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Slovenská pošta triumfovala v ďalšej súťaži o najkrajšiu 
známku sveta! 
 

Bratislava, 29. september 2014  

 

Slovenská pošta, a. s, (ďalej SP, a. s.) získala po prvý raz v histórii Cenu za najkrajšiu 

poštovú známku sveta s kresťanskou tematikou v súťaži „Il Premio Internazionale d’arte 

filatelica San Gabriele”. 

 

Súťaž o najkrajšiu poštovú známku sveta s religióznou tematikou „Il Premio Internazionale d’arte 
filatelica San Gabriele” je každoročne udeľovaná tej poštovej známke, ktorá mimoriadnym a 
významným spôsobom prispela k šíreniu kresťanského posolstva vo svete. Z tohto dôvodu je táto 
Cena nazvaná podľa anjela zvestujúceho Panne Márii narodenie Krista, ktorý je zároveň patrónom 
celosvetovej únie zberateľov poštových známok s kresťanskou tematikou – „Spoločnosti Sv. 
Gabriel“. 

 

Na 32. ročníku tejto prestížnej a unikátnej súťaže získala 

cenu Archanjela Gabriela po prvý raz slovenská poštová 
známka „1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na 

Veľkú Moravu“.  

Známka bola vydaná v roku 2013 ako spoločné vydanie s 

Bulharskom, Českou republikou a Vatikánom na základe 

iniciatívy Slovenskej pošty, a.s., ktorá ostatným krajinám 

poskytla výtvarný návrh známky. Ten vytvoril akademický 

maliar prof. Dušan Kállay. 

 

Zámerom tejto emisie nebolo len pripomenúť si okrúhle 

výročie príchodu byzantských vierozvestcov sv. Cyrila 

a Metoda na územie Veľkej Moravy v rámci Roka sv. Cyrila 

a Metoda 2013, ale prezentovať aj slovenskej a svetovej 

verejnosti málo známe najstaršie zobrazenia oboch 

spolupatrónov Európy. Tie boli objavené v roku 1862 

v suteréne kostola sv. Klimenta v Ríme pri príležitosti 

pripravovaných osláv 1000. výročia príchodu sv. Cyrila 

a Metoda ku Slovanom. Najstaršie známe zobrazenie našich 

vierozvestcov sa zachovalo na freske situovanej v predsieni pri vstupe do dolného 

kostola,  stvárňujúcej „Osobný súd sv. Cyrila a Metoda“ z 9. storočia, na základe čoho sa 

predpokladá, že táto freska bola namaľovaná nad hrobom sv. Cyrila. Freska je v súčasnosti takmer 

nečitateľná, čo spôsobili pietne dotyky rúk miliónov pútnikov, ktorí za posledných 150. rokov toto 

významné miesto navštívili.  
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O udelení Ceny sv. Gabriela Slovensku rozhodla odborná porota vedená Trentským arcibiskupom 

Luigi Bressanom, rakúskym kardinálom Christophom Schönbornom a exministrom 

poľnohospodárstva Talianskej republiky Giannim Fontanom, prezidentom poroty. Cenu prevzal 

zástupca Slovenskej pošty, a.s., v Museo Ceramiche Fondation Fioroni v Legnago pri Verone 28. 

septembra 2014. 

 

Poštová známka 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu bola vydaná 12. júna 
2013. Známku s nominálnou hodnotou 1,60 € a rozmermi 44,4 x 54,4 mm vytlačila technikou ocelotlače 
z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Obrazový motív známky 
predstavuje freska „Osobný súd sv. Cyrila“ z baziliky San Clemente v Ríme. Autorom rytiny je Miloš 
Ondráček. 

 

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. V tomto roku už získala napríklad 2. miesto v súťaži 

o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grands prix de l’art philatélique Belge et Européen“ 

v Bruseli za poštovú známku Umenie: Martin Martinček vydanej v roku 2013. 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. 
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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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