzujú a dehomoge-

nizovaná farba tlačí inak ako farba dokonale premiešaná. Štandartné farby sú dodávané v pastóznej 

podobe. 

Ján Fratrič: Chémia vo filatelii, ZB 2001/3/31 

Poznámka k negatívnemu chemickému pôsobeniu fólií z PVC na farbu známok (zlatá farba, ktorá obsa-

huje bronzový prášok sa mení na zelenú) a luminiscenciu papiera (luminifór Cartax PTT sa extrahuje 

z papiera). Odporúčanie používať neškodné obaly z polypropylénu (PP). 

red: Nad vašimi dopisy, F 2001/12/27 

Nálezy českých známok so zosvetlenými hĺbkotlačovými a alebo aj oceľotlačovými farbami, ktoré nie 

je dôsledkom výrobného procesu ale dodatočného fyzikálneho alebo chemického pôsobenia. 

František Graman, Rudolf Oppolzer: Pozor na falsa výrobnách vad, MR 2003/5/11 

Upozornenie na výskyt zrkadlových obtlačí obrazu známok ČR, ktoré vznikajú obtlačením oceľotla-

čovej farby z prevrátených známok. Ide o známky neúmyselne poškodené prípadne o falzifikáty ku 

škode zberateľov. 

Zoltán Raduška: Farby a farebné odtiene známok anglických kolónií 1930-60, ZB 2005/1/33 

O.i. teoretické a metodologické otázky posudzovania farebných odtieňov a návod na zisťovanie fareb-

ných odtieňov v praxi. 

Zúbkovanie 

Ing. Jan Procházka: Vady a odchylky perforace na českých známkách, F 1997/10/10 

Odchýlky perforácie u českých známkach tlačených na strojoch Wifag. 

-red-: Perforační rámce nemusí být stejné, F 1999/8/15 

U českých známok, tlačených OTp bolo pri perforovaní použitých niekoľko perforačných rámcov s 

menšími rozdielmi v priemere otvorov. Pri perforovaní sa naraz zúbkuje niekoľko PL, obvykle štyri. 

mg: Perforačné zaujímavosti slovenských známok tlačených na strojoch Wifag, ZB 2000/7-8/11 

Štúdia o odchýlkach zúbkovania (posuny zúbkovania do obrazu známok, rôzne priemery perforačných 

otvorov, vychýlené perforačné otvory, perforačné otvory dvoch priemerov  v jednej zostave, vynechané 

perforačné otvory, čiastočné dvojité zúbkovanie, upravené perforačné zostavy). Prehľad výskytu na 

jednotlivých známkach s uvedením dátumov tlače u príležitostných známok.  

Miroslav Gerec: Poznáte novú slovenskú známku s hrebeňovým zúbkovaním?, ZB 2001/3/22 

Súborný popis procesu výroby zúbkovania v rotačkách Wifag. Základné perforačné zostavy, dve polo-

hy rámca. Porovnanie definícií rámcového a hrebeňového zúbkovania, ich nedostatky. Návrh na po-

sudzovanie zúbkovania známok, ktoré boli pri obrátení perforačnej zostavy perforované tzv. hrebeňo-

vým výbehom ako zúbkovania hrebeňového. Súťaž o ceny - na ktorej novej slovenskej známke sa spo-

mínaná odchýlka vyskytla? 

gerec.miro@pobox.sk: Zúbkovanie známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek, ZB 

2002/8/14 

Súhrn poznatkov o zúbkovaní slovenských známok tlačených oceľotlačou z plochých dosiek. Postup 

zúbkovania, príčiny možných odchýlok zúbkovania. Prehľad doteraz použitých základných a uprave-

ných rámcových perforačných zostáv (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Výskyt vychýleného  

perforačného otvoru (jednotlivé emisie zaradené v tabuľke). Upozornenie na pravdepodobné falzifikáty 

dvojitého zúbkovania. Farebné reprodukcie na 2. strane obálky. 

Jaroslav Konečný, Pavel Martínek: Zoubkování českých známek a známkových sešitků v roce 

2002, Zpravodaj SSČSZ 2003/1/15 

Prehľad zúbkovania českých známok vydaných v roku 2002. O. i. oznam Poštovej tlačiarne cenín 

o priemeroch perforačných ihiel - pre OTr+HT: 0,96 mm, 1,0 mm, 1,06 mm, 1,12 mm a 1,18 mm, pre 

OTp: 1,0 mm, 1,06 mm, 1,12 mm a 1,18 mm. Výskyt vychýlených otvorov s popisom ich polohy. 

František Beneš ml.: Některé otázky kolem perforace nových známek, F 2003/3/34 



Popis základných rámcov používaných na rotačkách Wifag, identifikácia obráteného rámcového zúb-

kovania, nález použitia dvoch rôznych rámcov na českom hárčeku tlačenom kombináciou ofsetu a OTp. 

František Graman, Zdeněk Koupal: Perforační rámce známek Československa tištěných ocelo-

tiskem z plochy, MR 2003/2/25, MR 2003/3/8 

Detailné triedenie perforačných rámcov (niektoré z nich boli použité aj na známkach ČR a SR). 

Prehľad všetkých čs. známok tlačených OTp a ich perforačných rámcov. 

František Graman, Zdeněk Koupal: Perforační rámce známek České republiky tištěných ocelo-

tiskem z plochy, MR 2003/4/26 

Detailné triedenie perforačných rámcov (niektoré z nich boli použité aj na SR). Prehľad všetkých čes-

kých známok tlačených OTp a ich perforačných rámcov. 

Rudolf Oppolzer: Perforace známek České republiky, Zpravodaj SZČSZ 2005/2/46, 2005/3/39, 

2005/4/25, 2006/1/42, 2006/2/34 

Študijné spracovanie perforácie známok ČR, tlačených na strojoch Wifag. Rozlišovanie jednotlivých 

rámcov, dátumy ich použitia. 

Ing. Miroslav Gerec: Poznámky k známkovej tvorbe 2003-2005, Spravodajca ZSF 2006/2/20 

O.i. prehľad kombinácií rozmerov zúbkovania známok vydaných v rokoch 2003-5. Vyslovenie hypoté-

zy, že ide o hrebeňové zúbkovanie, ktorá sa však ťažko dokazuje, pretože nedokonalosti zúbkovania sú 

zriedkavé a o zúbkovaní nemáme dostatok informácií z tlačiarne. Ani Poštové múzeum nemá patričný 

známkový materiál. 

Josef Fronc: Okénko ke sousedúm na Slovensko, Zpravodaj SZČSZ 2007/109/20 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení bol do stroja vlo-

žený perfrorátor obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na 

slovenských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papi-

eri zo Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované znám-

ky č. 1 Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy. Novším perforátorom 

tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 ro-

kov SR. 

Josef Fronc: O perforácii slovenských známok, ZB 2007/7/26 

Odchýlky zúbkovania slovenských známok, ktoré boli perforované na stroji Bickel. Vychýlený otvor na 

blokovom perforátore „Dvadsaťblok“ sa vyskytuje na slovenských známkach č. 80 50. výročie OSN, č. 

177-8 TANAP, č. 199-200 Prielom Dunajca a Váhu, č. 231-2 Archeologické lokality, č. 246H A. Dub-

ček, č. 263 Cirkus, č. 304-5 Banskoštiavnické tajchy, č. 362 Čiernohronská železnica. Na českej znám-

ke č. 225 125. výročie UPU sa vyskytuje aj v obrátenej polohe, pretože po vyčistení boli do stroja vlo-

žené razníky obrátene. Druhou odchýlkou je použitie dvoch perforátorov na jednej známke. Na sloven-

ských známkach je známy iba jeden prípad – č. 360-1H Kone. Táto emisia bola tlačená na papieri zo 

Švédska. Starším perforátorom, zvanom „Pražský hrad“ s rozmerom 11¾ boli ozúbkované známky č. 1 

Štátny znak, č. 23H Bradlo, č. 64 Ľ. Štúr, č. 88 Rok za odstránenie biedy, č. 373-4H Geologické lokali-

ty a č. 394-5 Psy. Novším perforátorom tohoto formátu s rozmerom 11½:11¾ boli ozúbkované známky  

č. 240-2H Dravá zver a č. 284 10 rokov SR. 

J. Mička: Ochranná perforácia na kolkových známkach, ZB 2007/11/13 

Popis nových ochranných prvkov slovenských kolkov. O. i. kosoštvorcové otvory v pozdĺžnej perforá-

cii a výsek v podobe šesťcípej hviezdičky. 

Miroslav Gerec: Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku, ZB 2008/2/16 

Podrobný prehľad druhov, rozmerov a odchýlok zúbkovania slovenských známok, tlačených v maďars-

kej tlačiarni Állami Nyomda, Nyrt. v Budapešti.  

Ing. Miroslav Gerec: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC 

Praha, ZB 2008/6/12 

Podrobný popis hrebeňového zúbkovania známok č. 396 100 rokov Slovenskej ligy v Amerike, č. 405 

J. M. Hurban, č. 410 R. W. Seton-Watson, č. 411 Vianoce 2007, č. 412 Poľná pošta, č. 413 15 rokov 

SR, č. 414 Veľká noc 2008 a č. 415 Krupina. Vyobrazenie TL známky č. 396 100 rokov Slovenskej 

ligy v Amerike, perforovacieho stroja Wista, farebný obrázok testovacích „známok“ na 2. str. obálky. 

Zistené nepresnosti HZ sa vyskytujú systematicky avšak len pri nepresnej práci perforačky. 



Ing. Miroslav Gerec: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC 

Praha, Zpravodaj SZČSZ 2008/113/21 

Detto. 

Lep 

Karol Čierny: Na margo samolepiek, ZB 2003/10/8 

Komentár k vyhotoveniu prvej slovenskej samolepky „Pápež Ján Pavol II.“. O. i. otázka na zberateľov 

ako si poradiť s odlepovaním použitých samolepiek. 

Tlač 

Miroslav Vondřich: Nový trend v tisku známek, F 1998/1/16 

Zavedenie kombinovanej tlače ofsetom a oceľotlače z plochy, skúsenosti z pohľadu PTC. K článku 

redakčný úvod: Poslední novinka v tisku našich známek. 

Miroslav Vondřich: Kombinace archového ofsetu a ocelotisku z plochých desek po roce, F 

1999/4/10 

Skúsenosti s novým spôsobom tlače českých a slovenských známok z pohľadu PTC. Rozmerová nestá-

losť švajčiarskeho papiera. 

Miroslav Vondřich: Švédský a španělský papír u známek ČR, F 1999/7/8 

Použitie dvoch papierov pre rotačnú tlač na strojoch Wifag, luminiscenčná úprava, rozdiely papierov. 

Josef Fronc: Ad. Okienko špecialistu, ZB 2005/10/8 

Hypotéza vysvetľujúca výskyt plošných nedotlačí oceľotlačovej farby. Podľa autora k zoslabeniu do-

chádza po prerušení tlače napr. po voľných víkendových dňoch, keď sa usadia určité zložky farby a 

v hornej časti zásobníka je svetlejší odtieň farby. Autor prezentuje farebné i čiernobiele ukážky známok 

Českej republiky. 

Josef Fronc: Wifag II po 38 rokoch skončil, ZB 2006/5/35 

O. i. informácia, že poslednou známkou, tlačenou na demontovanom stroji Wifag II bola slovenská 

známka č. 312 „100. výročie letu bratov Wrightovcov“. 

Poštové poplatky 

Sadzby za poštové zásielky a poskytované služby, zmluvné ceny za obstarávateľskú činnosť pošty 

v tuzemskom styku, SF 1992/9-10/41 

Tarifa výkonov poštovej prevádzky – medzinárodný styk, SF 1992/11-12/41 

Zavedenie nových sadzieb vo vzájomnom poštovom styku medzi SR a ČR, SF 1995/1/28 

-vkn-: Už drahšie, ale stále lacnejšie jako inam. Úprava poštových taríf do ČR, ZB 1995/1/7 

Sadzby za poštové zásielky, ZB 1997/4/16 

Sadzby za poštové zásielky a služby medzinárodného styku (platné od 1.10.1997), ZB 1997/11/27 

Nové poštové poplatky, ZB 1999/2/7 

Poštové sadzby platné od 1. februára 2000, ZB 2000/3/8 

Sadzby za zásielky medzinárodného styku platné od 1.1.2001, ZB 2001/2/4 

Úprava cien cenín a služieb Slovenskej pošty, ZB 2001/3/7 

Poštové sadzby platné od 1. februára 2001, ZB 2001/3/8 

Nové poštové sadzby platné od 31.12.2001, ZB 2002/2/8 

Nové poštové sadzby platné od 1.1.2003, ZB 2003/2/4 

Nové poštové sadzby platné od 1.1.2004, ZB 2004/1/4 

-vkn-: Zníženie niektorých poštových sadzieb, ZB 2004/6/10 

Nové poštové sadzby platné od 1.1.2005, ZB 2005/1/23 

Nové poštové sadzby platné od 1.1.2006, ZB 2006/2/23 

Nové poštové sadzby platné od 1.1.2007, ZB 2007/2/21 

Poštové sadzby s prepočtom na euro v tuzemsku, ZB 2009/1/21 



Poštové tarify pre listové zásielky do zahraničia od 1. 1. 2009, ZB 2009/2/6 

Nové poštové sadzby, ZB 2009/7/6 

Listové zásielky medzinárodného styku od 1. júla 2009, ZB 2009/8/6 

Rôzne 

 

Denník SMER 4.2.1998 

Článok o Poštovom múzeu v Banskej Bystrici. 

Ponukový katalóg zásielkovej služby St.Anthony č. 1, január 2002 

Vladimír Zedník: Mahler a Panna pod lupou, F 2002/2/31 

Vysvetlenie príčin vzniku kontúr v oceľotlačovej farbe u dvoch českých známok. Pozn. zostavovateľa: 

podobný prípad je slovenská známka „OH Sydney“. 

Miroslav Vondřich: Jak vznikají deskové vady u známek tištěných OTr + HT, F 2002/4/19 

Vysvetlenie príčin vzniku doskových vád u známok tlačených na strojoch Wifag pracovníkom PTC 

Praha. 

Miroslav Vondřich, PTC: Vychýlená perforační jehla u emise WWF Motýli, F 2002/7/18 

Vysvetlenie výskytu vychýleného perforačného otvoru u známok tlačených oceľotlačou z plochých 

dosiek (príp. kombinovaných s ofsetom). V tlačiarni sa perforuje až tromi nástrojmi súčasne. Jeden 

z perforačných rámcov má túto odchýlku, ktorá vznikla pri jeho výrobe. 

Jan Steflík: O švajčiarskych tlačiarňach, ZB 2003/5/11 

Uzavretie švajčiarskyvh tlačiarní Courvoisier a Wertzeichendruckerei. Stroje a značku Courvoisier 

prevzala anglická tlačiareň Wallsall Security Printers z města Wallsall. Zákazky pre švajčiarsku poštu 

bude vybavovať prevažne francúzska tlačiareň Cartor Security Printing na adrese Avenue Rowland 

Hill, priemyslová štvrť Guttenberg v meste La Loupe. 

Ivan Lužák: prvé „akčné“ známky, ZB 2004/11/35 

O.i. popis postupu tlače nových novozélandských známok tzv. šošovkovitým postupom. 

Ľubomír Floch: Koniec jednej éry slovenskej známkovej tvorby, Spravodajca ZSF 2010/3/13 

Informácia o skartovaní neplatných známok a celín v korunovej mene. Detailný zoznam skartovaných 

cenín je na webe www.zsf.chtf.stuba.sk . 
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