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Rekordná Vianočná pošta  
 
 
Bratislava  
 
Rekordný počet listov nielen zo zahraničia, ale aj zo Slovenska dostal tento rok 
Ježiško. Počet listov, kresieb, prianí od detí a dospelých prekročil hranicu 80 000 po 
prvýkrát od roku 2010. Absolútny rekord dosiahli v jubilejnom 15. ročníku Vianočnej 
pošty, ktorú organizuje každoročne Slovenská pošta, a.s., listy zo zahraničia. 
Ježiškovi napísalo 1 728 detí zo 40–tich krajín celého sveta. V Braillovom písme 
odpísal Ježiško 123 deťom. Celkovo za 15 rokov Vianočnej pošty prišlo Ježiškovi 
1 332 098 listov.  
 
V doterajších ročníkoch písalo Ježiškovi každoročne asi 500 detí z rôznych kútov sveta. 
Tento ročník však zažil doslova boom listov z Taiwanu (907), Hong Kongu (270) 
a zastúpené boli hojne aj Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Bielorusko. Ježiško dostal 
listy aj z Malajzie, Macaa, Číny, Austrálie, Kanady a takmer celej Európy. Na všetky listy 
odpisoval Ježiško v angličtine. 

Medzi top tohtoročné želania detí patril hlavne tablet, dotykový telefón, notebook, 
živé zvieratá a počítačové hry. Dievčatá si priali bábiky, kozmetiku, oblečenie, či 
rozprávkovú knižku. Chlapci chceli roboty, autá (hasičské, policajné, žeriavy, tanky), lego 
a tiež šťastie a zdravie pre všetky deti na svete. Ježiškovi prišli aj „dospelácke“ listy, 
v ktorých si odosielatelia želali predovšetkým lásku.  

Ježiško si bude preberať svoje listy z poštovej schránky v Rajeckej Lesnej aj počas celého 
roka 2014. Odpovedať na ne bude pred Vianocami.  

 
 
 
 
 
O spoločnosti:  
Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú 
spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. 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. Slovenská pošta je 
taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. Slovenská 
pošta v novembri 2013 získala „Národnú cenu SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa  
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jej podarilo získať aj vďaka ambicióznym cieľom v oblasti udržania zamestnanosti, zlepšenia 
hospodárskeho výsledku a realizácie programu zmien. 
 
 
 
 
Pre viac informácií kontaktujte Oddelenie masmediálnej komunikácie a redakcie tlače. 
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