
Kupóny a spojky – od reality do extrému 
 

V posledný februárový deň tohto roku (28.2.2023) vydala Slovenská pošta, a. s. dve známky 
spoločného vydania s Arménskom. Ich autorom je akademický maliar Peter Augustovič. 

Jedna známka zobrazuje Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici, ktorý je možné považovať za 
najstarší zachovaný kostol na území Slovenska postavený v 9. storočí (v slovenskej verzii Pofis č. 788). 
Na druhej známke je vyobrazený snáď najznámejší arménsky kláštor Tatev, ktorý bol v roku 1995 zaradený 
do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (v slovenskej verzii Pofis č. 789). 

Obe vydania, slovenské aj arménske, sú zaujímavé úpravou tlačových listov (TL). Jedná sa o dve 
známky vydané na jednom TL,  kde v hornej časti TL sa nachádza známka z vyobrazením Kláštora Tatev 
(20 známok) a v dolnej časti známky s vyobrazením Kostolíka sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (20 známok). 
V strednom rade TL (5 rad známok) sa nachádzajú tri rôzne kupóny, ktoré tvoria so stredným stĺpcom (3 stĺ-
pec známok), v ktorom sa nachádzajú tiež tri kupóny, kríž. Rozmiestnenie kupónov a ich obsah (texty) 
v kríži sa líšia podľa vydania, či je to verzia slovenská (obr. 1) alebo arménska (obr. 2). V slovenskej verzii 
sú obe známky v nominálnej hodnote 1 € a v arménskej 400 arménskych dramov (ADR), čo pri bankovom 
kurze 1 € = 409,39 ADR (kurz z 10.3.2023) predstavuje rovnakú hodnotu. Slovenské známky boli tlačené v 
Tiskárne Hradištko, s.r.o. v Českej republike a arménske tlačiarni Cantor vo Francúzsku. 
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Netradičným rozmiestnením kupónov a ich rôznorodosťou vzniká pre filatelistov veľké množstvo 
kombinácii známok s kupónmi a ich spojok. Túto problematiku by sme si v tomto článku bližšie rozobrali, 
no pre zjednodušenie len v slovenskom vydaní. Arménske vydanie je analogické. 

To aké kombinácie kupónov a spojok zaradíme do svojho albumu závisí len od nás. Tiež od nás 
závisí, či budeme sa orientovať aj podľa vydavateľov albových listov, kde kombinácie navrhnú oni. 

Pre zjednodušenie si navrhneme pomenovanie jednotlivých známkových a kupónových polí: 
známka Kláštora Tatev – Tatev 
známka kostolíka sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici – Blatnica 
kupón s arménskou vlajkou – vlajka Ar. 



kupón so slovenskou vlajkou – vlajka SR 
kupón s arménskym textom – text Ar. 
kupón so slovenským textom – text Sl. 
kupón s arménskym štátnym znakom – znak Ar. 

Ako najzákladnejšiu kombináciu môžeme považovať spojenie : 
hore Tatev – dole Blatnica (obr. 3) 

Za reálne kombinácie považujem aj spojky dvoch známok a kupónu: 
horizontálne spojky:  Tatev – vlajka Ar. – Tatev (obr. 4) 
   Blatnica – vlajka SR – Blatnica (obr. 5) 
vertikálne spojky: Tatev – text Ar. – Blatnica (obr. 6) 
   Tatev – text Sl. – Blatnica (obr. 7) 

Za menej reálne (vhodné zaradenia do zbierky) považujem kombinácie známky a kupónu: 
Tatev – kupón dole vlajka Ar. (obr. 8) 
Tatev – kupón vpravo vlajka Ar. (obr. 9) 
Tatev – kupón vľavo vlajka Ar. (obr. 10) 
Blatnica – kupón hore vlajka SR (obr. 11) 
Blatnica – kupón vpravo vlajka SR (obr. 12) 
Blatnica – kupón vľavo vlajka SR (obr. 13) 
Tatev – kupón dole text Ar. (obr. 14) 
Tatev – kupón vpravo text Ar. (obr. 15) 
Blatnica – kupón hore text Ar. (obr. 16) 
Tatev – kupón dole text Sl. (obr. 17) 
Blatnica – kupón vľavo text Sl. (obr. 18) 
Blatnica – kupón hore text Sl. (obr. 19) 

K extrému by som už zaradil dve kombinácie spojok: 
horizontálna spojka: Tatev – text Ar. – znak Ar. – text Sl. – Blatnica (obr. 20) 
vertikálna spojka: Tatev – vlajka Ar. – znak Ar. – vlajka SR - Blatnica  (obr. 21) 

Samozrejme môžeme vytvárať aj ďalšie kombinácie známky s dvomi či tromi kupónmi, no to už 
môžeme považovať skôr za nezmysel ako za extrém. 

Pre vytvorenie spojok a kupónov opísaných v tomto článku nám stačí päť TL prípadne stredných 
častí TL (3 až 7 rad známok). 

 

Zdeněk Baliga 
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