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 Ak si urobíme exkurziu do dejín poštového múzejníctva na Slovensku môžeme ho sledovať už od 

roku 1749, kedy Jozef Hecht, poštový kontrolór na pošte Bratislava, vydáva knihu „Úvod do 

univerzálneho poštového práva európskeho“. Od tohto obdobia vychádzajú články, štúdie, 

publikácie s tematikou dejín pošty, poštovníctva a známkovej tvorby z pera slovenských, rakúskych, 

českých i maďarských historikov. Korene poštového múzejníctva v Uhorsku v súlade s Európskym 

vývojom v druhej polovici devätnásteho storočia nachádzame v miléniovej výstave, ktorá bola 

otvorená 2. mája 1896 v Budapešti. Tam vystavované predmety tvorili základ zbierok novo 

založeného Poštového múzea v hlavnom meste Uhorska. 

  
Expozícia Uhorskej pošty na miléniovej výstave v r. 1896 

 Založenie poštového múzea je späté i so vznikom Česko – Slovenska a vydaním poštovej známky 

v novej republike 18. decembra 1918. Bolo zriadené v Prahe s cieľom uchovávania 

a dokumentovania vývoja pôšt, telekomunikácií, rádio komunikácií a známkovej tvorby. Zbierky, ako 

aj súbor cenných historických dokladov vo vzťahu k územiu Česko – Slovenska z Viedenského 

a Budapeštianskeho poštového múzea priviezol prvý riaditeľ múzea Václav Dragoun.  

       
 Václav Dragoun       Poštové múzeum Praha 

 Myšlienku zriadenia samostatného poštového múzea na Slovensku datujeme do štyridsiatych rokov 

20. storočia. V roku 1942 Ján Geryk správca SNM zriadil filatelistické oddelenie v Slovenskom 

národnom múzeu v Martine z podnetu Klubu slovenských filatelistov v Martine, ktoré pôsobilo do 

roku 1945. 



     
 Ján Geryk    Budova Slovenského národného múzea v Martine 

 Snaha filatelistov o vznik poštového múzea prerástla v spoločenskú potrebu ktorej sa ujal významný 

filatelista JUDr. Otto Gáťa. Svoju zberateľskú činnosť okrem známkovej tvorby orientoval i na 

akvizičnú činnosť z poštovej histórie z regiónov Turiec, Hornej Nitry z lokalít Martin, Liptovský 

Mikuláš, Banskej Bystrice, Považskej Bystrici atď. Svoju zberateľskú činnosť zvecnil v novembri roku 

1981 otvorením Filatelisticko poštového múzea súkromného v Plevníku-Drienovom (FIPOM-S-u). 

Múzeum svoju zbierkotvornú činnosť prezentovalo na filatelistických výstavách v Ružomberku r.1991 

a 1993, Bytči r. 1995 atď. 

    
 JUDr. Otto Gáťa    Zbierky FIPOM-S-u Plevník-Drienovo 

 Tieto prvé systematické snahy zamerané na dokumentovanie dejín filatelie, pošty a poštovníctva 

v období príprav osláv deväťdesiatročnice slovenskej filatelie v roku 1985 viedli k myšlienke 

sústrediť komplexnú dokumentáciu dejín filatelie na Slovensku v meste Kremnica, kde vznikol v 19. 

storočí prvý filatelistický spolok na Slovensku. Zväz slovenských filatelistov v Bratislave  

     
 Múzeum Mincí a medailí Kremnica    Poštové múzeum Banská Bystrica 



a Múzeum mincí a medailí v Kremnici na uskutočnenie týchto snáh uzavreli 20. augusta 1985 

v Kremnici dohodu o spolupráci na základe ktorej artefakty týkajúce sa dejín filatelie boli do múzea 

deponované. Po vzniku Poštového múzea v Banskej Bystrici uskladnené artefakty v Kremnici na 

základe uzavretej dohody medzi múzeami boli premiestnené do Banskej Bystrice.  

 Zriadenie rezortného pracoviska muzeálneho typu sa podarilo na Slovensku priviesť do úspešného 

konca až v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Dokumentačné centrum spojov vzniklo na 

základe uznesenia vlády SSR číslo 200 z 1. júla 1981. Ing. Ondrej Kováč listom č.j. 10496/1984-AS zo 

dňa 17.10.1984 požiadal riaditeľa Riaditeľstva pôšt v Bratislave, dpt. Františka Juríka 

o zabezpečenie zriadenia dokumentačného centra spojov. Nepriaznivý postoj k uvedenému zámeru 

možno dokumentovať i listom Ing. Vlastimila Chalupu, CSc, vtedajšieho ministra spojov ČSSR zo dňa 

27.1.1986, v ktorom žiada Ing. Ondreja Kováča o vysvetlenie, prečo 8.11.1985 bolo otvorené 

Dokumentačné centrum spojov v Bratislave, o čom sa dozvedel z bratislavského Večerníka zo dňa 

14.11.1985. Dokumentačné centrum spojov malo za cieľ zhromažďovať a ochraňovať doklady 

archívnej, knižničnej a muzeálnej hodnoty, dokumentovať históriu vývoja spojových organizácií od 

ich vzniku až po súčasnosť. Pracovisko malo jedného zamestnanca JUDr. Štefana Gazdu a prvé 

priestory získalo v Bratislave na Pošte 1, na Nám. SNP, zo strany Pugačevovej ulice. Okrem 

výstavných priestorov Dokumentačné centrum spojov malo miestnosť pre dokumentáciu, knižnicu 

a pracovisko vedúceho, v ktorej boli umiestnené aj mapy týkajúce sa histórie poštovníctva na 

Slovensku. 

        
  Uznesenia vlády SSR     JUDr. Štefan Gazda  

      
  Prvá stála výstava      Dokumentačné centrum spojov 

 V roku 1993 ovplyvnili chod pracoviska dve závažné zmeny. Prvou bolo organizačné začlenenie 

tohto účelového strediska do ústredia Slovenskej pošty, š.p. pod názvom Dokumentačné centrum 

a známková tvorba, podriadené riaditeľovi prevádzkového úseku a druhou presťahovanie do žiaľ 



nevyhovujúcich pivničných priestorov na Poštu 55 v Petržalke. Rozdelenie československej federácie 

znamenalo rozšírenie náplne činnosti o kompetencie Poštového múzea v Prahe. Na základe dohôd 

Ministerstva hospodárstva ČR a Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR sa začalo delenie 

majetku múzea medzi Českou a Slovenskou poštou, ktoré žiaľ, nesplnilo očakávanie. 

 
 Činnosť Dokumentačného centra Slovenskej pošty, š.p. v roku 1997 sa riadila plánom práce, ktorý 

zahŕňal úlohy vyplývajúce z opatrenia č. 1.2/RV-97, schváleného v rade riaditeľov Slovenskej pošty 

zameraného na presun účelového strediska do Banskej Bystrice. Okrem legislatívnej, ekonomickej 

a projektovej činnosti boli zabezpečené stavebno-technické práce v knižnici, depozitoch, zriadilo sa 

interaktívne pracovisko „Detská pošta“, ďalej bol dodaný výstavný mobiliár do expozície 

a výstavných priestorov, vzduchotechnika a hasiace zariadenia, vybavenie kancelárií, presťahovanie 

dvoj a trojrozmerných predmetov. Harmonogram bol ukončený 8.10.1997 a vo výstavných 

priestoroch bola otvorená výstava „40 rokov známkovej tvorby Jozefa Baláža“. Sťahovanie bolo 

ukončené 18.12.1997 a múzeum bolo sprístupnené verejnosti ďalšou výstavou „Zo zbierok 

Dokumentačného centra Slovenskej pošta, š.p.“. Zároveň sa pripravovala koncepcia budovania 

Poštového múzea a začali sa realizovať zámery týkajúce sa odbornej správy zbierok. Okrem toho 

zriaďovateľ vytvoril ďalšie pracovné pozície. Úlohy z pôvodných troch zabezpečovali piati 

zamestnanci účelového centra. 

  



Týmto sa postupne začali napĺňať základné teoreticko-praktické princípy smerujúce k transformácii 

dokumentačného centra v poštové múzeum. Harmonogram presťahovania dokumentačného centra 

z Bratislavy do Banskej Bystrice, Koncepcia rozvoja, ako i ďalšie vypracovávané dokumenty, až po 

ideový návrh budúcej stálej expozície múzea, jeho zriaďovacej listiny a štatútu boli predkladané 

k odbornému posúdeniu Slovenskému národnému múzeu a Národnému múzejnému centru SNM. 

    

   
 Odborné vyjadrenia Slovenského národného múzea a Národného múzejného centra SNM 

 

 Muzeálne zbierky boli rozdelené do dvoch základných skupín: a to dejiny pošty vrátane odboru 

telekomunikácií a známková tvorba. Uvedené tematické skupiny sa rozdelili do niekoľkých ucelených 

fondov. Vypracovali sa interné legislatívne normy, ako napríklad: depozitný poriadok, harmonogram 

revízií zbierkového fondu, organizačný a rokovací poriadok komisie pre tvorbu zbierok atď.  

 

   



   
 Komisia pre tvorbu zbierok 

 Dokumentačné centrum a známková tvorba pôsobilo väčšinou smerom do zahraničia, propagáciou 

slovenskej poštovej známkovej tvorby, od roku 1998, už rok po presťahovaní do Banskej Bystrice 

orientovalo svoju činnosť i na Slovensko a spoluprácu so Zväzom slovenských filatelistov, Slovenskou 

filatelistickou akadémiou. Na tomto mieste je vhodné spomenúť obetavú spoluprácu Jozefa 

Koreného pri zbierkotvornej činnosti, Miroslava Ňaršíka, Františka Martinku a Ervína Smažáka 

v rámci výstavných aktivít, Otta Gáťu a Ľubomíra Flocha v súvislosti s odbornou činnosťou, Dušana 

Gubíka pri organizačnej práci. Z domácich muzeálnych pracovísk mladému múzeu podali pomocnú 

ruku Eugén Labanič z Technického múzea Košice, Pavol Komora SNM- Hrad Bratislava, Daniela 

Vaněková Múzeum školstva a pedagogiky ÚIPŠ Bratislava, Ľubica Gorelčíková SNM – Národné múzejné 

centrum Bratislava. Zo zahraničných múzeí je vhodné spomenúť Poštové múzeum Praha, Poštové 

múzeum Budapešť, Známkové múzeum Budapešť, Múzeum pre komunikáciu Bern.  

 Okrem výstav realizovaných v Dokumentačnom centre neskôr v Poštovom múzeu svoju prezentačnú 

činnosť toto účelové zariadenie Slovenskej pošty uskutočnilo v Nitre, Trnave, Vysokých Tatrách, 

Bratislave, Spišskej Novej Vsi, atď. V rámci spolupráce zo Zväzom slovenských filatelistov Detve, 

Nitre, Považskej Bystrici, Trnave atď. Z výstav uskutočnených v zahraničí hodno spomenúť 

„Slovenské poštové známky“ v Berlíne a Chile, Spoločnú Česko – Slovenskú výstavu „Červená, biela, 

 modrá - dejiny pošty, poštovníctva a filatelie Českej a Slovenskej republike“ v sídle Svetovej 

poštovej únie v Berne r. 1998, „PHILEX FRANCE 1999“ v Paríži, „CHINA 1999“ v Pekingu atď. 

 



 
 Dôležitým medzníkom v živote tohto účelového zariadenia Slovenskej pošty bola transformácia 

z dokumentačného centra na Poštové múzeum, ktoré sa uskutočnilo 1.3.2000 po necelých štyroch 

rokoch pôsobenia v Banskej Bystrici. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod číslom MK 

2225/2000-400 zaregistrovalo na základe žiadosti zriaďovateľa Dokumentačné centrum a známková 

tvorba Slovenskej pošty, š.p. do registra múzeí Slovenskej republiky pod názvom Slovenská pošta, 

š.p., Poštové múzeum. Ďalším zo strategických cieľov bola realizácia prvej stálej expozície múzea, 

ktorej otvorenie bolo 9.10.2001 v rámci osláv Svetového dňa pošty. Technickú časť expozície 

zabezpečila firma Koval s.r.o., odbornú časť realizovali zamestnanci múzea a to Ing. Štefan Pollák, 

Mgr. Ľubica Štubňová, Mgr. Marcela Čížová, Mgr. Leo Lichvár. Významnou udalosťou otvorenia 

expozície bol veľkorysý čin Paula H. Jensena, RDP z Nórskeho kráľovstva ktorý daroval múzeu časť 

svojej filatelistickej zbierky v hodnote 50.000 USD, ktorá bola ocenená zlatou medailou na 

viacerých filatelistických výstavách.Týmto sa obohatil zbierkový fond múzea o artefakty poštovej 

histórie z pred známkového obdobia a Slovenskej republiky 1939-1945. V rámci marketingových 

cieľov múzea bola sprístupnená interaktívna expozícia pod názvom „Detská pošta a vydaná emisia 

príležitostnej poštovej známky autorov Dušana Kallya a Františka Horniaka „Poštové múzeum Banská 

Bystrica“, ako aj poštové lístky „Otvorenie poštového múzea “ a „Otvorenie detskej pošty“, a k ním 

príležitostné poštové pečiatky. Pri tejto príležitosti boli emitované zlaté a strieborné pamätné 

medailí realizované Kremnickou mincovňou. 

  
Žiadosť zriaďovateľa o zaradenie dokumentačného centra do registra múzeí  



  
 Expozícia Poštového múzea Detská pošta 

 

  
Otvorenie poštového múzea 

  
Paul H. Jensen a hostia z poštových múzeí Budapešť a Praha v rámci sprievodného programu 

v Žiline(filatelistická výstava Žilinfila) a Martine (Múzeum slovenskej dediny v prírode) 

 

   
 Príležitostná poštová známka a emisia zlatých a strieborných pamätných medailí 



    
Poštové lístky a príležitostné pečiatky 

  

 Otvorením stálej muzeálnej expozície sa uskutočnil ďalší cieľ obsiahnutý v koncepcii strategických 

i taktických úloh múzea. Následným krokom bolo rozšírenie pôsobenia v oblasti marketingovej 

komunikácie so zámerom napomôcť k úspešnému etablovaniu sa na muzeálnom trhu, najmä po 

prijatí v roku 2001 za člena Medzinárodnej asociácie dopravných a komunikačných múzeí, ako aj 

Medzinárodnej únie technických múzeí. Skúsenosti získané na výstavách v Berne, Berlíne, Paríži, 

Pegingu a v Prahe sa zúročili pri realizácii Medzinárodnej výstavy poštových známok „SLOVENSKO 

2002“, „NITRAFILA 2003“ v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov a SNM – Národným 

múzejným centrom Bratislava. V roku 2002 v rámci medzinárodnej výstavy okrem Poštového múzea 

Banská Bystrica vystavovalo i Známkové múzeum Budapešť a uskutočnila sa muzeologická vedecká 

konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom „Formy a metódy muzeálnej práce pri realizovaní 

špecializovaných expozícií a výstav“. V nadväznosti na kontakty múzea výstavu navštívil 

i splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, ktorý sa zúčastnil s manželkou i sprievodného 

programu. Ako spoluorganizátor výstavy „NITRAFILA 2003“ Poštové múzeum zabezpečilo v Nitre 

zasadanie Medzinárodnej únie technických múzeí Európy, kde na jeho podnet bolo do tejto 

významnej európskej ustanovizne prijaté za člena Slovenské poľnohospodárske múzeum.  

     
 Výstavný katalóg   Otvorenie konferencie   Zborník z konferencie 

     
Návšteva výstavy splnomocneným veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky YUANOM GUISENom, 

manažmentom Známkového múzea Budapešť, účastníci sprievodného programu 



  
Organizačný výbor NITRAFILA 2003 

 

  
Zasadnutie MUTM EURÓPY v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre 

 

 Členstvo v medzinárodných muzeálnych organizáciách zabezpečovali tvorbu koncepcií rozvoja , rast 

konkurencieschopnosti na muzeálnom trhu a oboznamovanie sa s novými organizačno – technickými 

prvkami zabezpečujúcimi intenzitu procesov a štrukturálneho vývoja marketingovej stratégie 

múzea. Kontakty najmä so slovenskými zastupiteľskými úradmi v zahraničí, prispievali 

k intenzívnejším kontaktom a spolupráci so spriatelenými múzeami, čo prispievalo tak ku kvalite, 

ako aj k širšiemu etablovaniu sa v zahraničí, ale i v domácom prostredí. Pri vytváraní priaznivého 

ovzdušia v rámci prezentačnej činnosti múzea treba kladne hodnotiť spoluprácu s Ladislavom 

Ballekom v Českej republike, Petrom Dubčekom v Spolkovej republike Nemecko, Jurajom Hraškom a 

Dušanom Kerným vo Švajčiarskej konfederácii, Andrejom Sokolíkom v Nórskom kráľovstve. Táto 

kooperácia pomohla zabezpečiť akceptáciu Poštového múzea z Banskej Bystrice nie len 

u partnerských múzeí, ale aj ich zriaďovateľov t.j. vedení jednotlivých poštových správ. Takto bola 

podpísaná i zmluva o nadštandardnej spolupráci múzeí, medzi Českou a Slovenskou poštou. Múzeum 

okrem zamestnancov Poštového múzea Praha, na základe výmeny skúseností navštívili pracovníci 

Poštového a Známkového múzea z Budapešti, ako aj zamestnanci Technického múzea v Brne. 



   
Podpísanie zmluvy o spolupráci Návštevy zamestnancov múzeí z Budapešti a Brna 

 

 Okrem múzejnej odbornej verejnosti záujem o návštevu prejavili i zberatelia poštových známok - 

vystavovatelia Odbornej filatelistickej výstavy olympijskej a športovej filatelie „ SLOVOLYMPFILA 

2004“, kde v prípravnom výbore pôsobili i zamestnanci poštového múzea. V rámci sprievodného 

programu najmä zahraniční účastníci navštívili Poštové múzeum v Banskej Bystrici. 

   
Prípravný výbor výstavy SLOVOLYMPFILA 2004 Zahraniční vystavovatelia v Banskej Bystrici 
 
 
Takto vznikajúce iniciatívy viedli k definovaniu komunikačných aktivít, ktoré by spolu pôsobili 

i oddelene na vznik marketingových nástrojov založených na poznaní strategických úloh spolupráce 

medzi múzeom a filatelistami. Prvé systematické snahy vznikli v roku 2000 v Nitrianskom Pravne 

v rámci účasti na XVII. Dňoch filatelie Slovenska. Iniciatíva JUDr. Otta Gáťu z roku 1984 sa ukázala 

ako životaschopná, čo vyústilo k spolupráci Poštového múzea s Banskobystrickými klubmi filatelistov 

a k organizovaniu XXV. Dní filatelie Slovenska v roku 2008 v Banskej Bystrici. Myšlienky nasledujúcej 

spolupráce s cieľom vytvorenia homogénneho komunikačného vzťahu s členmi organizovanej 

filatelie i na báze prednáškovej a publikačnej činnosti sa vykryštalizovala v roku 2003, kedy Poštové 

múzeum na dňoch filatelie v Košiciach ponúklo spoluprácu a priestor ďalšiemu podnetu JUDr. Otta 

Gáťu a Michala Kiššimona z roku 1997 týkajúceho sa založenia vedeckej spoločnosti, ktorá v roku 

2008 po jedenásťročnej činnosti bola premenovaná na Slovenskú filatelistickú akadémiu. Úspešnosť 

tohto projektu dokladá i vydávanie edičného radu Filatelistické štúdie za výraznej pomoci skúseného 

redaktora Ivana Tvrdého. Týmto zámer zverejňovania bádateľských výsledkov členov organizovanej 

filatelie sa naplnil i v prospech múzea, ktoré získava cenné poznatky z dlhoročných odborných 

poznatkov o dejinách pošty a poštovníctva na Slovensku. 



   
XVII.Dni filatelie Slovenska Pozvánka členovia organizačného výboru XXV. Dní filatelie Slovenska 

   
Členovia Slovenskej filatelistickej akadémie a jej publikačná činnosť 

 Existenčný základ a zdôvodnenie múzea vyúsťuje vo využívaní jeho zbierok prezentovaním. Cieľom 

celej muzeálnej práce je jeho hlavná disciplína muzeálna výstava a expozícia. Vedľajšou úlohou 

muzeálneho sprostredkovania, ale z hľadiska perspektív veľmi dôležitou je prezentácia konkrétnych 

autentických predmetov - akéhosi pravidelného vzdelávania - plodného stretnutia - poučenia 

návštevníka. Pri koncipovaní interaktívneho projektu Detská pošta v rámci stálej expozície sme 

vychádzali so zámeru oddeliť informácie získavané v múzeu od spôsobu ich nadobúdania v škole a to 

z dôvodov, aby účastníci najmä žiaci a študenti nevnímali len zmenu prostredia, ale aj spôsob 

prístupu k informáciám, zároveň využili špecifické zákonitosti poštovej činnosti a známkovej tvorby 

a získali vedomosti v rámci daného odboru. Špecifickým prístupom k sprostredkovaniu fondov múzea 

bola spolupráca so Žilinskou univerzitou v Žiline, ktorá bola zameraná na oboznámenie sa s históriou 

pošty a poštovníctva na Slovensku s cieľom možného všestranného riešenia tak minulých, ako aj 

súčasných praktík v poštovej prevádzky, študentom Katedry histórie Univerzity Mateja Bela boli 

dokumentované princípy teoretickej i aplikovanej muzeológie napr.: získavanie, výber a správa 

zbierok, ochrana a dokumentácia zbierkového fondu v špecializovanom muzeálnom zariadení atď., 

o čo mali záujem i študenti Masarykovej Univerzity Brno.  

     
 Detská pošta   Študenti Žilinskej univerzity a Masarykovej univerzity Brno  



Pre hlbšie pochopenie činnosti múzea , ako aj spropagovanie odborných výsledkov je dôležitým 

komunikačným prostriedkom tlačené slovo. Pre verejnosť sú určené katalógy výstav, odborné 

časopisy, monografie, ako aj prednášky na vedeckých konferenciách. Aktuálne udalosti boli 

uverejňované v podnikovom časopise. K odborným formám sprostredkovania výsledkov výskumom 

patria odborné časopisy, publikácie, ale aj prednášky na vedeckých konferenciách, ako aj 

spoluautorstva vysokoškolských skrípt a odborné prednášky na Katedre histórie UMB, kde vedúci 

múzea pôsobil, ako externý učiteľ. 

 
Publikácie vydávanie pre širokú verejnosť 

 
Odborné publikácie 

 
Vysokoškolské skriptá 

 Po presťahovaní Dokumentačného centra a známkovej tvorby z Bratislavy do Banskej Bystrice, 

okrem úloh zameraných na prezentáciu a sprístupňovanie zbierok vznikla legislatívna povinnosť 

evidencie a ochrany zbierkového fondu. Na základe tejto úlohy zamestnanci vypracovali spôsob 

zabezpečenia zbierok v depozitoch, ktoré boli vybavené potrebným inventárom a následne 

vypracovanou koncepciou realizácie dokumentácie. Depozity sa zabezpečili elektronickým 

zabezpečovacím a protipožarnym systémom typu FM 200, s rozvodmi a fľašami firmy PYROKONTROL, 

čističkami a odvlhčovačmi vzduchu typu TRION. Mobiliár depozitov a knižnice pozostáva zo 

špeciálnych zariadení vyrobených firmou KOVAL (stacionárne a posuvné regály, ako aj páter-noster 

regály, trezory ). Výstavná a expozičná miestnosť je vybavená výstavnými filatelistickými panelmi 



a trezormi, vitrínami, kubusmi atď. Expozičná miestnosť má vzduchotechniku a protipožiarne 

zariadenie. 

  
 

 

 

 

 

     
Mobiliár depozitov, výstavných a expozičných priestorov, vzduchotechnika, zabezpečovacie a 

 protipožiarne systémy 

Nakoľko zbierkový fond obsahuje dojrozmerný ( návrhy a rytecké rozkrezby poštových známok, 

postupnosti tlače, fotografie, ako aj ďalšie dokumentačné dáta) a špeciálny trojrozmerný materiál 

(ryté pomôcky, pečiatky, atď.) okrem archívnych krabíc, bolo nevyhnutné z pohľadu ochrany 

zbierkového fondu vytvoriť obalový materiál na ich uskladnenie. Na základe toho bol vypracovaný 

projekt trvalého zabezpečenia týchto predmetov. Podľa predložených návrhov boli jednotlivé 

ochranné zložky realizované Knihárstvom Marty Ďumbalovej.  

  
Ukážky z návrhov ochranného obalového materiálu 

   

 



  
Obalový materiál na ochranu zbierkového fondu 

Nakoľko evidencia fondov realizovaná v dokumentačnom centre v Bratislave nezohľadňovala 

muzeálnu legislatívu, Rade riaditeľov Slovenskej pošty š.p., bola predložená „Koncepcia evidencie 

zbierok Dokumentačného centra Slovenskej pošty, š.p.“, ktorú schválili opatrením č. RR 4/11/1998 

a týkala sa zavedenia systémovej a odbornej evidencie zbierkových a iných predmetov, časovej 

postupnosti ich spracovania a technického vybavenia. Administratívno - správnu evidenciu zbierok 

od roku 2000 múzeum zabezpečovalo v počítačovom programe BACH. Nakoľko uvedený program po 

strádal katalogizačnú kartu pre poštové známky, známkovú tvorbu a ryté pomôcky za 

spolupráce distribútora programu s Ing. Štefanom Pollákom bol tento nedostatok odstránený. Okrem 

toho sa zaviedla aj skladová karta evidujúca poštové známky určené pre výstavné účely.  

   
Odborná evidencia zbierkových predmetov a výstavných materiálov poštových známok 

 Ako je z uvedeného vidieť snažil som sa podať niekoľko informácií o genéze Poštového múzea 

v Banskej Bystrici. Okrem komunikácii a propagácii zameral som sa i na oblasť odbornej činnosti, 

ktorá je neraz opomínaná bez toho, že by sme si uvedomili, že vlastne v nej vzniká reálna 

marketingová ponuka každej pamäťovej inštitúcie. Toto spojenie chcem dokumentovať na 

niekoľkých grafoch informujúcich o úvodných činnostiach tohto účelového zariadenia Slovenskej 

pošty . 

   



  
Význam Poštového múzea pre kultúrny život v meste Banská Bystrica ocenil i primátor, ktorý 

kolektívu udelil pri príležitosti Svetového dňa pošty r. 2005 „Pamätný list mesta“ za osobitý podiel 

na zviditeľňovaní nášho kultúrneho dedičstva a 12.1.2006 „Cenu primátora mesta Banská Bystrica“ 

za r. 2005. Týmto bola ocenená práca tejto pamäťovej inštitúcie pôsobiacej na území mesta, 

Slovenska, ale i v zahraničí. Pri tejto príležitosti je vhodné spomenúť, zamestnancov, ktorí svojou 

prácou budovali imidž pamäťovej inštitúcie, ale aj podporovateľov, tak v rámci rezortu, ako aj 

z radou vedenia zriaďovateľa bez ktorej by vývoj nebol v takej šírke úspešne zabezpečený a to : Ing. 

Jarmila Brichtová, Ing. Ján Jasovský, Ing. Jaroslav Dobrotka, PhDr. Irena Kirinovičová, Ľubomír 

Polievka, Ing. Jozef Vavrek, Ing. Ľubomír Vážny.  

  

   
Ocenenie Poštového múzea mestom Banská Bystrica 
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