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P o ď a k o v a n i e
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov (SSoŠZ) vyslovuje 
úprimné poďakovanie Slovenskému olympijskému výboru a Slovenskej olym-
pijskej marketingovej spoločnosti za dôveru a spoluprácu pri príprave tejto oje-
dinelej publikácie, mapujúcej slovenské olympijské memorabílie za uplynulých 
20 rokov. vďaka patrí aj Slovenskej pošte za povolenie publikovať reprodukcie 
poštových známok a ostatných poštových produktov a Mincovni kremnica 
za nezištnú spoluprácu a pomoc pri kompletizovaní zberateľských artefaktov. 
osobitne sa chceme poďakovať aj najvýznamnejším osobnostiam uplynulého 
20 ročného obdobia slovenského zberateľstva – predsedovi našej spoločnosti 
Branislavovi Delejovi za to, že spoločnosť vôbec existuje a aktívne pracuje 
a hlavne jeho aktivitou vznikla táto publikácia, filatelistom Petrovi osuskému   
a ervínovi Smažákovi a uznávanému odznakárskemu expertovi Pavlovi 
 königovi. Títo všetci, ale aj mnoho ďalších nemenovaných zberateľov, sa pri-
činilo o vznik a zachovanie pestrej škály slovenských olympijských známok, 
pečiatok, odznakov, či mincí.
História úspešnej činnosti Sov v období rokov 1993 - 2013 je tak komplex-
nejšia a bohatšia aj ich zásluhou.
ešte raz vďaka! SSoŠZ
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FranTiŠek CHMelár
prezident Sov

Čas nenápadne a nezadržateľne plynie, postupne v ňom ľudia tvoria históriu, 
ani sme sa nenazdali a už je tu výročie.

XX. výročie vzniku Slovenského olympijského výboru je takým malým medz
níkom, ktorým sa aj pre slovenské športové a olympijské hnutie končí etapa dets
tva, pomerne rýchleho sebauvedomovania a  rozvoja, pokusov a omylov, nárekov 
i radostí. Športoví historici to iste popíšu, žurnalisti opíšu, ale archeológovia vedia, 
že pre poznanie histórie (i  keď tak mladej) sú možno najdôležitejšie hmatateľné 
artefakty. Pre šport a olympizmus sú takými olympijské a športové memorabílie.

Poštové známky, odznaky, medaile, pamätné mince i  listy, podpisy, vlajočky 
a najnovšie aj vstupenky, časti oblečenia a veľa ďalších predmetov, tvoria názornú 
dokumentáciu toho, čo, kedy a ako sa v slovenskom športe a olympizme dialo.

Naša Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov združuje nad
šencov, ktorí venujú veľa času i prostriedkov získavaniu a kompletizovaniu artefak
tov a významne tým dopĺňajú dokumentáciu doby, v ktorej Slovenský olympijský 
výbor vznikol a vyvíjal sa. Ďakujeme im za to a najmä, že zbierky nenechávajú len 
pre seba, ale prezentujú ich na verejnosti, pripravili tiež túto užitočnú publikáciu 
a prispievajú tak v nemalej miere k propagácii olympijských a športových hodnôt 
a olympijskej výchove mladej generácie.

 Veľa zdaru!

BraniSlav Delej
predseda SSoŠZ

Vážení priatelia olympizmu, športu, vážení zberatelia!
Naša Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov pripravila pre 

Slovenský olympijský výbor a všetkých zberateľov olympijských a športových arte
faktov pri príležitosti 20. výročia vzniku SOV túto ojedinelú publikáciu. Spojili sme 
všetky sily – zberatelia filatelie, odznakov, medailí, mincí a iných suvenírov, aby sme 
pracne skompletizovali všetky produkty Slovenského olympijského výboru za 20 rokov 
od jeho vzniku. Nebolo to jednoduché, prakticky nikto z nás nevlastní kompletnú zbier
ku... Chcem preto poďakovať Vojtechovi Jankovičovi, Petrovi Osuskému, Mariánovi 
Linderovi, Zdenkovi Krížovi a osobitne Pavlovi Königovi za pomoc pri zapožičaní 
častí ich zbierky, aby vznikol tento kompletný súbor krásnych a vzácnych artefaktov.  
Nech aj táto pamätnica poslúži na to, aby rozprúdila zbieranie športových memo
rabilií na Slovensku. Všetci, tak ako aj SOV, starneme a mladých zberateľov nám 
zatiaľ, žiaľ, nepribúda...

Želám jubilujúcemu SOV veľa krásnych a úspešných rokov a mnoho medailí pre 
radosť všetkých športových fanúšikov i dobrú reprezentáciu Slovenska.
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Poštové Produkty

V  časti Poštové produkty prinášame prehľad 
produktov súvisiacich s  olympijskou temati-
kou, ktoré oficiálne vydala Slovenská pošta, a.s. 

/ POFIS a ktoré považujú filatelisti za tzv. filatelistický 
materiál. Konkrétne tu zberatelia nájdu poštové znám-
ky, obálky prvého dňa vydania (FDC), známkové zošit-
ky, poštové lístky (bez prítlače a s oficiálnou prítlačou), 
celinové obálky (bez prítlače a  s oficiálnou prítlačou), 

pigeongramy, príležitostné poštové pečiatky a  odtlač-
ky výplatných strojov (OVS). Zdrojom zobrazenia  
a textových informácií je oficiálna internetová stránka 
POFISu (www.pofis.sk) a zbierky autorov tejto publiká-
cie. Kvôli prehľadnosti uvádzame len základné informá-
cie o  autoroch. Podrobnejšie informácie, u  poštových 
známok aj tematický popis, možno nájsť na vyššie uve-
denej  oficiálnej stránke POFISu. 

Poštové známky, obálky Prvého dňa (FdC), 
známkové zošitky

1994
XVII. zimné olympijské hry Lillehammer ´94

Olympijské hnutie – 100 rokov MOV

•	Autor:	Dušan	Nágel
•	Rytec:	František	Horniak

•	Autor	výtvarného	návrhu:	Martin	Činovský

•		Autor	návrhu	pečiatky:		
Dušan	Nágel

•	Autor:	Ivan	Schurmann
•	Rytec:	Martin	Činovský

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	van	Schurmann
•	Rytec	FDC:	František	Horniak
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Ivan	Schurmann
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Olympijské hry Atlanta ´96

•	Autor:	Oliver	Solga
•	Rytec:	Bohumil	Šneider

100 rokov olympijských hier - Alojz Szokol

•	Autor:	Dušan	Nágel
•	Rytec:	František	Horniak

•		Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	
Dušan	Nágel

•	Rytec	FDC:	František	Horniak
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Dušan	Nágel

1996

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	Oliver	Solga
•	Rytec	FDC:	Bohumil	Šneider
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Oliver	Solga

Úspechy slovenských športovcov na OH ´96

•	Autor:	Rudolf	Cigánik
•	Rytec:	Rudolf	Cigánik

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	Rudolf	Cigánik
•	Rytec	FDC:	Rudolf	Cigánik
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Karol	Felix
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1997
Ondrej Nepela

1998
Zimné olympijské hry Nagano 1998

•	Autor:	Igor	Piačka
•	Rytec:	Rudolf	Cigánik

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	Igor	Piačka
•	Rytec	FDC:	Rudolf	Cigánik
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Igor	Piačka

•	Autor:	Igor	Piačka
•	Rytec:	Bohumil	Šneider

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	Igor	Piačka
•	Rytec	FDC:	Bohumil	Šneider
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Igor	Piačka

1999
19. svetová zimná univerziáda a 4. EYOD – Európske olympijské hry mládeže

•	Autor	výtvarného	návrhu	známky:	Ivan	Schurmann
•	Rytec	známky:	Bohumil	Šneider
•	Rytec	kupónu:	Bohumil	Šneider

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	Ivan	Schurmann
•	Rytec	FDC:	Bohumil	Šneider
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Ivan	Schurmann
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2000
Olympijské hry Sydney 2000

2002
Zimné olympijské hry Salt Lake City 2002

•	Autor:	Ivan	Schurmann
•	Rytec:	Bohumil	Šneider

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	Ivan	Schurmann
•	Rytec	FDC:	Bohumil	Šneider
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Ivan	Schurmann

•	Autor:	Ivan	Schurmann
•	Rytec:	Bohumil	Šneider

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	Ivan	Schurmann
•	Rytec	FDC:	Bohumil	Šneider
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Ivan	Schurmann

2004
Olympijské hry Atény 2004 – Paralympiáda Atény 2004

•	Autor:	Igor	Piačka
•	Rytec:	Rudolf	Cigánik

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	Igor	Piačka
•	Rytec	FDC:	Rudolf	Cigánik
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Igor	Piačka
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Olympijské hry Atény 2004 – slovenskí medailisti

•	Grafická	úprava:	Agentúra	Enterprise
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2006
Zimné olympijské hry Turín 2006

2008

•	Autor:	Igor	Piačka

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	Igor	Piačka
•	Rytec	FDC:	František	Horniak
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Igor	Piačka

Olympijské hry Peking 2008

2010
Zimné olympijské hry Vancouver 2010

•	Autor:	Igor	Piačka

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	Igor	Piačka
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Igor	Piačka

•	Autor:	Peter	Uchnár

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	Peter	Uchnár
•	Rytec	FDC:	Arnold	Feke
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Peter	Uchnár
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•	Autor:	Igor	Piačka

•	Autor	výtvarného	návrhu	FDC:	Igor	Piačka
•	Autor	návrhu	pečiatky:	Igor	Piačka

Poštové lístky (Cdv)

1999
Poprad - Tatry ´99,  
19. svetová zimná univerziáda,  
IV. európske olympijské dni  
mládeže – EYOD

2000
Slovolympfila 2000

•	Autor:	Ivan	Schurmann

XXVII. olympijské hry Sydney 2000

•	Autor:	Ervín	Smažák

•	Autor:	Ervín	Smažák

2012
Olympijské hry Londýn 2012
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2000
OH Sydney 2000

2001
20. valné zhromaždenie SOV

VII. európsky kongres fair play

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák

2002
Medzinárodná výstava poštových známok 
Slovensko 2002 – Deň olympijskej  
a športovej filatelie – Vladimír Dzurilla

2004
Slovenský olympijský výbor

•	Autor	známky:	Ervín	Smažák

 
Slovolympfila 2004 – otvorenie výstavy

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák	
•	Grafická	úprava:	Grafické	štúdio	Ing.	Peter	Juriga

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák
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Slovolympfila 2004 –  
Deň slovenskej športovej známky

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák

 
Slovolympfila 2004 – palmáre výstavy

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák

Hry XXVIII. olympiády Atény 2004 

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák

 
Olymphilex 2004 

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák

Inaugurácia poštových známok  
slovenských olympionikov

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák	
•	Grafická	úprava:	Grafické	štúdio	Ing.	Peter	Juriga

2008
Slovolympfila 2008 –  
Deň slovenských olympionikov

•	Autor	prítlače:	Grafické	štúdio	Ing.	Peter	Juriga
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Celinové obálky (Cob)

2008
Slovolympfila 2008 –  
Deň slovenských paralympionikov 

•	Autor	prítlače:	Grafické	štúdio	Ing.	Peter	Juriga

2010
Slovenskí medailisti  
ZOH Vancouver 2010

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák

1996
Olympfila Bratislava ´96

•	Autor	prítlače:	A.	Lednický

2002
Medzinárodná výstava poštových  
známok Slovensko 2002 –  
Deň olympijskej a športovej filatelie 

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák

2004
Slovolympfila 2004

•	Autor	prítlače:	Ervín	Smažák

2008
Pigeongram Kalokagatia ´96
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Zlatá (60 ks) a strieborná  (100 ks) známka, Kremnica

Zlatá (50 ks) a strieborná (60 ks) známka, Kremnica



1514

Príležitostné Poštové Pečiatky

1993 
  
Beh olympijského dňa

Slovenský olympijský výbor 
členom MOV

1994
 
 
Zimné olympijské hry Lillehammer 1994
 
 
Odlet slovenskej olympijskej 
výpravy na ZOH

 
 
Prvá účasť SOV na ZOH 
Lillehammer 1994

 
 
6. miesto slovenských  
hokejistov na ZOH

 
 
 
 
 
 
100 rokov od založenia 
MOV v Paríži  
1894 – 1994

 
 
Kalokagatia ´94, 
Jozef Herda –  
OH Berlín 1936

 
 
 
10 najlepších 
olympionikov Slovenska

1995
 
Slovenský olympijský 
výbor - Klub fair play

 
Beh olympijského dňa - 
šport proti drogám
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1996
 
Hry I. olympiády  
Atény 1896

 
Filatelistická výstava 
Olympfila 96

 
 
 
Filatelistická olympiáda 
– Od Atén po Atlantu

 
 
 
Letné olympijské hry 
Atlanta 1996

 
Slovenský olympijský 
výbor - Klub fair play

 
Beh olympijského dňa – 
šport proti drogám

Kalokagatia ´96 - Zoltán 
Halmaj - Paríž, St. 
Louis, Londýn

 
Odlet slovenskej 
výpravy Atlanta ´96

 
Otvorenie OH Atlanta ´96 
– autor olympijskej 
hymny Spyros Samaras:

Slávnostné 
vyhodnotenie prvej 
účasti Slovenska na OH 
Atlanta ´96

 
 
Olympijský rok 1996 – 
zlato – striebro – bronz

 

Olympijský rok 1996 - 
Slávnostné zhromaždenie 
ku dňu Slovenskej 
poštovej známky

1997
 
3. valné zhromaždenie 
Slovenskej spoločnosti 
olympijskej a športovej 
filatelie

 
 
Mesto Kalokagatie 
pozdravuje mesto 
olympiády Sydney 2000

 
 
 
 
Slovenský olympijský 
výbor –  
Klub fair play

 
 
 
 
Ondrej Nepela, 
olympijský víťaz  
Sapporo 1972
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1998
 
Ladislav Troják  
ZOH St. Moritz 1948

 
Odlet slovenského tímu 
Nagano ´98

 
Otvorenie ZOH  
Nagano ´98 – 
olympionik  
Lukáš Mihalák

 
 
Slávnostné vyhlásenie 
Cien fair play  
za rok 1997

 
 
 
Kalokagatia ´98 –  
Július Torma –  
Londýn - Helsinky

 
 
Poprad-Tatry, 
kandidát ZOH 2006 – 
Hodnotiaca komisia 
MOV

1999
 
Prezentácia poštovej 
známky k 19. SZU  
a IV. EYOD

 
 
IV. EYOD –  
Európske zimné 
olympijské dni mládeže 
– otvorenie

Európske zimné olympijské dni mládeže

Výstava mladých 
filatelistov,  
Eyodfila 1999
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2000
 
Filatelistická výstava Slovolympfila 2000

Otvorenie – Mór Koczán, 
3. miesto v hode oštepom – 
Štokholm 1912

Deň SOA – Bohuš Golian 
majster sveta a Európy, 
olympionik – volejbal

Deň fair play –  
Ivan Chodák, rytier 
futbalových trávnikov 

XXVII. olympijské hry Sydney 2000
 
 
Prezentácia poštovej 
známky OH Sydney 2000

 
Odlet slovenského 
olympijského tímu na  
OH Sydney 

 
Otvorenie XXVII. 
olympijských hier  
Sydney 2000

 
 
OH Sydney 2000 medaile 
pre Slovensko

 
Deň športovej filatelie – 
V. Okoličány, J. Osuský – 
priekopníci športovej filatelie

 
Deň SSOŠF  Pavel Schmidt 
olympijský víťaz v dvojskife  
OH Rím 1960

Slávnostné vyhlásenie 
Cien fair play  
za rok 1999

 

Pozdrav účastníkov 
Kalokagatie OH Sydney 
– Ivan Zoch

 

Slávnostné vyhlásenie 
Cien fair play za rok 1998

109. zasadnutie MOV 
Seoul 1999 –  
výber usporiadateľa  
ZOH 2006
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2002
 
ZOH Salt Lake City 2002
 
Matej (Mike) Buckna –prezentácia 
známky ZOH Salt Lake City

 
Odlet slovenského tímu  
na XIX. ZOH 2002

 
Priekopník lyžiarskeho športu  
A. S. Norheim – otvorenie XIX. ZOH

2001
ME v krasokorčuľovaní a 
tancoch na ľade, Ondrej Nepela 
–športovec storočia

 
 
 
7. európsky kongres  
fair play – Jean Borotra

 
 
Vladimír Černušák –  
čestný člen MOV a čestný 
predseda SOV 80-ročný

Päť rokov Slovenského 
rýchlokorčuliarskeho 
zväzu - Prvá účasť na OH

Kalokagatia 2002 MUDr. Michal Guhr 1873-1933, Ján Mráz 80-ročný

 
Slovenský olympijský výbor  
1992 – 2002

Slovensko 2002 - Deň 
olympijskej a športovej filatelie – 
Vladimír Dzurilla

 
Deň olympijskej  
a športovej filatelie

?
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2004
Filatelistická výstava Slovolympfila 2004
 
 
Otvorenie výstavy 

 
Deň Slovenského olympijského 
výboru, Anton Tkáč

 
Deň slovenskej športovej 
známky 

 
Deň slovenských 
paralympionikov

Deň FIPO a SSOŠF, 
Olymphilex 2004

Deň bratislavských 
zberateľov

Deň slovenskej olympijskej 
akadémie – Mária Mračnová

Palmáres filatelistickej 
výstavy Slovolympfila 2004

Posolstvo Slovenska 
olympijským Aténam

Prezentácia poštovej 
známky Atény 2004

 

 
Kalokagatia 2004 

 
Olympijský sľub

 
Odlet slovenského 
tímu na hry XXVIII. 
olympiády, Atény 2004

 
Ôsma účasť slovenských 
vystavovateľov – 
Olypmhilex Atény 2004

 
Otvorenie hier XXVIII. 
olympiády Atény 2004, 
Konstantinos Tsiklitiras

 
Inaugurácia poštových 
známok slovenskí 
medailisti – Atény 2004
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2007
 
 
Zimná Kalokagatia 2007

 
 
15 rokov Slovenského 
olympijského výboru 
1992 - 2007

2008
Otvorenie filatelistickej 
výstavy Slovolympfila 2008

Deň slovenských 
olympionikov – Miloslav 
Mečíř, Jozef Pribilinec

 
Inaugurácia známky  
OH Peking 2008

Kalokagatia 2008 – 
pozdrav slovenskej mládeže 
olympijskému Pekingu 

 
XXIX. olympijské hry 
Peking 2008

Prezentácia  
poštovej známky  
ZOH Vancouver 2010

Filatelistická výstava Slovolympfila 2008

 
 
 
 
 
Zimná Kalokagatia 2010

 
Slovenskí olympijskí 
medailisti Vancouver 
2010 – Anastasia 
Kuzmninová,  
Pavol Hurajt

2012 

Letné olympijské hry Londýn 2012
Ján Mráz – osobnosť 
slovenského olympijského 
hnutia – 90ročný

Olympiáda na poštových 
známkach zo zbierky  
M. Hertlíka

2010

 
Zimná Kalokagatia 2005

Poštová známka  
XX. ZOH Turín 2006

Otvorenie  
XX. ZOH Turín 2006

 
Kalokagatia 2006

20062005
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odtlačky výPlatného stroja (ovs)
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1994

1996

odznaky

Pozlátený a postriebrený, Mincovňa Kremnica, š.p., 1000 ks

Zlatý a strieborný, Ivakö (Ivanka, König), po 1000 ks

Zlaté a strieborné, Ivakö (Ivanka, König), po 5000 ksIvakö (Ivanka, König), 200 ks



2726

Smalt,  
Hugo Hofer,  
vyrobené  
v ČĽR,  
300 ks

 
Hugo Hofer, vyrobené  
v ČĽR, 300 ks

 
 
jet set sports, 200 ks

1997

1998

1999

SSOŠF – SOV, pozlátený 
odznak, Mincovňa  
Kremnica, š.p., 200 ks

Tombak pozlátený a 
poniklovaný, König, po 5000 
ks po dobu 10 rokov

 
 
jet set sports, 200 ks

Účastnícky odznak, Mincovňa 
Kremnica, š.p., 200 ks  
(číslované od 1- 200)

IV. EYOD 1999,  
Kremnica, 1000 ks

 
König, 1000 ks



2928

2000

 
 
jet set sports, 200 ks

Žltý, modrý a bronzový, aj v kazete ako sada, Viktoria Borsig, po 1000 ks

 
 
König, 2000 ks

Účastnícky odznak, 
Mincovňa Kremnica, š.p.,  
250 ks číslované  
(od 1 do 250 v kazete)

2001
20. valné zhromaždenie SOV, v 4 farbách so stuhami, pre Výkonný výbor SOV, členov SOV,  
hostí a novinárov. König, po 100 ks
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König, 1500 ks

Pozlátené, poniklované, bronzové a patinované – oficiálny odznak schválený MOV  
ako nové logo SOV, König, po 5000 ks

König, po 1000 ks

König, 1000 ks



3130

2002

10. výročie SOV, so stuhami v štyroch rôznych farbách, König, 200 ks

Poprad Tatry - kandidát ZOH 2002, Kremnica, po 500 ks

Účastnícky odznak, König, 
200 ks číslované od 1-200  
v kazete König, po 1000 ks



3130

2004
 
Tombak, König, 300 ks

König, 500 sád zarámovaných pre členov Európskeho olympijského výboru

jet set sports, 200 ks

Striebro, tombak, König,  
dodatočne vyrobených 100 ks

Účastnícky odznak, König, 
200 ks, číslované od 1 do 200  
v kazete



3332

Zlatý, strieborný, bronzový, patinovaný, v anglickom jazyku, König, po 1000 ks

Zlatý, strieborný a bronzový – patinované, v slovenskom jazyku, König, po 1000 ks

Tombak, Ivanka, 200 ks jet set sports, 200 ks

Účastnícky odznak, 200 ks, 
König, číslované od 1 do 200 
v kazete

2005 2006



3332

Poniklovaný tombak postriebrený modro-červený  
a červeno-modrý, König, po 500 ks

Poprad Tatry kandidát  
ZOH 2006 Kremnica,  
po 500 ks

Pre členov Slovenskej spoločnosti olympijskej  
a športovej symboliky 100 ks červené, König,  
50 sád v 5 olympijských farbách 

2007
15. výročie SOV, strieborný patinovaný tombak,  
Mincovňa Kremnica, š.p., 400 ks. 



3534

2008

2010

Účastnícky odznak, König, 
200 ks, číslované od 1 do 200  
v kazete

 
 
Modrý a červený, König, po 1000 ks

Účastnícky odznak, König, 
200 ks, číslované od 1 do 200 
v kazete

 
 
Červený a modrý, tombak, König po 2000 ks

Fototlač na kovovom 
podklade, König, 200 ks

 
König, 400 ks Tombak, König, 500 ks
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2011

2012

Olympijský odznak všestrannosti,  
v zlatej, striebornej a bronzovej farbe,  
Mincovňa Kremnica, š.p.,  
spolu 72 000 ks

 
OH Londýn 2012,  
poniklovaný tombak,  
Adriana Arnoldová, 2000 ks

Účastnícky odznak OH 
Londýn 2012, Adriana 
Arnoldová, 200 ks vzadu 
číslované od 1 do 200 v kazete

 
 
Farbený lakovaný 
tombak, Adriana 
Arnoldová, 500 ks, 

Tombak, Adriana Arnoldová, 
400 ks

2013
Zimný EYOF 2013, 
Adriana Arnoldová, 
800 ks



3736

1996

1994
100. výročie MOV, striebro 750/1000,  
nominál 200 Sk, 45 000 ks v bežnom vyhotovení,  
vo vyhotovení „proof “, Mincovňa Kremnica, š.p.,  
3 000 ks, autor Miroslav Rónai

100. výročie usporiadania 1. novodobých olymp. hier, 
striebro 750/1000, nominál 200 Sk, 21300 ks  
v bežnom vyhotovení, vo vyhotovení „proof “, 
Mincovňa Kremnica, š.p., 1700 ks, autor Imrich Svitana

nUmizmatika
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2006
Slovenské mince so žetónom k ZOH Turín 2006, Mincovňa Kremnica, š.p.



3938

Slovenské mince so žetónom k OH Peking 2008, Mincovňa Kremnica, š.p.

2008



3938

Sada slovenských euromincí 
so žetónom k ZOH 
Vancouver 2010, Mincovňa 
Kremnica, š.p.

2010



4140

Sada slovenských euromincí so žetónom vo vyhotovení „proof “ k ZOH Vancouver 2010,  
Mincovňa Kremnica, š.p.



4140

2012
Slovenské euromince  
s farebne zdobeným žetónom 
k OH Londýn 2012,  
Mincovňa Kremnica, š.p.
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Slovenské euromince so žetónom k OH Londýn 2012, vo vyhotovení „proof “,  
Mincovňa Kremnica, š.p.



4342

2003
Olympijské kruhy –  
zlaté, strieborné  
a bronzové, pozlátených 
10 ks, strieborných 20 ks, 
bronzových 50 ks (prvá 
razba), razba pokračuje, 
SLEIG (Slezák Igor)

vyznamenania, Plakety, medaile



4544

2012 
 
Zlatá jednostranná plaketa:  
barón Pierre de Coubertin,  
Mincovňa Kremnica, š.p., 50 ks

Čestné uznanie Slovenského olympijského výboru,  
Mincovňa Kremnica, š.p., 20 ks

Plaketa Slovenského olympijského 
výboru, Mincovňa Kremnica, š.p., 15 ks

Zlatý, strieborný a bronzový odznak SOV – vyznamenanie od roku 2010, König, 50 – 100 – 150 ks



4544

Medaila Sydney 2000, Mincovňa Kremnica, š.p., 100 ks

Pozlátená medaila, Mincovňa Kremnica, š.p., 100 ks

 
Pozlátená medaila k 15. výročiu založenia SOV vo vyhotovení „proof “,  
Mincovňa Kremnica, š.p., 500 ks

2007

2000

1996
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S u M á r
 
 

K niha „Slovenské olympijské memorabílie“,  

ktorá vychádza pri príležitosti 20. výro-

čia založenia Slovenského olympijského 

výboru, prináša prehľad najdôležitejších 

zberateľských memorabílí zameraných na propagáciu olym-

pijského hnutia a  šírenie olympijských myšlienok. V knihe 

sú zaradené najmä: poštové známky, príležitostné poštové 

pečiatky, poštové celiny a ďalšie poštové materiály, odznaky, 

mince, medaile a plakety.  

Vydavateľom knihy je Slovenská spoločnosť olympijských 

a športových zberateľov (SSOŠZ) v spolupráci so Slovenským 

olympijským výborom, Slovenskou poštou a.s., Mincovňou 

Kremnica a  Olympijskou marketingovou spoločnosťou. 

 SSOŠZ združuje slovenských a  zahraničných zberateľov 

olympijských a  športových memorabílií každého druhu. 

Viac informácií o  činnosti spoločnosti a  podmienky člen-

stva nájdete na internetovej stránke www.ssosz.sk.
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S u M M a r Y
 
 

T he book „Slovenské olympijské memo-

rabílie“ (The Slovak Olympic Memora-

bilia), which is issued to celebrate the 

20th anniversary of the Slovak Olympic 

Committee, presents an overview of the most important 

collec table memorabilia dedicated to the promotion of 

the Olympic movement and the dissemination of Olympic   

ideas. The book includes in particular: postage stamps, 

commemorative postal cancellations, postal stationeries  

and other postal materials, badges, coins, medals and plaques. 

The book is issued by the Slovak Society of Olympic and 

Sports Collectors (SSOŠZ) in the cooperation with the Slo-

vak Olympic Committee, Slovak Post, Mint Kremnica, and 

Olympic Marketing Company. The SSOŠZ merge together 

Slovak and foreign collectors of Olympic and sports memo-

rabilia of all kinds. For more information about Society‘s 

activities and membership, visit the website www.ssosz.sk.
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