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Malí Bratislavčania môžu Ježiškovi vhadzovať svoje priania 

do  špeciálnej Ježiškovej schránky

 

Bratislava, 14. november 2014  

 

 
Slovenská pošta sprístupní na nadchádzajúce vianočné sviatky v nákupnom centre Eurovea 
špeciálnu poštovú schránku. Tá je určená najmä malým obyvateľom Bratislavy, ktorí chcú 
Ježiškovi poslať svoje tajné želania. Na všetky listy Ježiško odpovie spolu s malým 
darčekom, na zahraničné listy odpovedá v angličtine a na listy nevidiacim a slabozrakým 
deťom v Braillovom písme. Špeciálna poštová schránka, do ktorej budú môcť deti vhadzovať 
svoje priania pre Ježiška, bude v nákupnom centre umiestnená pri centrálnom vianočnom 
stromčeku.  
 
Počas posledných 15. rokov Vianočnej pošty prišlo na adresu Ježiška viac ako 1,3 milióna listov. 
Neboli to len želania detí, ale veľakrát aj dospelých. V posledných ročníkoch čoraz viac listov 
prichádza na známu adresu 999 99 Ježiško aj zo zahraničia. Ježiško odpovedá na všetky listy 
a pohľadnice, kresby, ktoré mu od detí prídu. Na písanie želaní môžu deti, ale aj dospelí využiť 
bezplatné pohľadnice s predtlačenou adresou 999 99 Ježiško, ktoré sú im k dispozícii na 
ktorejkoľvek pošte.  
 
Prvý tohtoročný list prišiel na adresu Ježiška už začiatkom augusta až z ďalekého Taiwanu. 
Slovenské deti poslali Ježiškovi prvý list v polovici októbra so želaním, aby im poslal zajaca a tank. 
Hračky a živé zvieratá sú zatiaľ najčastejším želaním detí v tomto roku...  
 
Slovenská pošta slávnostne odhalí poštovú schránku v nákupnom centre Eurovea už zajtra, 
15.11.2014. Kreatívny návrh schránky vznikol v spolupráci s režisérom Radošinského naivného 
divadla Jurajom Štepkom a vyrobil ju umelecký majster divadelných dekorácií Štefan Prelovský.  
 
Stálu poštovú schránku má Ježiško v domove Vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej, kam mu deti môžu 
posielať listy po celý rok. Ježiško však na ne odpovedá vždy pred Vianocami.  
 
 
Celou Vianočnou poštou budú aj tento rok deti sprevádzať postavičky Bibi a Viktora, ktorí sa už tešia 
na nové dobrodružstvá. V tomto roku si prizvali aj kamarátov -  7 trpaslíkov. Viac informácií 
o Vianočnej pošte nájdu rodičia s deťmi aj na webovej stránke www.vianocnaposta.sk. 

 

 

 

http://www.vianocnaposta.sk/
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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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