
Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú za rok  2019 
 

Do Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019 bolo zaradených všetkých 28 

slovenských poštových známok, boli zaradené do Emisného plánu slovenských poštových známok na 

rok 2019 a ktoré vydala Slovenská pošta, a. s. v roku 2019. Na adresu organizátorov Ankety 2019 

prišlo okolo 820 hlasov formou emailového hlasovania alebo hlasovania poštou. Po eliminovaní 

hlasov, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu neplatné, prípadne duplicitné, bolo do vyhodnotenia 

zaradených 765 platných hlasov, ktoré priniesli nasledovné poradie:  

 

1. miesto - známka číslo 685 Československé légie a M. R. Štefánik (170 hlasov = 22 %) 

 

2. miesto - známka číslo 697 Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná (143 hlasov = 19 %) 

 

3. miesto - známka číslo 683 EUROPA 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá (56 hlasov = 7 %) 

 



Na ďalších miestach sa umiestnili nasledovné slovenské poštové známky (v zátvorke počet platných 

hlasov):  

702 – 30. výročie nežnej revolúcie (46 hlasov) 

680 – Spoločné vydanie so Slovinskom: Slovenský orloj v Starej Bystrici (41 hlasov) 

688 – Prezidentka SR Zuzana Čaputová (35 hlasov) 

699 – UMENIE: Ernest Zmeták (1919 – 2004) (35 hlasov) 

686 – 50. výročie Zväzu slovenských filatelistov (28 hlasov) 

689 – Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa (27 hlasov) 

704 – Deň poštovej známky: Vincent Hložník (24 hlasov) 

684 – MS v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach (21 hlasov) 

690 – 100. výročie Univerzity Komenského (21 hlasov) 

698 – UMENIE: Ladislav Hudec (1893 – 1958) (21 hlasov) 

693 – 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov (20 hlasov) 

679 – Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo (16 hlasov) 

696 – Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou: Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc (16 

hlasov) 

701 – Vianoce 2019: Tradičné slovenské drotárstvo (10 hlasov) 

 

Zvyšné známky získali menej ako 10 hlasov. Zaujímavosťou je, že v Ankete 2019 získala aspoň jeden 

hlas každá z 28 známok vydaných v roku 2019. 

 

Ak sa pozrieme na zloženie účastníkov Ankety 2019 (počítame len platné hlasy), tak o výsledkoch 

rozhodlo 516 hlasujúcich zo Slovenska (67,5 %), 238 hlasujúcich z Českej republiky (31,1 %) a 11 

hlasujúcich zo zahraničia (1,4 %). Z pohľadu zastúpení pohlaví hlasovalo 241 žien (31,5 %) a 524 

mužov (68,5 %).  

 

Ak by sme započítali hlasy len slovenských účastníkov, tak by výsledky dopadli rovnako, ak by sme 

započítali hlasy len českých účastníkov, tak by výsledky dopadli rovnako akurát na treťom mieste by 

sa s rovnakým počtom hlasov umiestnila aj známka 688 – Prezidentka SR Zuzana Čaputová. 

Ak by sme započítali len hlasy žien, tak prvé miesto by zostalo rovnaké a druhé a tretie by sa 

navzájom vymenili; ak by sme započítali len hlasy mužov, tak prvé a druhé miesto by zostali rovnaké, 

na treťom mieste by sa umiestnila známka 702 – 30. výročie nežnej revolúcie. 

 



Zopár námetov a komentárov, ktoré poslali účastníci ankety: 

„Dobrý den, jsem sběratelka známek a oceňuji, že si české i slovenské známky drží stále vysokou 

úroveň. Proto jsem také ráda, že mohu ocenit snahu a práci jejich tvůjců a zapojit se do hlasování o 

najkrajšiu poštovú známku za rok 2019.“ 

„Prekvapilo ma, koľko známok vzniká na Slovensku, až som si nevedela vybrať. Sú to nádherné diela.“ 

„Přeji vydavateli známek - slovenské poště hodně mámětů z uměleckých pokladů Slovenska i z jeho 

nádherné země.“ 

„Ďakujem a prajem pekný deň a nekonečne veľa pamätných známok, na ktoré sa nezabúda.“ 

„Chýbala mi tam známka /za rok 2019/ s portrétom nášho herca, alebo herečky. Bola to dobrá téma, 

lebo dnešná mládež vôbec nepozná staršiu generáciu hercov. Mohla s toho byť pekná tradícia. Škoda, 

že sa v nej nepokračovalo.“ 

K známke 693 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov: 

„Je těžko vybírat z loňské produkce Vašich poštovních známek tu nejkrásnější, ale zalíbila se mi 

známka katalogové číslo 693 "400. výročie mučedníckej smrti troch svatých košíckych mučedníkov" 

jak po stránce výtvarné, tak i pro rytecké provedení.“ 

K známke 702 30. výročie nežnej revolúcie: 

„Dobrý den, hlasuji za tuto známku, moc krásná. Na Slovensku žiji 4 roky a vaše pošta se nedá 

srovnávat s českou, ta vaše je kvalitní a spolehlivá. ... Přeji vám ať lidé stále posílají pohledy a krásné 

vzpomínky, díky vaším službám.“ 

„Jsem rád,že si toto významné výročí opět připomínáme spolu.“ 

K známke 699 UMENIE: Ernest Zmeták (1919 – 2004): 

„znamka vhodne spaja klasiku (Horniakova rytina) s modernym grafickym dizajnom (Rostoka)“ 

 

Poďakovanie 

Na záver mi dovoľte v mene organizátorov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 

2019, ktorými sú Slovenská pošta, a. s. / POFIS, Zväz slovenských filatelistov a Informačný 

filatelistický portál www.postoveznamky.sk poďakovať všetkým účastníkom. Veríme, že ich poteší 

malý filatelistický suvenír, ktorý od nás dostanú poštou. 

 

      


