Najkrajšie známky za rok 2014 sú známe
Bratislava, 22. december 2014

Deň 18. december bol už tradičnou oslavou slovenskej filatelie. V priestoroch Slovenskej pošty
sa uskutočnil už 19. ročník odovzdávania cien za najkrajšie poštové známky.
Spoluorganizátorom podujatia s názvom Deň poštovej známky a filatelie je aj Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Zväz slovenských filatelistov. Krištáľovú
známku − Cenu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s., za najkrajšiu známku roka
2014 získal akad. mal. Rudolf Cigánik za poštovú známku Umenie: Alojz Stróbl.
Ceny ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získali prof. Dušan Kállay
a František Horniak, ktorí získali cenu v kategórii Najlepšia známka za emisiu Ochrana
prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno.
V kategórii Najlepšia rytina získal cenu ministra František Horniak za rytinu známky Umenie:
Peter Michal Bohúň a ako najlepší výtvarný návrh známky bol ohodnotený hárček poštovej
známky Umenie: Alojz Stróbl v autorskom prevedení akad. mal. Rudolfa Cigánika.
Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie ocenení Zväzu slovenských filatelistov vo viacerých
kategóriách. Cenou Zväzu slovenských filatelistov za rok 2013 bol ocenený Dr. Svätopuk
Šablatúra za dlhoročnú činnosť v oblasti znalectva poštových známok. Cenu prevzal od
predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka súčasný predseda komisie znalcov Ing. Martin Jurkovič.
Strieborný čestný odznak ZSF bol udelený Dr. Petrovi Bartekovi, Arpádovi Kuruczovi, Eugenovi
Lanczovi a Ing. Stanislavovi Novosadovi. Zlatý čestný odznak udelila Rada ZSF Attilovi
Barczimu, Martinovi Kellnerovi, PhDr. Štefanovi Kollárovi a Ing. Jánovi Počiatkovi, ministrovi
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Mgr. Ing. Tomášovi Druckerovi, predsedovi
predstavenstva a generálnemu riaditeľovi Slovenskej pošty, a.s., a Mgr. Martinovi Vančovi, PhD.
vedúcemu POFIS Slovenskej pošty, a.s.
Slávnostné podujatie bolo obohatené o výstavu ocenení, ktoré Slovenská pošta, a.s., získala
v roku 2014 v rekordnom počte na prestížnych medzinárodných súťažiach: diplom a strieborný
tanier za 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grands Prix de l’Art
Philatélique Belge et Européen“ v Bruseli za poštovú známku z emisného radu Umenie: Martin
Martinček, Strieborná plaketa sv. Gabriela a diplom za najkrajšiu religióznu známku sveta v
súťaži „Il Premio d’arte filatelico San Gabriele“ v Legnagu pri Verone za hárček vydaný pri
príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, diplom za 1. miesto
v kategórii najkrajší hárček sveta v súťaži NexoFil World’s Best Stamp 2014 konanej v Madride,
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ktorý získala poštová známka 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Zúčastnení si na výstave mohli pozrieť aj, diplom za tretie miesto v kategórii Najlepšia
príležitostná tlač v súťaži NexoFil World’s Best Stamp 2014 konanej v Madride za poštovú
známku Umenie: Martin Martinček, ocenenie prezidenta Francúzskej republiky Francoisa
Hollanda „Vase de Sèvres“ za najkrajšiu poštovú známku Európy 1150. výročie príchodu sv.
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré bolo Slovenskej pošte, a.s., odovzdané na 68e Salon
philatelique d’Automne v Paríži. A nakoniec bola súčasťou výstavy aj zlatá medaila za
filatelistický exponát „Stamps University“ zo Svetovej filatelistickej výstavy MALAYSIA 2014
v Kuala Lumpur.

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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