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DNI MLADÝCH FILATELISTOV A FILATELISTICKÁ OLYMPIÁDA 
BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI BRATISLAVA 7. – 8. JÚN 2013 

 
ZAMERANIE:  
Stretnutie mladých filatelistov na Bratislavských zberateľských dňoch s návštevou veľkého výmenného strediska. 
Priamo na výstavisku prebehne súťaž FO zameraná na Detskú známku ako aj návštevu inaugurácie známky 
ZVEROKRUH. 
 
PROGRAM: 
Piatok 7. júna 2013  
11.00 - príchod delegátov a súťažiacich do INCHEBY 
 - voľná prehliadka výmenného strediska 
13.00 - inaugurácia poštovej známky 
14.00 - Filatelistická olympiáda (teoretická časť) 
16.00 - návšteva triediarne pošty v Bratislave 
18.00 - presun na ubytovňu – hotel JURKI 
19.00 – večera 
20.00 – II. časť filatelistickej olympiády „ Návrh detskej poštovej známky“  
 - spoločenský večer mladých 
 
Sobota 8. júna 2013 
7.30 - raňajky 
8.30 - vyhodnotenie filatelistickej olympiády 
10.00 – 15.00 – prehliadka historickej časti Bratislavy, Bratislavský hrad a Devín 
15.00  - ukončenie Dní mladých filatelistov 
 
FINANANČNÉ ZABEZPEČENIE 
Finančné prostriedky na celú akciu sponzorský zabezpečila Slovenská pošta a.s. (cestovné, ubytovanie, stravovanie, 
autobus na prehliadku pamätihodností mesta a okolia, ceny súťažiacim). Rozpočet bude stanovený po zistení 
finančných nákladov na ubytovanie, stravovanie, autobus. 
POČET ÚČASTNÍKOV 
 
40 účastníkov - podľa rozpisu KM a finančných nákladov 
 
POZNÁMKA 
Časový plán sa môže meniť v závislosti od organizačných zmien, ktoré môžu nastať z rôznych dôvodov a to či bude 
inaugurácia známky Zverokruh na BZD, či nám bude umožnené a v akom termíne navštíviť triediace stredisko 
Slovenskej pošty v Bratislave.  
 
POŠTOVE ZNÁMKY VYDANÉ SLOVENSKOU POŠTOU S DETSKÝM MOTÍVOM 
Vydanie  číslo katalógu Názov emisie 
29.4.1994 27   Medzinárodný rok rodiny / Zuzana Tóthová/ 
1.6.1998  151  Detské centrum – logo Detského centra/  
1.6.2000  210  Detská známka UNICEF – logo UNICEF / A. Baníková/ 
1.6.2003  298  Maťko a Kubko – Postavy z z rozprávok Marianny Grznárovej 
21.5.2004 327  Deduško z večerníčka – Jarný variant Večerníčka 
31.5.2006 378  Známka deľom – Jar / detská kresba s kvetom a motýľmi/ 
30.5.2007 398  Janko Hraško 
29.5.2008 423  Známka deťom – Pavol Dobšinský - Rozprávkový drak 
11.11.2009 463  Vianoce – Zimný motív / detský návrh Kristíny Pútecovej/ 
3.6. 2011 498  Detská známka – Známka s potlačeným kupónom (20. výročie časopisu FIFFÍK)
    autor Natália Gončárová, žiačka ŠZŠ v Poprade 
1.6.2012  516  Medzinárodný deň detí – Známka s personalizovaným kupónom -  Torta so  
    zapálenými sviečkami – návrh Hudoková študentka  
 
POZNÁMKA: súťažiaci nemusia vedieť v ktorom roku známka bola vydaná a aké má katalógové číslo. Treba vedieť 
ich nájsť v katalógu a poznať ich námet. 
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OTÁZKY PRE SÚŤAŽ MLADÝCH FILATELISTOV V RAMCI BZD 
Súťažiaci na základe predložených známok alebo filatelistického materiálu majú posúdiť a určiť o aký druh ide.  
 
1. Poštová známka nepoužitá /čistá/ 
2. Poštová známka použitá / opečiatkovaná/ 
3. Známky nezúbkované / strihané/ 
4. Známky zúbkované 
5. Známky s kupónom 
6. Známky – spojky 
7. Známky s prítlačou 
8. Známky s pretlačou 
9. Známky doplatné 
10. Známky letecké 
11. Známky automatové 
12. Novinové známky 
13. Známky v plastovej fólií 
14. Známky príplatkové, dobročinné 
15. Poštový hárček 
16. Známkový zošitok  
17. UTL – upravený tlačový list 
18. CM – carta maxima 
19. PL poštový lístok s prítlačou a bez prítlače 
20. COB – celinova obálka bez prítlače a s prítlačou 
21. Celistvosť 
22. Aerogram 
23. Spoločné vydanie známok s druhým štátom 
24. NL- nálepný list 
25. PaL – pamätný list 
26. PT – príležitostná tlač, černotlač 
27. Otlačok výplatného stroja, strojové pečiatky 
28. Poštová denná pečiatka 
29. Príležitostná poštová pečiatka 
30. List I. triedy – prioritne 
31. Doporučený list 


