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Spomienky na svetový poštový kongres  v Dohe 

Vážení čitatelia 

s potešením som prijala ponuku pána doktora Otta Gáťu napísať do Vášho časopisu článok o 25. 

kongrese Svetovej poštovej únie (ďalej len „UPU" - Union postale universelle), ktorý sa konal v 

katarskom hlavnom meste Doha (Dauha) v dňoch od 24. septembra do 14. októbra 2012 a zúčast-

nilo sa ho 166 členských krajín. Milo ma prekvapil počas tohtoročných Dní filatelie Slovenska v 

Nitre záujem filatelistickej verejnosti o dianie v UPU, a tak dúfam, že sa mi podarilo napísať práve 

niečo z toho, čo Vás zaujme. Keďže o kongrese sa toho dá napísať veľa, zvažovala som, čo by bolo 

pre filatelistov najzaujímavejšie. Je zrejmé, že informácie o 

poštových známkach nesmú chýbať, ale filatelistov určite môžu 

zaujímať aj širšie tematické súvislosti, ako aj organizácia a pro-

stredie kongresu, doplnené na spestrenie o moje postrehy a 

pohľady. 

Na úvod stručne k UPU a kongresom 

UPU je medzivládna medzinárodná organizácia založená v roku 1874, ktorá má 192 členských 

krajín. Jej sídlo je v hlavnom meste Švajčiarska, Berne, kde zasadajú v období medzi kongresmi 

v Medzinárodnom úrade stále orgány, Správna rada a Rada pre poštovú prevádzku, ako aj Konzul-

tačný výbor. Najvyšším orgánom UPU je kongres, ktorý zasadá v štvorročných cykloch a tvoria ho 

delegácie členských krajín zložené z ich splnomocnených zástupcov. Jeho poslaním je najmä prijí-

mať rozhodnutia, týkajúce sa zmien v medzivládnych zmluvách - aktoch UPU, a ďalšie strategické 

kroky o vývoji činnosti medzinárodnej organizácie a poštového odvetvia. (Aktuálne znenie platných 

zmlúv môžete nájsť aj na webovom sídle MDVRR SR 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=1851.) 

Obrázok č. 1: Múzeum islamského 

umenia v Dohe je jednou z najcha-

rakteristickejších dominánt hlavného 

mesta, ktorá okrem príťažlivého ex-

teriéru láka aj bohatstvom zbier-

kových predmetov a vnútorným ar-

chitektonickým riešením. Budova 

je veľmi dômyselne situovaná v 

južnej časti zátoky Cornich oproti 

modernej štvrti na severe zátoky 

tvorenej mrakodrapmi, takže náv-

števníci múzea pri pohľade ponad 

zátoku vnímajú kontrast medzi histó-

riou a súčasnosťou. 

Kongres v Dohe bol môj piaty kongres v poradí od roku 1994, kedy som po návrate z jeden a 

polročného študijného pobytu vo Francúzsku začala pracovať 
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na ministerstve, ktoré je gestorom členstva Slovenskej republiky v UPU, kam ma prijali práve kvôli 

prvej účasti Slovenskej republiky na kongrese v Soule. Každý z mojich piatich kongresov mal svoje 

špeciálne odborné poštové poslanie a taktiež neopakovateľnú atmosféru, ktorú vždy dokresľovalo 

prostredie hostiteľskej krajiny. Či to bolo v Soule, Pekingu, Bukurešti, Ženeve alebo v Dohe, pre 

kongres bolo vždy charakteristické vysoké pracovné nasadenie celosvetovej veľkej poštovej rodiny 

od rána do večera v temer štvortýždňovom a neskôr trojtýždňovom kolotoči rokovaní v odborných 

komisiách, na plenárnych schôdzach, v generálnych debatách a na konferenciách venovaných stra-

tegickým otázkam vývoja poštových služieb. Kongres v Dohe sa od mojich ostatných kongresov 

líšil po pracovnej stránke v podstate len tým, že pracovné dni boli od nedele do štvrtka, lebo voľné 

dni v Katare sú piatok a sobota. 

Program pracovných dní 

Každodenné úlohy pracovných kongresových dní začínajú vždy ráno v dokumentačnom centre 

prípravou na celodenné rokovania o návrhoch na zmenu a doplnenie aktov UPU a o návrhoch vše-

obecnej povahy (rezolúcie, odporúčania, rozhodnutia kongresu a pod.) spojené s bilaterálnymi 

rokovaniami medzi členmi delegácií o prerokúvanej problematike. Tento postup sa opakuje aj pred 

popoludňajšími rokovaniami cez obedňajšiu, spravidla dvojhodinovú prestávku. Na dokreslenie 

pestrosti kongresovej atmosféry spomeniem aj to, že diskusie a výmeny názorov s členmi rôznych 

delegácií, vedené za účelom zvýšenia vzájomnej informovanosti o vývoji riešenia niektorých návr-

hov a dosiahnutia rozhodnutí, pokiaľ možno so všeobecným súhlasom, samozrejme pokračujú aj 

počas niektorých večerov, a to počas recepcií usporiadaných tradične členskými krajinami, na 

podporu ich kandidatúry do stálych orgánov UPU, resp. na podporu kandidátov na funkcie generál-

neho riaditeľa Medzinárodného úradu alebo jeho zástupcu. 

Dokumentácia a jazyky 

Na kongrese v Katare nám už výrazne uľahčili prístup 

k dokumentácii elektronické komunikačné prostriedky, čo 

čiastočne zjednodušilo našu prácu a pomohlo ušetriť 

Medzinárodnému úradu UPU obrovské množstvo papiera. 

Na ilustráciu uvádzam, že kongresovú dokumentáciu 

pozostávajúcu z niekoľkých stoviek návrhov (od 300 do 

900 podľa problematiky kongresu) a príslušných dokumentov sa postupne podarilo využívaním 

elektronického prístupu k dokumentom stálych orgánov ako aj k dokumentom kongresu zreduko-

vať na približne 5 000 strán. Dokumentácia kongresu a jeho stálych orgánov je sprístupnená len 

osobám s oprávneným prístupom. Zverejňuje sa len časť dokumentov. Rokovania kongresu prebie-

hajú vo viacerých jazykoch (francúzština, angličtina, španielčina, ruština, arabčina, portugalčina, 

čínština, japončina, príp. aj iné) a tlmočenie je preto nevyhnutnosťou. Dorozumievanie na rokova-

niach kongresu je zabezpečené vďaka prekladateľskej službe vysokej kvality, ktorú vzhľadom na 

špecifickosť poštovej odbornej 
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terminológie zabezpečuje Medzinárodný úrad, a to vlastnými prekladateľskými kapacitami, 

ktoré sú hradené z prostriedkov členských krajín. Na dokreslenie uvádzam, že naša delegácia vyu-

žíva služby poskytované prekladateľskou službou pre anglickú jazykovú skupinu, ktorá je v 

UPU najpočetnejšia a tým aj najlacnejšia. Ja veľmi rada používam aj francúzštinu, nielen 

preto, že je úradným jazykom UPU, a väčšina dokumentov je v nej vyhotovovaná ako originál, 

ale aj preto, že podľa mňa je presnejšia a úprimne priznávam, že mi je z cudzích jazykov, 

ktoré ovládam, najbližšia. 

Príprava kongresu 

Obrázok č. 2: Budova Katarskej 
pošty postavená v  zaujímavom 
historizujúcom štýle, na pobreží 

zátoky Cornich v bezprostrednej 
blízkosti štvrte mrakodrapov. 

Príprava rokovaní kongresu pre-

bieha podľa mandátu daného na 

štvorročný cyklus stálym orgá-

nom, ktoré pripravujú návrhy na 

kongres v závislosti od vývoja 

požiadaviek poštového odvetvia a 

potrieb používateľov poštových 

služieb.    Popri    návrhoch 

schválených v Správnej rade a 

Rade pre poštovú prevádzku 

môžu predkladať návrhy kongresu aj členské krajiny UPU samostatne alebo v skupinách, a to 

najneskôr dva mesiace pred otvorením kongresu. Postup predkladania návrhov je vymedzený 

ustanoveniami Generálneho poriadku UPU. Následne možno predkladať len pozmeňujúce 

návrhy k predloženým návrhom alebo s osobitným súhlasom prijatým až priamo na kongrese. 

Návrhy, ktoré sú v priebehu polroka pred otvorením kongresu postupne predkladané člen-

ským krajinám, sú predmetom diskusií a prípravy stanovísk aj v užších úniách, ktoré sú tvo-

rené spravidla na regionálnom princípe. 

V Európe máme dve užšie únie. Jednou z nich je PostEurop (Asociácia európskych verejných 

poštových operátorov), ktorej členom je za Slovenskú republiku Slovenská pošta, a. s., ktorá je 

podľa aktov UPU určeným poštovým podnikom zabezpečujúcim poskytovanie poštových 

služieb medzinárodného poštového styku na území Slovenskej republiky. Druhá európska užšia 

únia CEPT, zastúpená na kongrese Európskym výborom pre poštovú reguláciu (CERP), je 

filatelistom známa ešte od päťdesiatych rokov 20. storočia vďaka pôvodným vydaniam európ-

skych poštových známok na vopred zvolené témy, ktorých nástupcom sa stalo vydávanie poš-

tových známok v európskych krajinách na témy vyhlásené PostEurop-om v emisnom rade 

EUROPA. Obe užšie únie v období pred kongresom rokujú o predkladaných 
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návrhoch v pracovných skupinách, pripravujú podľa vzájomnej dohody svoje stanoviská, resp. nové 

návrhy alebo pozmeňujúce návrhy. Reprezentanti užších únií sa na kongrese zúčastňujú ako pozoro-

vatelia. 

V období pred kongresom prebiehajú aj rokovania medzi užšími úniami rôznych regiónov v rámci 

okrúhlych stolov, a to o najdôležitejších témach, ktorými sú v UPU spravidla otázky o vývoji sys-

tému terminálnych odmien, tranzitných odmien, podielov a problematiky súvisiacej s kvalitou služ-

by. Kongresové rokovania v odborných komisiách a plenárne schôdze sú vlastne už len finálnou fázou, 

v ktorej sa dokončujú najmä rokovania o zmenách a doplneniach aktov UPU, ktoré po ich prijatí 

kongresom, podpisujú vládni splnomocnenci členských krajín UPU s výhradou ich ratifikácie. 

Kongresu sa zúčastňujú splnomocnení delegáti členských krajín, ktorí sú oprávnení rokovať, hla-

sovať alebo podpisovať prijaté dokumenty. Delegáti sú spravidla zástupcovia orgánov štátnej správy 

zodpovedných za poštové služby a zahraničné veci a samozrejme zástupcovia príslušných poštových 

podnikov. Celkovo sa počas trvania kongresu zúčastní rokovaní okolo 2000 delegátov. Samozrejme, 

že nie všetci zostávajú na kongrese počas celého jeho trvania. Väčšina delegátov sa zúčastňuje len 

rokovaní o ich odbornej problematike v príslušnej komisii, resp. komisiách. Počas celého kongresu sa 

zúčastňuje len časť delegátov, a to z dôvodu potreby zabezpečiť nielen kontinuitu práce delegácie, 

ale súčasne aj kontinuitu kongresu. Krajiny, ktoré sa na kongrese nezúčastnia môžu splnomocniť na 

svoje zastupovanie na kongrese inú členskú krajinu, čo využívajú niekedy malé krajiny alebo tie, 

ktoré sa nachádzajú v zložitej hospodárskej alebo politickej situácii. 

Obrázok č. 3: 

Ukážka modernej 

architektúry v Dohe - 

les mrakodrapov na 

pobreží zátoky Cor-

nich, kde sa lesk mo-

dernosti prepája s 

tradičnými znakmi 

islamskej architektúry 

vkusne zakom-

ponovanými do budov 

všade navôkol. Je to 

miesto pre obchod, 

kultúru, ale aj turisti-

ku. Početné luxusné 

hotely, palmy, pláž a 

promenáda s nádherným 

výhľadom.  
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Organizácia rokovaní kongresu a delegáti 

Rokovania kongresu po slávnostnom otvorení a prvej plenárnej schôdzi, prebiehajú v odborných ko-

misiách paralelne v dvoch sálach. Správy o výsledkoch rokovaní sa prerokúvajú na plenárnych schô-

dzach, ktoré prebiehajú počas záverečného týždňa kongresu. Plenárne schôdze sú odvolacím orgánom 

voči rozhodnutiu komisií, prerokúvajú výhrady k prijatým aktom a schvaľujú finálnu verziu dohodnu-

tých medzivládnych zmlúv a rozhodnutí všeobecnej povahy. Ich súčasťou sú aj voľby členov stálych 

orgánov UPU a voľba generálneho riaditeľa a jeho zástupcu. Deň volieb a deň schvaľovania prijatých 

dokumentov, ktoré spravidla nasledujú po sebe, je vyvrcholením kongresu, či už z hľadiska počtu zastú-

pených delegácií členských krajín na kongrese alebo z hľadiska očakávaní volebných výsledkov. Potom 

už nasleduje záverečná spravidla slávnostná plenárna schôdza a nadväzne jednodňové ustanovujúce 

rokovanie novo zvolených stálych orgánov, ktoré po kongrese preberajú riadenie UPU na štvorročné 

obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi kongresmi. Tento postup uplatňovaný na kongresových 

rokovaniach sa pred každým kongresom v istej miere mení, a to s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť 

rokovaní a minimalizovať finančné náklady ako aj dĺžku kongresu na nevyhnutne nutný čas. (Postupne 

sa vynechávajú časti, ktoré majú najmä deklaratívny charakter a členské krajiny môžu svoje informácie 

zverejniť na webovom sídle UPU v záložke príslušného kongresu.) 

Súbežne s rokovaním kongresu prebiehajú tradične aj sprievodné odborné podujatia ako sú prezentá-

cie a výstavy novej poštovej techniky a technológie. Veľmi zaujímavými podujatiami na poštových 

kongresoch sú svetové výstavy poštových známok. V Dohe sa z bezpečnostných dôvodov napokon 

uskutočnila len malá výstava poštových známok, a to priamo v priestoroch kongresového centra v triede 

UPU, ktorá opäť priniesla úspech slovenských poštových známok 

(http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=17021). 

Obrázok č. 4: Pamätník venovaný katarskej perlo-

vej tradícii. Pamätník sa nachádza na pobreží zátoky 

-priamo na promenáde neďaleko Múzea islamského 

umenia. V severnej časti Dohy za zátokou sa za mra-

kodrapmi nachádza pri pobreží Perlový ostrov -

príťažlivé miesto, ktoré láka turistov, a pripomína 

dávne časy ako aj silnú miestnu tradíciu lovcov perál. 

Kolotoč pracovných kongresových dní dopĺňajú 

víkendové dni, počas ktorých hostiteľská krajina 

ponúka delegátom príležitosť spoznať najmä jej 

kultúru, históriu a súčasnosť. Usporiadané kultúrno-

spoločenské podujatia slúžia na prezentáciu krajiny, resp. spoločnú návštevu obchodných centier. Život 

delegátov počas kongresu určite spríjemňuje aj organizovaná kyvadlová doprava medzi kongresovým 

centrom a hotelmi, kde hostiteľská krajina vybaví zľavu na ubytovanie delegátov. Takto sa ušetria nie-

len finančné prostriedky, ale aj cenný čas na 
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presun. Voľne víkendy počas kongresov nie sú pravidlom. Počas víkendov sa na kongresoch často 

stáva, že sa rokuje aj v sobotu, a to v prípadoch, keď sa delegácie počas rokovaní v komisiách nemôžu 

dohodnúť ani v predĺženom čase rokovaní v pracovných dňoch a nepomáha ani zrušenie prestávok na 

kávu, či iné osvedčené spôsoby vedúce k urýchleniu priebehu rokovaní. {Predsedajúci v komisiách v 

prípade narastajúceho oneskorenia prerokúvaných bodov v dôsledku nie celkom konštruktívneho prí-

stupu niektorých delegácií zvyknú na vylepšenie situácie napr. položiť rečnícku otázku o víkendovom 

rokovaní, čo má priaznivý účinok a je dobrým stimulom na skrátenie príspevkov v diskusii o návrhoch, 

resp. ich neuplatnenie.) 

25. kongres UPU pripravovaný v Katare sme očakávali aj vzhľadom na napätie v danom regióne a po 

skúsenostiach s dvoma predchádzajúcimi kongresmi (v Abidjane na Pobreží Slonoviny a v Nairobi v 

Keni), ktoré sa museli náhradne konať v Bukurešti (v r. 2004) a Ženeve (v r. 2008), s určitým otázni-

kom. Všetko však napokon dobre dopadlo a kongres sa uskutočnil podľa toho, čo bolo vopred napláno-

vané. Katarskí hostitelia a osobitne Katarská pošta pripravili pre kongres výborné podmienky a delegáti 

sa po príchode na kongres mohli presvedčiť, že je to oveľa lepšie ako sa očakávalo. 

Hostiteľská krajina 25. kongresu UPU - Katar 

Katarský štát je tradičnou monarchiou, na čele ktorej stojí emir, 

jeho výsosť Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Sani. Katar získal svoju 

nezávislosť 1. septembra 1971 a dovtedy bol pod správou Veľkej 

Británie. Krajina má rozlohu 11521 km2. Leží na 160-

kilometrovom výbežku Arabského polostrova do Perzského zálivu. 

Na juhu Katar susedí so Saudskou Arábiou a na severozápad od 

Kataru sa v Perzskom zálive nachádza ostrovný štát Bahrajn. Spojené arabské emiráty ležia ďalej sme-

rom na juh. K územiu štátu patria aj početné ostrovy, z ktorých najväčšie sú Halul, Sheraouh, Al Beshai-

riya, Al Safliya a Al Aaliya. Pobrežie katarského štátu meria viac ako 700 km. Hlavné mesto Doha leží 

na východnom pobreží. Krajina má nížinatý charakter, je skalnatá, pokrytá pieskom, ktorý na pobreží, 

na juh od hlavného mesta, tvorí pieskové duny. Podnebie je v Katare tropické, horúce a vlhké. V zime je 

mierne teplo a nočné zimné teploty zriedkavo klesajú pod 7°C. Naše letné horúčavy popri katarských 

horúčavách sú príjemnou teplou letnou pohodou. Dážď sa v tejto krajine vyskytuje veľmi ojedinele 

najmä v období od októbra do apríla (priemerne 70 mm ročne), o čom svedčí veľmi málo zelene. Počet 

obyvateľov sa celkovo odhaduje na 1,5 milióna a 60% z nich žije v Dohe. Počas ostatných rokov sa 

počet obyvateľstva zvyšuje priemerne ročne o 9%. Katar je moslimský štát so silnými tradíciami, popri 

ktorých v Katare žijú početné skupiny cudzincov z rôznych kútov sveta, ktorí prichádzajú do krajiny 

vďaka jej pracovným príležitostiam. Miestna spoločnosť má vysokú životnú úroveň a kozmopolitný 

charakter. Medzi cudzincami prevládajú najmä Arabi z iných  krajín, Pakistanci, Indovia, Iránci, Tamil-

čania, obyvatelia 
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viacerých ďalších ázijských krajín vrátane Nepálu, Bhutánu, Mongolska, Číny a samozrejme medzi 

Európanmi žijúcimi v Katare nechýbajú ani naši krajania, Slováci. 

25. kongres UPU sa konal v novopostavenom 

elegantnom kongresovom komplexe Qatar Na-

tional Convention Centre (na obrázku vpravo), 

ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky na 

usporiadanie celosvetového podujatia s vysokým 

počtom účastníkov a prekvapuje dômyselnosťou 

jeho tvorcov ako aj gigantickým pavúkom vo 

vnútri budovy pred hlavnou sálou. Katar pripra-

vil na rokovanie kongresu vynikajúce podmien-

ky, tak po technickej ako aj organizačnej stránke. 

Od začiatku do konca všetko prebiehalo podľa 

vopred dohodnutých pravidiel. Vynikajúco 

prebehla elektronická registrácia účastníkov 

kongresu, rezervácia ubytovania, ako aj elektro-

nické vybavenie vstupných víz účastníkom kongresu. O delegátov bolo veľmi dobre postarané od príle-

tu na letisko až po odlet späť. 

Priebeh rokovaní kongresu 

Rokovania kongresu sa začali úvodnou plenárnou schôdzou 24. septembra 2012, ktorej sa zúčastnilo 

131 členských krajín. Po slávnostnom otvorení za účasti korunného princa boli následne pod vedením 

predsedu kongresu (Abdul Rahman bin Ali Al-Aqaily z Kataru) a doyena kongresu (El Jilali Antari z 

Maroka) prijaté obvyklé úvodné rozhodnutia týkajúce sa prijatia médií, pozorovateľov a hostí na kon-

gres. Nadväzne kongres určil podľa príslušných geografických skupín svojich podpredsedov (Domini-

kánska republika, Estónsko, Taliansko a Tanzánia). Na úvod rokovaní kongresu boli prednesené zá-

kladné princípy návrhu poštovej stratégie z Dohy, o ktorých sa ďalej podrobne rokovalo, a vo väzbe na 

plánovaný rozpočet bol schválený návrh rezolúcie týkajúci sa stanovenia priorít pre činnosti, ktoré mal 

kongres schváliť počas svojich rokovaní tak, aby prijaté rozhodnutia zodpovedali finančným možnostiam 

UPU. Takto bola vytvorená východisková základňa pre rokovania kongresu, ktoré od 25. septembra do 

7. októbra 2012 pokračovali v odborných komisiách. 

Počas kongresu pracuje na základe schváleného harmonogramu sedem odborných komisií, ktorých 

členmi sú všetky Členské krajiny prítomné na kongrese. Obmedzený počet členov je v komisii pre 

overovanie plných mocí a v redakčnej komisii, ktorej úlohou je vykonávať redakčnú úpravu prijatých 

návrhov. Ďalšie odborné komisie sa venujú financiám, všeobecnej problematike UPU, ustanoveniam 

Svetového poštového dohovoru (osobitná komisia je pre ekonomické otázky medzinárodnej poštovej 

služby), poštovým platobným službám, poštovým trhom a produktom a napokon odbornej spolupráci. 
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Časovo najnáročnejšia a súčasne citlivá problematika sa prerokováva v komisii venovanej všeobec-

ným otázkam. V rámci nej sú schvaľované návrhy k Ústave UPU, a to vo forme dodatkového protoko-

lu. Doteraz bolo k Ústave UPU od roku 1964, keď bola schválená na Viedenskom kongrese, prijatých 8 

dodatkových protokolov. Na kongrese v Dohe nebolo potrebné prijať nový dodatkový protokol, nakoľ-

ko návrhy na zmenu článkov Ústavy UPU neboli schválené. Do všeobecnej problematiky je zaradené aj 

rokovanie o návrhoch na zmenu Generálneho poriadku UPU. Kongres v Dohe schválil jeho prepraco-

vanú štruktúru ako aj zmeny a doplnky jeho ustanovení. Najdôležitejšie doplnenia sa týkali vloženia 

dvoch nových článkov, ktoré sú venované pôsobeniu pozorovateľov v orgánoch UPU a organizácii 

podriadených orgánov financovaných užívateľmi. Ďalšie zmeny boli vykonané najmä v článku, ktorý sa 

týka rozhodcovského konania, prípravy a distribúcie dokumentov pre orgány UPU a zabezpečenia 

dôvernosti a ochrany obchodných údajov. Ostatné prijaté zmeny majú skôr charakter formálnej úpravy 

alebo spresňujú znenie. Pokiaľ ide o výšku rozpočtu UPU na obdobie rokov 2013 až 2016 táto bola 

schválená na úrovni rokov 2009 až 2012, t. j. 37 235 tis, švajčiarskych frankov. Rozpočet UPU je tvore-

ný členskými príspevkami. V rokovacom poriadku kongresov, ktorý je prílohou Generálneho poriadku 

UPU, boli taktiež vykonané zmeny vyplývajúce z uvedených nových doplnení a zrušená bola funkcia 

doyena kongresu. V problematike všeobecných vecí boli prerokované aj návrhy na zmenu Svetového 

poštového dohovoru, najmä pokiaľ ide o používanie osobných údajov, poskytovanie súvisiacich infor-

mácií a slobodu tranzitu. Táto komisia rokovala aj o viacerých návrhoch všeobecnej povahy, ktoré sa 

týkali napr. problematiky extrateritoriálnych výmenných úradov, usporadúvania konferencie o poštovej 

regulácii, pokračovania reformy UPU, zlepšovania riadenia orgánov, prijímania rozhodnutí, pokračova-

nia prác na prepracovaní a modernizovaní Svetového poštového dohovoru a nadväzujúcich vykonáva-

cích poriadkov, univerzálnej poštovej služby a iných tém, ktoré súvisia s novoprijatými zmenami aktov. 

Obrázok č. 5: Pohľad na Múzeum islamskej 

kultúry, ktoré sa nachádza na pobreží zátoky 

Cornich v bezprostrednej blízkosti typického 

orientálneho trhoviska Souq Waqif, dýchajúce-

ho napriek množstvu ľudí pokojom a príjemnou 

atmosférou obchodíkov so zaujímavým exotic-

kým tovarov a kaviarňami s terasami a rozvo-

niavajúcimi koreninami. 

O problematike Svetového poštového doho-

voru rokovali dve komisie. Komisia pre eko-

nomické otázky riešila najnáročnejšiu proble-

matiku kongresu, a to terminálne odmeny za 

listovú poštu, ustanovenia o Fonde kvality služby, tranzitné odmeny a odmeny za dodávanie poštových 

balíkov. Tieto rokovania sa celkovo skončili úspešne, vrátane rozhodnutí o odvolaniach na plenárnu 

schôdzu. Po náročných a miestami aj vypätých rokovaniach boli 
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schválené aj zmeny v systéme terminálnych odmien UPU, najmä pokiaľ ide o klasifikáciu členských 

krajín a riešenie vzťahov medzi prechodným a cieľovým systémom terminálnych odmien. K návrhom 

všeobecnej povahy o problematike odmeňovania v medzinárodnej pošte boli prijaté rozhodnutia, podľa 

ktorých budú oba stále orgány postupovať v nasledujúcom štvorročnom cykle. Druhá komisia riešila 

problematiku definícií v Svetovom poštovom dohovore, poštovej bezpečnosti, oslobodenia od poštov-

ného, poštových známok, klasifikácie služieb, elektronických poštových služieb, zákazov, reklamácií, 

zodpovednosti a náhrad. O návrhoch na zmenu ustanovení vykonávacích poriadkov rozhodne na jarnom 

zasadnutí 2013 Rada pre poštovú prevádzku, tak aby ich nové ustanovenia nadobudli účinnosť súčasne s 

aktmi prijatými na kongrese, a to od 1.1. 2014. Pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa článku 8 (Poštové 

známky) Svetového poštového dohovoru, schválený bol len návrh na doplnenie nového odseku, ktorý 

predložilo Portugalsko spolu so Slovenskom. Predmetom úpravy je, aby členské krajiny poskytovali 

Medzinárodnému úradu, pred vydaním poštových známok, na ktorých výrobu boli použité nové mate-

riály a technológie, potrebné informácie týkajúce sa ich kompatibility s triediacimi strojmi listových 

zásielok, o čom bude Medzinárodný úrad nadväzne informovať príslušné poštové podniky. K uvedené-

mu novému ustanoveniu bude potrebné ešte prijať na jar 2013 do Vykonávacieho poriadku o listovej 

pošte vykonávacie ustanovenia, podľa ktorých bude postupovať medzinárodná poštová prevádzka. 

Ostatné návrhy predložené členskými krajinami na zmenu článku venovaného poštovým známkam 

kongres neschválil. 

Obrázok č. 6: Pohľad na budovu súkromného múzea Sheika Faisala Bin Qassim Al Sani uprostred 

púšte (Al Sheehaniya), typickú ukážku pôvabnej miestnej architektúry, ktorá pripomína starobylosť 

miestnej kultúry s nádychom rozprávky z orientu. 

Návrhy, ktoré boli kongresu 

predložené k Dohode o pošto-

vých platobných službách boli 

prerokované v ďalšej komisii 

rovnako ako aj problematika 

odbornej spolupráce a rozvoja. 

Komisia pre poštové trhy a 

produkty mala prierezové 

poslanie a venovala sa prijíma-

niu rozhodnutí o návrhoch 

všeobecnej povahy k poštovým 

produktom a trhom. Išlo najmä 

o problematiku rozvoja pošto-

vého trhu, podpory malých a 

stredných podnikov, elektro-

nického obchodu, poštovej 

ekonomiky, produktov listovej pošty a poštových balíkov, nových služieb, pôsobnosti Združenia pre 

EMS, ako aj inovácií a elektronických služieb, kvality služby, normalizácie, poštovej dopravy, colných 

otázok, bezpečnosti, účtovnej a prevádzkovej problematiky, ochrany poštových príjmov a samozrejme 

aj filatelie. 

  



11 

Rozhodnutie kongresu o predložených otázkach filatelie 

Základom pre diskusiu o rozvoji filatelie bol kongresový dokument a z neho vyplýva-

júci návrh rezolúcie, ktorý bol po prerokovaní pozmeňujúceho návrhu prijatý kongresom 

ako Rezolúcia C 38/2012 Rozvoj filatelie. Pôvodný návrh pripravený v Rade pre poštovú 

prevádzku bolo potrebné spresniť, aby dostatočne vystihoval pojem vydavateľa pošto-

vých známok, a to vo všetkých členských krajinách UPU. Rezolúcia prijatá v Dohe nad-

väzuje na Rezolúciu C 36/2008 prijatú v Ženeve. 

Prostredníctvom svojho rozhodnutia sa 25. kongres UPU obrátil na členské krajiny s 

tým, aby uplatňovali u svojich vydavateľov poštových známok požiadavku brať do úvahy 

potreby spotrebiteľov základných poštových služieb, zberateľov ako aj sociálnu a kultúr-

nu hodnotu známok. Ďalej kongres žiada členské krajiny, aby venovali pozornosť práv-

nym otázkam vydávania poštových známok, dodržiavaniu príslušných ustanovení Sveto-

vého poštového dohovoru a jeho nadväzujúcich predpisov ako aj autorských práv, aby 

dohliadali na filatelistický trh s cieľom zaručiť dodržiavanie národnej legislatívy platnej 

pre vydávanie poštových známok a aby zabránili, resp. predchádzali jej porušovaniu. 

Kongres sa v rezolúcii obrátil na členské Štáty aj so žiadosťou o podporu rozvoja filatelie, 

a to najmä v oblasti vzdelávania, a uplatňovanie osvedčených postupov spolupráce zú-

častnených strán tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. 

Súčasne kongres v rezolúcii poveril novozvolenú Radu pre poštovú prevádzku, aby na-

ďalej rozvíjala spoluprácu s partnermi filatelistického sektora, koordinovala činnosti súvi-

siace s rozvojom filatelie a pokračovala v aktivitách zameraných na zlepšenie informova-

nosti o oficiálne vydávaných poštových známkach. Kongres taktiež uložil rade, aby po-

kračovala v podpore uplatňovania osvedčených postupov a obchodných zásad vo filatelii, 

ako aj v šírení vzdelávacích programov zameraných na inovácie, požívanie nových tech-

nológií a techník, na zvýšenie ochrany poštových známok ako aj na ochranu životného 

prostredia a udržateľný rozvoj. V rezolúcii sa s cieľom redukcie nákladov ďalej ukladá 

rade študovať možnosti zlúčenia svetového systému číslovania poštových známok (WNS) 

so systémom výmeny poštových známok zakotveným vo Vykonávacom poriadku o listo-

vej pošte. V tejto súvislosti sa kongres obrátil so žiadosťou o podporu aj na tie členské 

krajiny, ktorých vydavatelia poštových známok do tohto systému nie sú zapojení. Jednot-

livé uvedené aktivity boli zahrnuté medzi činnosti, ktoré sú súčasťou novoprijatej sveto-

vej poštovej stratégie z Dohy. 

Záver rokovaní v odborných komisiách 

Na záver dvojtýždňových rokovaní v odborných komisiách sa uskutočnilo celodenné 

rokovanie komisie, ktorá rieši problematiku financií UPU. Toto rokovanie vyústilo do 

schválenia návrhu plánu činnosti na obdobie 2013 - 2016 a výšky rozpočtu UPU na na-

sledujúci cyklus, ako aj správu o mimorozpočtových zdrojoch. Nadväzne na rokovania 

odborných komisií sa uskutočnili aj zasadnutia združení pre EMS a pre telematiku, kto-

rých členom je Slovenská pošta, a. s. Potom už nastúpila časť plenárnych zasadnutí a 

uzatvárania 
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otázok, ktoré zostávali otvorené. Vzhľadom na prevažne konštruktívny priebeh rokovaní odborných 

komisií a predchádzajúcu precíznu prípravu v stálych orgánoch UPU ako aj na regionálnych úrovniach 

značná časť návrhov bola schválená konsenzom a nebolo treba do záverečného protokolu k Sveto-

vému poštovému dohovoru a Dohode o poštových platobných službách zahrnúť veľký počet 

výhrad členských krajín. 

Obrázok č. 7: Pohľad na jazierko pred 

múzeom Sheika Faisala s ukážkami dreve-

ných lodí, ktoré pripomínajú časy katar-

ských rybárov, lovcov perál 3 morepla-

vcov, ktorí obchodovali s okolitými 

krajinami privážali do krajiny voňavé 

korenie, ryžu a iné plodiny a iný tovar. 

Drevené plachetnice sú bohato zastúpené 

aj v interiéri múzea. V pozadí parkujú 

kongresové autobusy. 

Plenárne schôdze 

Rokovania plenárnych schôdzí kon-

gresu sa postupne uskutočňovali od 7. 

do 14. 10. 2012. Ich poslaním bolo najmä prerokovať predložené odvolania voči rozhodnutiam 

komisií, schváliť ich správy z rokovaní a na záver po prerokovaní výhrad schváliť nové akty UPU ako 

aj súhrn ďalších rozhodnutí všeobecnej povahy (napr. rezolúcie, odporúčania, vyhlásenia). Osobitné 

poslanie mala na kongrese plenárna schôdza 8. októbra 2012, ktorá bola ako konferencia na minister-

skej úrovni venovaná strategickým otázkam a počas jej rokovania vystúpili viacerí ministri z rôznych 

krajín sveta ako aj zástupca OSN a jej výsosť holandská princezná Maxima, a to prostredníctvom 

telemostu. Rokovanie konferencie bolo rozdelené do štyroch tematických okruhov venovaných 

technológii a komunikácii, trvalo udržateľnému poštovému odvetviu v čase globálnej krízy, úlohe 

poštových elektronických platobných služieb pri podpore ekonomickej a sociálnej inklúzie vo 

väzbe na potrebu poštových služieb s výhľadom do roku 2020. Podrobnejšie informácie o konfe-

rencii ako aj ďalšie informácie o kongrese sú zverejnené na webovom sídle UPU 

http://dohacongress.upu.int/congress/. 

Voľby na kongrese 

Všetky Členské krajiny akreditované na kongrese boli podľa kontroly kvóra prítomné len na ple-

nárnej schôdzi dňa 10. októbra 2012, keď sa konali tajné voľby členských krajín do stálych orgánov 

UPU ako aj voľby na funkciu generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu UPU a jeho zástupcu. Na 

funkciu generálneho riaditeľa po prvý krát kandidovala žena, doktorka práv Serrana Bassini Casco z 

Uruguaje, ktorá vykonáva funkciu generálnej tajomníčky užšej poštovej únie združujúcej krajiny 

severnej, strednej a južnej Ameriky (členmi tejto únie sú aj Španielsko a Portugalsko). Druhým 

kandidátom bol predseda Správnej rady UPU počas štvorročného cyklu 2008 - 2012, Keňan Bishar 

A. Hussein, ktorý 

http://dohacongress.upu.int/conRress/
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voľby tesne vyhral. Dvaja kandidáti boli aj na funkciu zástupcu generálneho riaditeľa, a to Pascal - 

Thierry Clivaz zo Švajčiarska a Dennis M. Delehanty z USA. Voľby vyhral Švajčiar, ktorý v 

súčasnosti pracuje v Medzinárodnom úrade UPU vo funkcii riaditeľa pre financie a stratégiu. 

Zvolení kandidáti nastúpia do funkcií od 1. januára 2013 s mandátom na nasledujúce štyri 

roky, ktorý sa môže obnoviť len jeden krát, a to na základe úspešnej voľby na nasledujúcom kon-

grese. Po uplynutí druhého mandátu sa skončí pôsobenie pána Eduarda Dayana z Francúzska 

vo funkcii generálneho riaditeľa a rovnako aj pána Guozhonga Huanga z Číny vo funkcii zástupcu. 

V rovnaký deň sa konali aj voľby členských krajín UPU do Správnej rady a Rady pre poštovú pre-

vádzku. Voľby do Správnej rady sa uskutočňujú na základe geografického rozdelenia členských 

krajín. Správna rada má štyridsať volených miest. Európu budú v tomto orgáne zastupovať Bul-

harsko, Francúzsko, Grécko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Taliansko a Ukraji-

na. Predsednícke kreslo nie je predmetom voľby a prináleží Kataru ako usporiadateľskej krajine 

kongresu. Rada pre poštovú prevádzku má tiež štyridsať volených miest, ktoré sú rozdelené 

do dvoch skupín (16 miest pre priemyselne vyspelé krajiny a 24 miest pre rozvíjajúce sa kra-

jiny). Európu budú v tomto orgáne zastupovať Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Holand-

sko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina a Veľká 

Británia. Predsedu si volí rada na svojom prvom zasadnutí. Slovenská republika nekandidovala vo 

voľbách do stálych orgánov, ale bude sa aktívne zapájať v úlohe pozorovateľa, prípadne člena pra-

covných skupín do vybraných činností, ktoré sú predmetom jej prednostného záujmu. 

Voľby sa konali tajným hlasovaním vhodením volebného lístka do urny. Tento postup sa opa-

koval v priebehu dňa štyri krát s následným sčítaním hlasov a vyhlásením výsledkov. Pokiaľ 

ide o návrhy na zmenu aktov UPU a návrhy všeobecnej povahy na kongrese sa o nich bežne 

hlasuje verejne elektronickým spôsobom. K tajnému elektronickému hlasovaniu sa pristupuje 

len v prípade, ak o takýto postup žiadajú minimálne dve členské krajiny. 

Obrázok č. 8: Medzi bohatými zbierkami súkromného 

múzea Sheika Faisal Bin Qassim Al Sani sa nachádza aj 

expozícia venovaná náboženstvám, medzi ktorými 

nechýbajú ani početné vzácne zbierkové predmety veno-

vané kresťanstvu. 

Záver kongresu 

Záverečné návrhy medzinárodných zmlúv boli na 

programe rokovania plenárnej schôdze konanej dňa 

11. októbra 2012, odkedy prebiehal aj podpis novo-

prijatých aktov UPU (Generálny poriadok UPU, 

Svetový poštový dohovor a Dohoda o poštových 

platobných službách). Kongres sa skončil slávnost-

nou schôdzou dňa 14. októbra 2012, po ktorej sa usku-

točnila ustanovujúca schôdza Správnej   rady.   Na   

nasledujúci   deň   sa   konalo  
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zasadnutie    druhého    stáleho    orgánu,    Rady    pre    poštovú    prevádzku    a zasadnutie 

Konzultačného výboru. Za predsedu Rady pre poštovú prevádzku bolo zvolené Japonsko. Členské 

krajiny prijali na ustanovujúcich zasadnutiach nových stálych orgánov rozhodnutia, podľa ktorých 

sa bude postupovať v rokoch 2013 až 2016. Výsledky činností z tohto obdobia budú predkladané 

nasledujúcemu kongresu, ktorý sa bude konať o štyri roky v Istanbule. 

Slovensko malo na kongrese v Dohe doteraz najmenšiu zo svojich kongresových delegácií, a to 

z nevyhnutných úsporných dôvodov (pozri uznesenie vlády SR č. 415 z 22. 8. 2012). Treba pove-

dať, že takto sa postupovalo nielen u nás. Viaceré európske krajiny prišli na kongres s menším 

počtom delegátov, hoci niektoré do účasti na kongres investovali štedrejšie. Slovenskú republiku 

zastupovala na kongrese trojčlenná delegácia, ktorej vedúcim so splnomocnením na podpis prija-

tých aktov UPU bol veľvyslanec Slovenskej republiky v Katare, Ivan Lančarič, ktorý sa zúčastnil 

na kongrese počas volieb a plenárnej schôdze pred podpisom aktov. Druhým členom delegácie som 

bola ja v úlohe zástupcu vedúceho delegácie po štvrtý raz (účasť na kongrese počas 18 dní) a tretím 

delegátom bol Ing. Ján Kollár zo Slovenskej pošty, a. s., ktorý sa zúčastnil na kongrese počas celé-

ho jeho trvania vrátane ustanovujúcich rokovaní novozvolených stálych orgánov. V priebehu kon-

gresu sa rokovaní zúčastnili traja ďalší zástupcovia Slovenskej pošty, a. s., ako experti k vybranej 

problematike. 

Vďaka dôslednej predkongresovej príprave v širšom pracovnom tíme ako aj vďaka skúsenostiam 

z predchádzajúcich kongresov sme svoju úlohu na kongrese bez problémov zvládli aj v zúženom 

zložení. Veľmi nás potešilo dvojnásobné ocenenie Slovenskej republiky zlatými medailami, ktoré 

sú výsledkom práce širokého tímu spolupracovníkov. Prvá zlatá medaila je za umiestnenie na pr-

vom mieste v súťaži kvality expresnej poštovej služby EMS, ktorú spolu s ďalšími 17 poštami z 

členských krajín UPU získala Slovenská pošta, a. s., za dosiahnuté výsledky kvality služby EMS v 

roku 2011. Po predchádzajúcom získaní bronzovej a striebornej medaily je to dobrá vizitka, ale 

súčasne aj záväzok udržať si dosiahnutú úroveň. 

Obrázok č. 9: Pohľad a zlatú medailu - plaketu, ktorú získalo Slo-

vensko v súťažnej triede UPU v kategórii A na 25. svetovom pošto-

vom kongrese v Dohe 2012 za výstavný exponát Slovenskej pošty, a. 

s., predstavujúci Slovensko poštovými známkami a zaujímavou grafic-

kou úpravou. Obdĺžniková zlatá plaketa ozdobená po obvode reliéfnym 

zúbkovaním nesie logo Svetovej poštovej únie ako aj nápisy Medziná-

rodná výstava poštových známok a názov kongresu. 

Druhá radosť čakala na našu delegáciu na predposlednej plenárnej 

schôdzi kongresu 11. októbra 2012, kde nám bola odovzdaná zlatá 

medaila za prvé miesto, ktoré získal výstavný exponát Slovenskej 

pošty, a. s., v súťažnej triede UPU v kategórii A (do 30 emisií pošto-

vých známok ročne). Sú to okamihy, na ktoré sa nezabúda. Prevziať na kongrese priamo pred dele-

gáciami z celého sveta krátko po sebe hneď dve najvyššie ocenenia, to sa nestáva často. Treba 

povedať aj to, že v rovnakom čase zažiarili aj naši susedia, Maďari, ktorí   získali   zlatú medailu   v 

kategórii C a Česi získali prvenstvo súťaži 
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o najlepší výtvarný návrh na medzinárodnú odpovedku. Súťaž vo všetkých kategóriách súťažnej 

triedy UPU bola veľmi vyrovnaná a všetkých 27 súťažiacich krajín predstavilo svoju krajinu pro-

stredníctvom poštových známok vynikajúcim spôsobom. Ocenenie exponátov určila odborná poro-

ta. Na vysokej úrovni bola aj súťaž výtvarných návrhov na medzinárodnú odpovedku, ktoré boli 

anonymne vystavené v priestoroch kongresového centra a bol medzi nimi aj slovenský návrh. Naj-

lepší výtvarný návrh vyšiel z tajného hlasovania delegácií. Výtvarné návrhy súviseli s témou vody, 

ktorá je pre púštnu krajinu osobitne vzácna. Takže ako V4 sme boli na kongrese kompletne úspešní, 

pretože úspešne dopadlo aj poľské predsedníctvo v redakčnej komisii kongresu, a úspešne prešla aj 

väčšina návrhov predložených z krajín V4 vrátane našich. Úspešne sme celkovo dopadli aj ako 

Európska únia, a to pokiaľ ide o terminálne odmeny najmä vďaka vyjednávacej a právnickej obrat-

nosti belgickej a švajčiarskej delegácie v koordinácii s PostEurop-om. Celkovo kongres dopadol 

veľmi dobre, a to aj vďaka vynikajúcej príprave zo strany Medzinárodného úradu UPU a najmä zo 

strany usporiadateľa, Kataru a jeho pošty. 

Moje drobné postrehy a dojmy 

K mojim postrehom z kongresu chcem doplniť aj to, že obavy, ktoré som pred cestou trochu ma-

la, lebo som cestovala po prvý krát na kongres sama, sa rozptýlili už na letisku vo Viedni, pri kon-

trole pred vstupom do lietadla, ktorá bola oveľa príjemnejšia ako bežná kontrola pred letom napr. 

do európskych krajín. Päť a pol hodinový let do Dohy spoločnosťou Qatar Airways prebehol vo 

veľmi príjemnej atmosfére a ani som nevedela ako už boli všetky vstupné formality za mnou a bola 

som aj so svojou batožinou päť minút po 23 hodine v hoteli. Milo ma prekvapila zdvorilosť, sluš-

nosť a starostlivosť našich katarských hostiteľov a hostiteliek. Dokonca pre ženy bola pred vstupom 

do kongresových priestorov vyhradená osobitná kontrolná brána, čo bolo príjemné, lebo ženy ne-

museli stáť v rade, a v prípade potreby bezpečnostnej osobnej kontroly boli ženy kontrolované za 

paravánom katarskými príslušníčkami bezpečnostnej služby a nie verejne ako je to vykonávané 

inde. 

Obrázok č. 10: Pohľad na účastníkov 

kongresu počas výletu na miesto, kde sa 

púštne duny dotýkajú vôd Perzského 

zálivu. Napriek horúcemu popoludniu 

okolo 37°C bol pobyt na pobreží v 

príjemnom vánku výborným oddychom 

a príležitosťou na množstvo rozhovo-

rov. 

Pred odchodom do Kataru sme dosta-

li okrem bežných organizačných poky-

nov aj prosbu byť skromní a rešpekto-

vať miestnu kultúru, s tým že ženy 

nemusia nosiť šatku. Za osemnásť dní 

môjho kongresového pobytu som bola súkromne v meste len dvakrát a z toho po druhý krát sama v 

druhú sobotu  
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môjho pobytu. Tento deň bol najhorúcejší (z hľadiska vonkajšej teploty) v mojom doterajšom živote 

a pokrývku hlavy som si dala napokon preto, aby som v 37 - 39 stupňovej páľave počas šesťhodi-

novej prechádzky mestom vrátane poludnia nedostala úpal. Statočne som tú horúčavu vydržala, 

lebo som potrebovala byť na vzduchu. Horúčavy, aké nás v ostatných letách poriadne zmáhajú, sú 

tam dennodenne aj v jeseni a dá sa pred nimi uniknúť len do uzavretých klimatizovaných priestorov 

budov alebo do tieňa paliem, ktorých tam ale nie je veľa. Dobre padne dať si aj šálku dobrej kávy. 

Na typickom orientálnom trhovisku s názvom Souq Waqif, kde úžasne rozvoniavajú rôzne druhy 

korenín priamo v centre starého mesta neďaleko pobrežia, varia vynikajúcu tureckú kávu ochutenú 

kardamomom, pri ktorej sa na horúčavu dá takmer zabudnúť. 

Doha je prudko sa rozvíjajúce mesto, ktoré je súčasne obrovským staveniskom. V meste cítiť blíz-

kosť mora, ale aj púšte. Všetka zeleň je umelo zavlažovaná a pre nás zvyknutých na zeleň ako sa-

mozrejmú prirodzenú súčasť života je charakter krajiny naozaj neobvyklý. Všade sa veľa stavia vo 

veľkolepom štýle. Stavby sú budované v modernom štýle, ale s citom pre národnú a islamskú kultú-

ru. Katar sa vo veľkom pripravuje na Majstrovstvá sveta vo futbale 2022 a očakávané rozhodnutie o 

jesenných - olympijských hrách v roku 2024. Popri jestvujúcich Štadiónoch sa budujú ďalšie šta-

dióny, zábavné parky a hotelové komplexy. Je to bohatá krajina, ktorej zdroje energetických suro-

vín (ropa a zemný plyn), zabezpečujú vysokú životnú úroveň a vytvárajú podmienky pre pracovné 

príležitosti ľudí z celého sveta. 

Keďže vďaka efektívnosti rokovaní počas pracovných dní nebolo potrebné nadstavovať rokovania 

počas víkendov, mali sme možnosť v chvíľach voľna poznať aj niečo z kultúrneho života Kataru, 

arabskej a islamskej kultúry. Zaujímavý bol výlet, ktorý pre účastníkov kongresu usporiadala Katar-

ská pošta do púšte popoludní počas prvého kongresového piatku. Mali sme možnosť prezrieť si 

ukážky ľudového umenia, sokoliarstva, maľovania hennou, započúvať sa do tónov národnej hudby 

a tanca, oddýchnuť si v osviežujúcom vánku, v mieste, kde sa dotýkajú púšť a more, bez túžby 

vykúpať sa v ňom, lebo bolo tak teplé, pokochať sa západom slnka za púštne duny, pohladkať krás-

ne ťavy a odvážlivci sa na nich mohli aj nechať ponosiť. 

Výlet v druhý kongresový piatok smeroval do Al Sheehaníya, do súkromného múzea Sheikha Fai-

sala Bin Qassim Al Sani, ktoré sa nachádza na jeho statku západne od Dohy uprostred polostrova 

asi na polceste do mesta Dukhan ležiaceho na západnom pobreží. Je to obrovské múzeum venované 

histórii Kataru a kultúre arabského sveta. Návštevu múzea doplnil zážitok z preteku tiav, ktorý sa 

konal na neďalekom špeciálne upravenom štadióne tak, aby diváci mohli sledovať pretekajúce ťavy 

priamo zo súbežne jazdiacich áut alebo v našom prípade autobusov. Aj keď sme pretekajúce ťavy 

videli len krátko, bol to naozaj neobyčajný a strhujúci zážitok. Zaujímavé boli aj ukážky arabských 

koní a ich jazdeckého umenia. Silným zážitkom bola návšteva Múzea islamského umenia v Dohe. 

ktoré je Dostavené na pobreží ako výrazná dominanta hlavného mesta. Nádherné ukážky islamské-

ho umenia, mnohé datované v 11. a 12. storočí, poskytujú návštevníkom veľký kultúrny zážitok.  
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V hlavnom meste je veľa ďalších múzeí a nechýba medzi nimi ani problematika filatelie a histórie 

poštovníctva, ktoré sú vystavené v Katarskom filatelistickom a numizmatickom klube pod správou 

Katarskej pošty. Samozrejme, že hlavné mesto Kataru poskytuje aj iné príťažlivé zaujímavé mies-

ta, ale na tie jednoducho nebol čas. 

Na záver 

Napriek poznaniu mnohého nového, keď som sa po nočnom lete vrátila domov na tretí piatok ráno, 

vnímala som ohromné neopísateľné šťastie pri pohľade na všetku tú zeleň, ktorá nás navôkol ob-

klopuje a ktorou nás štedro obdarúva naša príroda bez toho, aby sme jej za to boli primerane vďační a 

chránili si nesmierne bohatstvo, ktoré nám dáva. 

Obrázok č. 11: V rozľahlom výstavnom priestore súkromného múzea Sheika Faisal Bin Qas-
sim   Al Sani   pri východe z budovy si 
návštevníci s obdivom prezreli aj studňu, v 
ktorej sa v 30-metrovej hĺbke jagá životo-
darná voda. Obvod studne je vyložený 
mramorom, takže sa dá na ňom pohodlne 
posedieť. Vo vnútri je studňa zabezpeče-
ná mrežou, cez ktorú sa dá vo vedre 
povrazom na kladke vytiahnuť voda. 

Vážení   čitatelia,   dúfam,   že   som   Vám 

priblížila ostatný svetový poštový kongres 

tak, aby ste si  mohli vytvoriť predstavu 

o fungovaní svetového poštového spoločen-

stva, keď sa raz za štyri roky zíde zo všetkých 

kontinentov, aby sa dohodlo ako postupovať ďalej, ako upraviť medzinárodné predpisy poštových 

služieb, či zlepšiť to čo je v jeho silách a možnostiach. Poštová známka, ktorej práve Vy filatelisti 

venujete tak veľa pozornosti, je týmto spoločenstvom vysoko cenená a teší sa jeho trvalému záujmu. 

V Bratislave dňa 30. novembra 2012 

Ing. Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru poštových služieb  

Ministerstvo dopravy, výstavby regionálneho rozvoja SR 
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Vážení členovia klubu, 
vážení filatelisti, priaznivci filatelie, zberatelia ! 

Redakčná rada bulletinu Bytčianska filatelia v závere roka po vydaní 12. čísla dru-
hého ročníka, pripravila malý vianočný darček. Je ním trináste mimoriadne číslo, ktoré je 
vydané ako číslo monotematické. Obsahom je 25. kongres Svetovej poštovej únie. 

O predchádzajúcich kongresoch občas býva vo filatelistickej tlači všeobecne zmien-
ka, v ktorom štáte a v ktorom meste sa kongres konal, prípadne do ktorého bol z pôvodné-
ho mesta preložený a to je všetko. Predmetné číslo ponúka viac, podstatne viac a od 
priamej účastníčky, členky delegácie, ktorú sme si v priebehu roka dovolili osloviť a požia-
dať o článok. Riaditeľka odboru poštových služieb Ministerstva dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR pani Ing. Jarmila Brichtová súhlasné slovo splnila obsahom tohto 
mimoriadneho čísla. Úprimne jej ďakujeme ! Ďakujeme, pretože filatelisti majú možnosť sa 
po prvý raz dozvedieť podstatne viac ako z niekdajších noticiek. Zistia, že účasť nespočíva 
len v pasívnom počúvaní, ale vyžaduje si súčinnosť delegátov, prácu, návrhy, rozhodova-
nie,teda dôkladné poznanie problematiky s prínosom na zdokonaľovanie poštových služieb 
a rozvoj medzinárodnej spolupráce. Veríme, že obsah článku opäť rozšíri poznatky čitate-
ľov, filatelistov, záujemcov. 

Dôvetkom len poznamenávame, že na počiatku, ešte pred rokom 1874 bola myš-
lienka Heinricha von Stephana, ktorá sa 9. 10. 1874 realizovala v Berne, kde predstavitelia 
22 poštových správ sveta podpísali tzv. Bernskú zmluvu - Dohovor o obecnej jednote 
poštárskej. Tak vznikla Všeobecná poštová únia (General Postal Union), ktorá sa v roku 
1878 na kongrese v Paríži premenovala na Svetovú poštovú úniu (Union Postale Univer-
selle v skratke UPU). Zakladateľ Heinrich von Stephan (7.1.1831 Slupsk -8.4.1897 Berlín) 
bol aj zakladateľom prvého poštového múzea (viac o ňom v publikácii Filatelieticko-
poštové múzeum súkromné - tridsať rokov od založenia , 2011) 

Svetová poštová únia je jednou z odborných medzivládnych organizácii OSN. Deň 
podpísania Bernskej zmluvy bol na kongrese v Tokiu v roku 1969 vyhlásený za Deň pošty. 

Slovenská republika sa stala členom UPU 18.3.1993. 
Stanislav Helmeš, predseda redakčnej rady Otto Gáťa, 
redaktor 

V roku 1994 MDPT SR vydalo 1. augusta 
príležitostnú poštovú známku „12. výročie 
Svetovej poštovej únie". 
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Ukážka príležitostných známok vydaných  k   niektorým výročiam 
Svetovej poštovej únie a k výročiam Heinricha von Stephana. 
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V roku 1942 (v dňoch 12. - 25.10.) sa vo Viedni uskutočnilo zasa-
danie Európskeho poštového kongresu, ku ktorému niekoľko štátov Európy 
vydalo príležitostné poštové známky, medzi nimi aj Prvá slovenská republi-
ka 12. 10. 1942. (Autor návrhu Jozef Cincík, autor grafickej úpravy Josef 
Vlček). 

Vsúčasnosti Európska rada UPU má sídlo v Bratislave. 

 
 


