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Slovenská pošta opäť zabodovala v súťaži o Najkrajšie zahraničné 
známky sveta v Pekingu 
 
V Bratislave 10. novembra 2016  
 

V 12. ročníku súťaže „China Annual Best Foreign Stamp Poll“, ktorá sa konala v Pekingu, získala 
Slovenská pošta, a. s., hneď dve prvé miesta v kategóriách Najlepšia vytlačená známka 
a Najlepší hárček sveta. O víťazných poštových známkach rozhodla širšia verejnosť na základe 
hlasovania prebiehajúceho od 1. do 30. septembra 2016 v Číne, ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 
tisíc respondentov. Hlavným organizátorom čínskej súťaže je Centrum rozvoja filatelie, ktoré je 
súčasťou Asociácie pre rozvoj výskumu a vývoja Západnej Číny. 
 

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo dnes dopoludnia v Hoteli Beijing Media Centre 
v Pekingu. 
 
Prvou ocenenou poštovou známkou v kategórii „Najlepšie vytlačená známka sveta“ je emisia 
Umenie: Alfons Mucha, ktorá bola vydaná 25. novembra 2015 s motívom jediného 
monumentálneho obrazu nachádzajúceho sa na území Slovenska od Alfonsa Muchu, ktorý do 

podoby oceľorytiny spracoval František Horniak. Práve táto 
poštová známka získala už koncom roka 2015 všetky 
najprestížnejšie domáce ocenenia udeľované generálnym 
riaditeľom Slovenskej pošty, a. s., a Ministra dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Keďže Slovenská pošta, 
a. s., má vo zvyku prihlasovať do medzinárodných súťaží 
o najkrajšie známky Európy a sveta vždy tú emisiu poštovej 
známky, ktorá získala ocenenie „krištáľovej známky“ za 
najlepšiu výtvarne a technicky realizovanú emisiu známky, 
udeľovanú generálnym riaditeľom SP a. s., aj do tejto súťaže 
bola prihlásená práve táto poštová známka vytlačená 
v Poštovní tiskárně cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z 
plochých platní v kombinácii s ofsetom. V tomto roku získala 
poštová známka aj ďalšie významné ocenenia. V Ankete 
o najkrajšiu poštovú známku Slovenska, ktorú usporiadal 
Zväz slovenských filatelistov, sa umiestnila na prvom mieste 
a tiež sa umiestnila v prestížnom rebríčku TOP 10 najkrajších 
známok sveta v súťaži „Grand Prix de lʼexposition WIPA“ vo 
Viedni.  
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Druhou poštovou známku ocenenou v kategórii „Najlepší hárček“ je emisia vydaná k 550. výročiu 
Academie Istropolitany, ktorá bola vydaná 26. júna 2015, a na jej obrazové stvárnenie boli 

použité neskorogotické rukopisy súvisiace s činnosťou 
intelektuálnej elity pôsobiacej v tejto prvej vysokej škole 
pôsobiacej na území dnešného Slovenska. Aj táto poštová 
známka získala už v roku 2015 prestížne domáce ocenenie, 
a to Cenu Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR za najlepší výtvarný návrh poštovej známky za rok 2015. 
Poštová známka z autorskej dielne prof. Dušana Kállaya, ktorej 
rytecký prepis realizoval tiež František Horniak, bola tiež 
vysoko hodnotená v Ankete o najkrajšiu poštovú známku 
Slovenska, v ktorej sa umiestnila na druhom mieste. Aj táto 
poštová známka bola vytlačená technikou oceľotlače 
z plochých platní v kombinácie s ofsetom v Poštovní tiskárně 
cenin Praha, a.s. Čínsku verejnosť iste zaujalo hárčekové 
prevedenie poštovej známky vytvorené na základe výzdoby 
jednej z rukopisných strán stredovekého rukopisu 
Bratislavského misála, ktorý sa dodnes zachoval iba vo forme 
niekoľkých iluminovaných strán v zbierkach Archívu mesta 
Bratislavy a Mestského múzea v Bratislave. 

 
 
Zoznam doterajších umiestnení  súťaži China Annual Best Foreign Stamp Poll v Pekingu  
 
2007 – 1. miesto za poštové známky Geologické lokality Šomoška a Sandberg (2006), autor 
výtvarného návrhu K. Felix, autor rytiny F. Horniak  
2008 – 1. miesto za poštovú známku Bratislavský hrad (2007), autor výtvarného návrhu D. Kállay, 
autor rytiny F. Horniak 
2016 – 1. miesto v kategórii Best Printing Stamp (najlepšie vytlačená poštová známka) za poštovú 
známku Umenie: Alfons Mucha (2015), autor rytiny F. Horniak 
2016 – 1. miesto v kategórii Best Sheet Design (najlepší dizajn hárčeka) za poštovú známku 550. 
výročie založenia Academie Istropolitany (2015), autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny 
F. Horniak 
 
 
O spoločnosti:  

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na 

akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako 

ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta je 

popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných 

služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie 

v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje 

meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou 

hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou 

s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 

2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa 

rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje 

profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty 

manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám 

normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Od roku 2015 je SP držiteľom 

certifikátu potvrdzujúceho zavedenie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa 

normy ISO/IEC 27001:2013, tzn. že zabezpečuje primerané bezpečnostné kontroly,  
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adekvátne chrániace informačné aktíva a poskytuje zodpovedajúcu istotu zákazníkom 

Slovenskej pošty a iným zainteresovaným stranám. Slovenská pošta je taktiež držiteľom 

prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V roku 2013 spoločnosť 

získala tiež ocenenie „Národná cena SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa SP, 

a. s., podarilo získať aj vďaka udržaniu zamestnanosti, realizácie programu zmien 

a  zlepšeniu hospodárskeho výsledku. Spoločnosť po rokoch stratového hospodárenia 

skončila už tretí rok po sebe v pozitívnych číslach. Rok 2015 spoločnosť uzavrela s 

predbežným ziskom 3,0 mil. Eur pred zdanením, za rok 2014 dosiahla SP zisk vo výške 

4,91 mil. Eur pred zdanením a za rok 2013 zisk vo výške takmer 4,4 mil. EUR pred 

zdanením. Spoločnosť sa  mení na výrazne proklientsky orientovanú spoločnosť a naďalej 

sa transformuje z tradičného poštového operátora na poskytovateľa širokého portfólia 

služieb obyvateľom, prináša prehľadnejšie balíkové produkty, poistné a telekomunikačné 

služby, služby v spolupráci so štátom - výpisy z obchodného registra, registra trestov ako 

aj výpisy z listu vlastníctva. 

 
 
 
Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie. 
 
Kontaktné údaje: 
Mgr. Iveta Dorčáková 
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.  
Tel.: +421  904 654 377, E-mail: dorcakova.iveta@slposta.sk, Web:www.posta.sk 
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