Konsolidované znenie k 1. 1. 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Smernica č. 3/2018 o schvaľovaní emisných plánov a poštových cenín

Zmena: smernica č. 58/2020

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa
§ 13 ods. 1 a § 43 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov znení zákona č. 402/2013 Z. z., čl. 6 Svetového poštového dohovoru1
a podľa čl. 5 ods. 6 písmeno i) Organizačného poriadku ministerstva vydáva túto smernicu:
Čl. 1
Podmienky schvaľovania a vydávania poštových známok a iných poštových cenín
(1) Ministerstvo schvaľuje emisné plány poštových známok a iných poštových cenín2
s výnimkou prúžkov do výplatných strojov a medzinárodných odpovediek, (ďalej len
„poštových cenín“), námetové a výtvarné riešenie poštových cenín ako aj začiatok a koniec
ich platnosti.
(2) Vydavateľom poštových cenín s názvom „Slovensko“ je Slovenská pošta, a. s.
(3) Pri vydávaní poštových cenín sa musia rešpektovať Akty Svetovej poštovej únie1,
Vykonávací poriadok Svetového poštového dohovoru a rozhodnutia svetových poštových
kongresov o filatelii (napr. Etický filatelistický kódex Svetovej poštovej únie C 13/2016).
Čl. 2
Vymedzenie pôsobnosti
(1) Minister
a) schvaľuje emisné plány, ako aj námetové a výtvarné riešenie poštových cenín,
b) rozhoduje o čase platnosti poštových cenín,
c) vymenúva a odvoláva členov Námetovej komisie známkovej tvorby,
d) udeľuje Cenu ministra za známkovú tvorbu podľa Štatútu Ceny ministra za známkovú
tvorbu.
(2) Generálny riaditeľ sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 350/2017 Z. z.
o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie pozostávajúcich z Deviateho dodatkového protokolu Ústavy Svetovej
poštovej únie, Prvého dodatkového protokolu Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového
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a) zabezpečuje činnosť Námetovej komisie známkovej tvorby,
b) predkladá ministrovi na schválenie emisné plány spolu s odporúčaním Námetovej
komisie známkovej tvorby a námetové a výtvarné riešenie predložené Slovenskou
poštou, a. s., podpísané generálnym riaditeľom Slovenskej pošty, a. s.,
a s odporúčaním Realizačnej komisie známkovej tvorby,
c) schvaľuje začiatok platnosti poštových cenín na základe žiadosti Slovenskej pošty,
a. s.,
d) zabezpečuje zverejnenie schváleného emisného plánu poštových cenín vo Vestníku
Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len „vestník ministerstva“),
e) zabezpečuje zverejnenie platnosti poštových cenín na základe žiadosti Slovenskej
pošty, a. s., vo vestníku ministerstva,
f) predkladá ministrovi návrhy na udelenie Ceny ministra za známkovú tvorbu podľa jej
štatútu.
(3) Generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a. s.
a) predkladá ministerstvu návrh emisného plánu a žiadosti o jeho zmenu,
b) vymenúva a odvoláva členov Realizačnej komisie známkovej tvorby, zástupcov
ministerstva po dohode s generálnym riaditeľom sekcie elektronických komunikácií
a poštových služieb,
c) zabezpečuje činnosť Realizačnej komisie známkovej tvorby,
d) predkladá ministerstvu námetové a výtvarné riešenie poštových cenín,
e) navrhuje začiatok a koniec platnosti poštových cenín,
f) zabezpečuje tlač poštových známok v bezpečnostnej tlačiarni a vydávanie poštových
cenín,
g) zabezpečuje medzinárodnú výmenu poštových známok v súlade s Vykonávacím
poriadkom Svetového poštového dohovoru.
(4) Realizačná komisia známkovej tvorby
a) je poradným orgánom generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s., pri schvaľovaní
námetového a výtvarného riešenia poštových cenín a filatelistických produktov
vydávaných k novým emisiám poštových známok,
b) má 6 členov,
c) uskutočňuje svoje rokovania v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom, tieto vydáva
Slovenská pošta, a. s., po dohode s generálnym riaditeľom sekcie elektronických
komunikácií a poštových služieb ministerstva,
d) rokuje pod vedením predsedu, ktorého menuje generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a. s.,
z externých členov Realizačnej komisie na základe odporúčania komisie (mimo
zástupcov ministerstva a Slovenskej pošty, a. s.),
e) prizýva na rokovania, a to bez práva hlasovať, stálych expertov (napr. z tlačiarne,
z Poštového múzea a zo Zväzu slovenských filatelistov) alebo expertov prizvaných
podľa potreby.
(5) Námetová komisia známkovej tvorby
a) je poradným orgánom ministra na riešenie základných otázok tematickej orientácie a
námetovej skladby emisných plánov poštových cenín,
b) prerokúva návrh emisného plánu poštových cenín, predložený Slovenskou
poštou, a. s., alebo jeho zmien, a odporúča ministrovi schváliť predložený emisný plán,
resp. odporúča zamietavé stanovisko k určitej emisii s príslušným zdôvodnením,
c) sa riadi štatútom, ktorý vydáva ministerstvo a rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje
Námetová komisia známkovej tvorby,

d) navrhuje ministrovi poštové známky na udelenie ceny podľa kategórií uvedených
v čl. 3 Štatútu Ceny ministra za známkovú tvorbu.
Čl. 3
Platnosť poštových cenín
(1) Slovenská pošta, a. s., navrhuje začiatok platnosti poštových cenín a návrh predkladá
ministerstvu na schválenie.
(2) Slovenská pošta, a. s., predkladá sekcii elektronických komunikácií a poštových služieb ku
dňu začiatku platnosti desať signálnych výtlačkov z každej vydanej poštovej ceniny.
(3) Oznámenie o začatí a skončení platnosti poštových cenín sa uverejňuje vo vestníku
ministerstva.
(4) Mimoriadne vydanie poštovej ceniny sa schvaľuje na základe osobitnej žiadosti Slovenskej
pošty, a. s., a minister má právo schváliť zmenu v emisnom pláne, odlišným spôsobom ako
postupom popísaným v tejto smernici.
Čl.4
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Smernica č. 2/2011 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
o schvaľovaní emisného plánu poštových známok a iných poštových cenín a o schvaľovaní
poštových cenín zo dňa 14. 2. 2011.
(2) Táto smernica nadobúda účinnosť 1. 5. 2018.
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