Slovenská pošta získala prestížne ocenenie, publikácia
o poštových známkach patrí medzi Najkrajšie knihy Slovenska
za rok 2015
Bratislava, 28. apríla 2016

Slovenská pošta, a. s., má na konte ďalší úspech v oblasti filatelie. V súťaži „Najkrajšie
knihy Slovenska 2015“ organizátori ocenili publikáciu Najkrajšie slovenské poštové
známky 2005 – 2014, ktorá získala cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za
celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA
– medzinárodný dom umenia pre deti, spoluorganizátormi sú Ministerstvo kultúry SR,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväz polygrafie na Slovensku a
Slovenská národná knižnica.
Ocenenie dnes na vyhlásení výsledkov súťaže osobne prevzal generálny riaditeľ
Slovenskej pošty, a. s., Róbert Gálik, ktorý povedal: „Slovenská pošta nie je tradičným
vydavateľom knižných publikácii a o to viac nás teší takéto významné ocenenie za
Najkrajšiu knihu Slovenska za rok 2015. V rámci známkovej tvorby pokrývame rôzne
oblasti, od športových akcií, cez úspechy slovenských športovcov, kultúrnych pamiatok a
historických udalostí až po významné míľniky histórie. V rámci známkovej tvorby
pravidelne získavame významné ocenenia na domácej pôde ako aj prestížne ocenenia
v medzinárodných súťažiach o najkrajšie známky Európy alebo sveta. Spomeniem
napríklad významnú cenu francúzskeho prezidenta Françoisa Hollanda „Vase de Sèvres“
za najkrajšiu známku Európy vydanú k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu v roku 2013 alebo 1. miesto v ankete prestížneho anglického časopisu
StampNews za najkrajšiu športovú známku sveta vydanú k Majstrovstvám sveta vo
futbale v Južnej Afrike v roku 2010. Ako zároveň dodal: „Vďaka patrí všetkým umelcom,
ktorí prispeli k vizuálnemu stvárneniu tejto publikácie a participovali na slovenskej
známkovej tvorbe uverejnenej v tejto knižke. Rád by som sa poďakoval aj Poštovní
tiskárně cenin Praha, a. s., kde sa tlačia naše oceľorytinové poštové známky a tlačiarni
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cenín Kasico Bratislava, ktorá vytlačila túto publikáciu a od roku 2013 participuje ako
prvá slovenská tlačiareň na výrobe poštových známok a filatelistických produktov.“

Ocenenie v podobe diplomov získali aj tvorcovia tejto publikácie za fotografie, grafiku
a tlač. Knižná publikácia, ktorú graficky upravil Adrián Ferda, vyšla v náklade 1000 kusov
a prezentuje výber najkrajších poštových známok vydaných za ostatných 10 rokov.
Pridanou hodnotou publikácie je, že sú v nej vložené originálne poštové známky.
Bilingválna forma knihy v angličtine a slovenčine vychádza zo zámeru Slovenskej pošty,
a. s., prihlásiť knihu aj do medzinárodných súťaží o najkrajšie knihy sveta. Záujemcovia
si ju môžu kúpiť v predajni Pofisu na Nám. Slobody 27 v Bratislave.
„Rozhodovanie poroty pri udeľovaní tejto ceny je už tradične mimoriadne zložité, Kniha
musí spĺňať najnáročnejšie kritéria z estetického aj technického hľadiska. Ocenená kniha
Najkrajšie slovenské poštové známky, ktorú vydala Slovenská pošta, a. s., zaujala porotu
svojou kvalitou prevedenia, kreatívnym riešením pri výbere papiera, väzby, typografie
a celkovým grafickým dizajnom. Cena bola udelená aj za inovatívny prístup
a mimoriadnu súhru všetkých zložiek tejto publikácie. Autorom sa podarilo vytvoriť
výnimočnú publikáciu, ktorá si túto cenu právom zaslúžila,“ zdôvodnili organizátori súťaže
výber a ocenenie práve publikácie Slovenskej pošty.
Cieľom súťaže je zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. V
priestoroch Medzinárodného domu umenia pre deti si záujemcovia môžu kolekciu
ocenených diel prezrieť od 29. apríla do 29. mája 2016.
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. Od roku 2015 je SP držiteľom
certifikátu potvrdzujúceho zavedenie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa
normy ISO/IEC 27001:2013, tzn. že zabezpečuje primerané bezpečnostné kontroly,
adekvátne chrániace informačné aktíva a poskytuje zodpovedajúcu istotu zákazníkom
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Slovenskej pošty a iným zainteresovaným stranám. Slovenská pošta je taktiež držiteľom
prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V roku 2013 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
skončila už tretí rok po sebe v pozitívnych číslach. Rok 2015 spoločnosť uzavrela s
predbežným ziskom 3,0 mil. Eur pred zdanením, za rok 2014 dosiahla SP zisk vo výške
4,91 mil. Eur pred zdanením a za rok 2013 zisk vo výške takmer 4,4 mil. EUR pred
zdanením. Spoločnosť sa mení na výrazne proklientsky orientovanú spoločnosť a naďalej
sa transformuje z tradičného poštového operátora na poskytovateľa širokého portfólia
služieb obyvateľom, prináša prehľadnejšie balíkové produkty, poistné a telekomunikačné
služby, služby v spolupráci so štátom - výpisy z obchodného registra, registra trestov ako
aj výpisy z listu vlastníctva.
Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie.
Kontaktné údaje:
Mgr. Iveta Dorčáková
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421 904 654 377, E-mail: dorcakova.iveta@slposta.sk, Web:www.posta.sk
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