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Slovenská pošta vydá známku k 70. výročiu SNP  

Bratislava, 28. august 2014  

 

Slovenská pošta vydá 29. augusta 2014 poštovú známku 70. výročie Slovenského národného 
povstania s nominálnou hodnotou 0,65 €. Známku vytlačila technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin 
Praha, a. s. 
 

Námetom známky je monumentálne dielo akademického 

sochára Jozefa Jankoviča z roku 1969 „Obete varujú“, 

ktoré tvorí integrálnu súčasť pamätníka SNP v Banskej 

Bystrici od architekta Dušana Kuzmu.  

 

Súsošie prof. Jozefa Jankoviča malo pohnutý osud, pretože 

v roku 1972 bolo z pamätníka odstránené a vrátené na 

pôvodné miesto až dlho po Nežnej revolúcii, a to v roku 

2004. V tomto roku si preto pripomíname viaceré zaujímavé 

výročia, ktoré súvisia nielen so samotným Slovenským 

národným povstaním, ale aj s jeho najvýznamnejším 

pamätníkom, skvostom slovenskej modernej architektúry. 

Ide o 45. výročie vzniku tohto súsošia so silným morálnym 

posolstvom a o 10. výročie vrátenia súsošia na jeho 

pôvodné miesto situované v priereze centrálnej hmoty pamätníka symbolizujúcej preseknutie 

jánošíkovského klobúka 

 

Vydaním tejto poštovej známky vyjadruje Slovenská pošta, a.s., úctu Slovenskému národnému 
povstaniu a tiež tvorbe prof. Jozefa Jankoviča. Ten patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších 
súčasných slovenských sochárov a daná poštová známka je jeho prvým autorským dielom v oblasti 
slovenskej zámkovej tvorby, nakoľko patrí aj medzi priekopníkov a zakladateľov modernej, 
počítačovej grafiky.  
 
Slovenská pošta vydá v rovnaký deň aj pamätný list k poštovej známke „Slovenské národné 
povstanie“. Na pamätnom liste formátu A5 je zobrazený detail pozadia poštovej známky s 
Pamätníkom SNP. V pravej časti pamätného listu je nalepená poštová známka s odtlačkom 
príležitostnej poštovej pečiatky s motívom číslice 70 v tvare holubice a domicilom pošty Banská 
Bystrica 1. Autorom grafickej úpravy pamätného listu je Adrian Ferda. Pamätný list vytlačila ofsetovou 
technikou tlačiareň Kasico, a. s.   
 

 
Inaugurácia poštovej známky sa uskutoční 29. augusta 2014 v Banskej Bystrici počas osláv 
SNP. 
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Ocenenia známkovej tvorby Slovenskej pošty, a. s.: 

 

V priebehu dvadsaťročnej existencie samostatnej známkovej tvorby získala Slovenská pošta 
množstvo prestížnych ocenení, najmä za známky zhotovené technikou oceľotlače, ktoré dokazujú 
vysokú kvalitu slovenskej známkovej tvorby. Tento rok získala poštová známka z emisného radu 
Umenie „Martin Martinček (1913 – 2004)“ v konkurencii 22 krajín prestížne 2. miesto v súťaži 
o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie „Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et 
Européen“. V roku 2013 získala spoločnosť v konkurencii 70 krajín 4. miesto v súťaži 
o najkrajšiu známku sveta. V súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA“ (Wiener Internationale 
Postverzeichnung Ausstellung), organizovanej vo Viedni, sa na 4. mieste umiestnil hárček poštovej 
známky Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Lomikameň pozmenený, Skalienka 
ležatá, ktorý SP, a. s., vydala v roku 2012. Za posledné roky má Slovenská pošta na konte hneď 
niekoľko úspechov v oblasti filatelie. Za filatelistický exponát „Stamps Tour Slovakia“, 
prezentujúci poštové známky za posledných 5 rokov, získala 1. miesto v súťažnej triede „A“ na 25. 
kongrese svetovej poštovej únie v Dohe 2012. 3. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand 
Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni, 2012, si vyniesla poštová známka „400. výročie Žilinskej 
synody“ (2010).  Za zmienku rozhodne stojí aj 1. miesto v TOP 10 najzaujímavejších športových 
známok sveta za rok 2010 vyhodnotené anglickým časopisom Stamp News 2011, ktoré získala 
poštová známka MS vo futbale 2010 či filatelistický exponát The Slovak Stamps Times“ 
prezentujúci poštové známky vydané v rokoch 2007 – 2009, ktorý sa umiestnil na 1. mieste na 
Svetovej filatelistickej výstave PORTUGAL 2010 v súťažnej triede Svetovej poštovej únie. 

 

 

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. Slovenská pošta je 

taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V minulom 

roku 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 

dosiahla za rok 2013 zisk vo výške takmer 4,4 mil. EUR pred zdanením. Zásadný vplyv na 

pozitívne hospodárenie mali predovšetkým výnosy v zmluvných zásielkových službách 

a finančných službách a tiež program zmien, ktorý má umožniť transformáciu spoločnosti 

v celej škále služieb a vnútorných procesov, pri vytvorení nových oblastí poskytovaných 

služieb.  

Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie. 

 

Kontaktné údaje: 

Stanislava Pondelová 

Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.  

Tel.: +421  903 130 571, E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk, Web: www.posta.sk 
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