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Slovenská pošta prezentuje známkovú tvorbu s tematikou 

archeológie 

 

Bratislava, 18. december 2014  

 

Slovenská pošta, a. s., pripravila na december 2014 až marec 2015 výstavu Región a svet 

v archeológii. Výstava je verejnosti prístupná vo výstavných  priestoroch Poštového múzea 

v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 9 od 18. decembra 2014 do 31. marca 2015, v pracovných 

dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod. 

 

Poštové múzeum pri realizácii výstavy spolupracovalo so Stredoslovenským múzeom v Banskej 

Bystrici a Banským múzeom v Starých Horách. Prostredníctvom poštových známok, ich výtvarných 

návrhoch, ale aj trojrozmerných predmetov, výstava zachytáva základné aspekty našej a svetovej 

archeológie. Nezameriava sa len na prezentáciu archeologických vykopávok, ale snaží sa priblížiť aj 

prácu mnohých archeológov a ich pomocníkov.   

Medzi novinky, ktoré Poštové múzeum touto výstavou prezentuje, je využitie zahraničných 

poštových známok z jeho medzinárodnej výmeny s poštovými podnikmi. Uvedené zahraničné 

známky s tematikou archeológie múzeum prezentuje po prvý raz vo svojej histórii. Do výstavnej 

miestnosti sa tak dostanú najzaujímavejšie exponáty a náleziská z celého sveta. K nim 

prostredníctvom trojrozmerných predmetov budú pripojené nálezy z Banskobystrického regiónu, 

ktorý je známy predovšetkým baníctvom. Samostatné zastúpenie tak má montánna archeológia. 

Spojovníkom medzi „veľkým svetom“ a „malým regiónom“ je naša krajina a jej poklady, ktoré 

archeológovia vykopali spod zeme. Tie sú zastúpené prostredníctvom  známkovej tvorby, ktorú 

Slovenská pošta , a. s., zrealizovala po roku 1993.  

Prácu archeológov na výstave dopĺňajú názorné rekonštrukcie archeologického náleziska, ale 

aj základná ukážka stratigrafie. O tom, že archeológia nie je iba o vykopávkach, ale 

predovšetkým o ich odbornom spracovaní, hovorí ďalšia časť expozície, kde sa získaný 

materiál popisuje, eviduje a rekonštruuje, čím sa získa kompletný archeologický materiál, ktorý 

svojou povahou už môže prispieť k ozrejmeniu bielych miest na mape našej histórie. Výstava vzdáva 

hold mnohým renomovaným, ale aj zabudnutým archeológom, dobrovoľníkom a historikom, ktorí sa 

takto podieľajú na poznávaní našej i svetovej histórie.   

Svetové a naše známkové umenie je vystavené na deviatich hlavných paneloch, ktoré sú doplnené 

tromi vitrínami, kde sú prezentované výsledky vedeckej práce, populárna a odborná literatúra. 

Centrálnu časť expozície tvoria tri vitríny zostavené do trojuholníka tak, aby prezentovali  prácu 

a výsledky regionálnej činnosti archeológov, kde v strede nad nimi je umiestnený kameň, ktorý 
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v minulosti slúžil na drvenie rudy. Pochádza z lokality Piesky a jeho vek je odhadovaný na 3 000 až 

5 000 rokov.   

Návštevníci, ktorí zavítajú na výstavu Poštového múzea Región a svet v archeológii, nájdu medzi  

exponátmi napríklad aj tzv. mince Pu zo starovekej Číny. Vek týchto mincí sa pohybuje od 4 000 do 

2 500 rokov a ide o známe mince v tvare dobových spotrebných tovarov, napríklad nohavíc, alebo 

noža.  

 

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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