
 
 

SPRIEVODNÝ PROGRAM 
 

Piatok 3.6.2016 
HALA A1, Prednášková miestnosť  

 
 

10.00 – 12.00 h Slovenská pošta na BZD 2016 
 
   10.30 hod. – Slávnostná inaugurácia emisie poštovej známky 
   „Filatelia“ s personalizovaným kupónom vydaným pri príležitosti 
   90. výročia rozhlasového a 60. výročia televízneho vysielania na 
   Slovensku a prezentácia detskej rozprávkovej knihy o poštovom 
   holúbkovi „Tajná správa“, vydanej ku známke 

- za účasti  generálneho riaditeľa RTVS Ing. Václava Miku, 
 generálneho riaditeľa SP, a. s. Ing. Róberta Gálika, 
 MBA,  autorky výtvarného návrhu známky Mgr. art. Kataríny  
 Macurovej, ArtD.,  autora výtvarného návrhu kupónu k známke 
 Igora Dereveneca, autorov publikácie Branislava Jobusa a 
 Adriana Ferdu 
- hudobný vstup: Abusus 
- autogramiáda autorov známky a publikácie  

 
12.15 – 13.15 h Mincovňa Kremnica na BZD 2016 
 
   Predstavenie 2 produktov s tematikou Majstrovstiev Európy vo  
   futbale 2016 a to: 
   1/ Sada slovenských euromincí - Majstrovstvá Európy vo futbale 2016 
   vo Francúzsku 
   2/ Sada zberateľských kariet so žetónom s motívom futbalových  
   reprezentantov Slovenska 
 

Produkty predstavia zástupcovia Slovenského futbalového zväzu a 
Mincovne Kremnica za účasti  týchto slovenských futbalových legiend: 
- Jozef Čapkovič - víťaz Majstrovstiev Európy 1976 v Belehrade, víťaz 
pohára PVP v roku 1969 za Slovan Bratislava 
- Ján Čapkovič - víťaz pohára PVP v roku 1969 za Slovan Bratislava, 
účastník Majstrovstiev sveta vo futbale 1970 
- Ján Švehlík - víťaz Majstrovstiev Európy 1976 v Belehrade 

 
 
 
 



Program: 
1. Úvodné slovo a predstavenie hostí 
2. Krátke video venované postupu našich reprezentantov na 
Majstrovstvá Európy vo futbale 
3. Predstavenie produktov 
4. Moderovaná diskusia s hosťami 
5. Záver a autogramiáda futbalových legiend 

          
13.30 – 15.00 h   Poradenská a posudková činnosť znalcov a expertov Zväzu  
             slovenských filatelistov 
 
15.00 – 16.00 h  Prednáška o významných osobnostiach na minciach ČSR,    
                              ČSSR, ČR a SR. 
                    Odborný garant: Slovenská numizmatická spoločnosť 
 
16.00 – 17.00 h Výročná členská schôdza Slovenskej spoločnosti   
              olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) 
       Odborný garant SSOŠZ, Vojtech Jankovič 
 
17.00 – 18.00 h Prednáška "Diamanty – dar lásky, slzy bohov, či kliatba  
   bohatých?"                              
   Autor Mgr. Roman Tvarožka, Jana Kurecová 
 
 

Sobota 4.6.2016 
HALA A1, Prednášková miestnosť  

 
10.30 – 11.30 h Príbehy slávnych drahokamov 
                  autor: PaedDr. Ján Štubňa, PhD., Gemologický ústav 
    
12.00 – 13.00 h Základná finančná gramotnosť + možnosti ochrany +   
   predstavenie kovov, mincí a diamantov  
   Odborný garant: Trust Worthy Investment SK, a.s. 
 
13.00 – 14.00 h  Poslovia života a smrti z vesmíru... o asteroidoch a iných     
   kozmických telesách  
                                 Autor Mgr. Roman Tvarožka  
 
14.15 – 15.15 h Predstavenie drahých kovov mincí, medailí a diamantov, ako ich 
   nepoznáte     
   Odborný garant: Trust Worthy Investment SK, a.s. 
 
 

Expo Club 
  

10.00 h  Aukcia numizmatického materiálu   
   Prehliadka aukčného materiálu 
 
11.00 h  Začiatok aukcie 
   Odborný garant Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka  
   Bratislava 

 
 

 
 
 

 



Denne 
 

 Detská pošta pri stánku Slovenskej pošty a Poštové múzeum 
  Miesto: Hala A1, stánok Slovenskej pošty č. 103  
 

Poštového múzeum si pripravilo pre návštevníkov dve panelové 
výstavy:  „Technické pamiatky a doprava na poštových známkach“ a „Letecká 
pošta na Slovensku po roku 1952“. Expozíciu doplnia vo vitrínach vystavené 
trojrozmerné predmety približujúce proces výroby poštovej známky. 
 
Pre malých návštevníkov bude počas obidvoch dní, v čase od 10.00 do 16.00 
hod., tradične pripravená Detská pošta, kde si  budú môcť zahrať panelové 
hry s poštárskou tematikou, známkové pexeso, poskladať obrázok známky 
z dielikov magnetického puzzle a odfotografovať sa tak, že  sa stanú súčasťou 
veľkej poštovej známky. Deti budú mať taktiež možnosť vlastnoručne si 
opečiatkovať filatelistické materiály, zakúpené na podujatí,  špeciálnou 
pečiatkou Detskej pošty. 
 
Počas oboch dní bude v stánku Slovenskej pošty k dispozícii: 
- výroba známky s personalizovaným kupónom, 
- predaj filatelistického tovaru,  
- na oba dni je pripravená príležitostná poštová pečiatka venovaná BZD, 
- v piatok bude k dispozícii aj príležitostná poštová pečiatka venovaná 
 výročiu RTVS - 90. rokov rozhlasového a 60. rokov televízneho 
 vysielania    

 

 SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ 
  Miesto: Hala A1, stánok  č. 112 
 
  Na stánku sa  bude poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zberateľskej 
  činnosti mincí, papierových platidiel, medailérstva, vyznamenaní a rádov, 
  numizmatickej literatúry a zberateľských pomôcok 
 

 Návštevníci, ktorí sa zaujímajú o mince, dostanú jedinečnú príležitosť vyraziť 
si mincu sami, konkrétne repliku  Poltúry Františka II. Rákociho v 
expozícii spoločnosti ANTIQUANOVA     

  Miesto: Hala A1,  č. A/62 - 65 

 Prezentovaný exkluzívny produkt Národnej Pokladnice na BZD 2016 - 1 
kilogramová strieborná medaila k 275. výročiu korunovácie Márie Terézie  

 

http://www.incheba.sk/vystavy/bratislavske-zberatelske-dni-10399/zaujimavosti-na-veltrhu/medaila-275.-vyrocie-korunovacie-marie-terezie.html?page_id=12088
http://www.incheba.sk/vystavy/bratislavske-zberatelske-dni-10399/zaujimavosti-na-veltrhu/medaila-275.-vyrocie-korunovacie-marie-terezie.html?page_id=12088
http://www.incheba.sk/vystavy/bratislavske-zberatelske-dni-10399/zaujimavosti-na-veltrhu/medaila-275.-vyrocie-korunovacie-marie-terezie.html?page_id=12088

