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Máme piatu najkrajšiu známku sveta! 
 

Bratislava, 3. augusta 2016  

 

Poštová známka z emisného radu UMENIE: Alfons Mucha získala krásne 5. miesto v súťaži 

Grand Prix de l’exposition WIPA“ (Wiener internationale Postverzeichen Ausstellung) 

organizovanej vo Viedni od roku 1981, ktorá je niektorými filatelistami považovaná za 

najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž o najkrajšiu známku sveta.  

 

Práve poštová známka Alfons Mucha získala už koncom roka 2015 

všetky najprestížnejšie domáce ocenenia udeľované generálnym 

riaditeľom Slovenskej pošty, a. s., (ďalej SP) a Ministrom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR. Keďže SP prihlasuje do 

medzinárodných súťaží o najkrajšie známky Európy a sveta vždy tú 

emisiu poštovej známky, ktorá získala ocenenie „krištáľovej 

známky“ za najlepšiu výtvarne a technicky realizovanú emisiu 

známky, udeľovanú generálnym riaditeľom SP, aj do tejto súťaže 

bola prihlásená práve poštová známka vytlačená v Poštovní 

tiskárně cenin Praha, a. s., technikou oceľotlače z plochých platní 

v kombinácii s ofsetom. SP vydala túto poštovú známku 25. 

novembra 2015 s motívom jediného monumentálneho obrazu jedného z najvýznamnejších 

umelcov  obdobia secesie A. Muchu, ktorý sa nachádza na území Slovenska. 

 

Odborná porota vedená prominentným rakúskym filatelistom Erichom 

Boberom dala najviac hlasov poštovej známke stvárňujúcej striebornú 

brošňu z Alandov, ktorá vyšla ako spoločné vydanie Švajčiarska 

a Alandských ostrovov (samostatná provincia Fínska). Známku 

v tvare kosoštvorca s embosovaným motívom brošne z 19. 

storočia inšpirovanej vikingskými šperkmi, vytlačila ofsetom 

tlačiareň Cartor security printers vo Francúzsku.  
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Na druhom mieste sa umiestnil 

hárček českých poštových známok 

z emisného radu Ochrana 

prírody: Európske sovy od 

výtvarníckeho tandemu manželov 

Knotkových, ktorú vtlačila  

kombinovanou technikou 

oceľotlače z plochých platní 

s ofsetom Poštovní tiskárna cenin 

Praha, a.s. Tretie miesto porota 

udelila maďarskej poštovej 

známke vydanej pri príležitosti 200. výročia napísania historickej drámy „Bánk bán“ od 

Józefa Katonu. Známka, ktorú vytlačila budapeštianska tlačiareň cenín Állami nyomda Nyrt. 

ofsetom v kombinácii s UV farbou zaujala porotu najmä tým, že po nasvietení UV lampou sa na 

nej objaví portrét J. Katonu.  

 

Na štvrtej priečke pred Slovenskou poštou sa umiestnila séria holandských známok 

stvárňujúcich historické modely lodí z Námorníckeho múzea v Rotterdame. Túto emisiu, ktorá 

členov poroty najmä atypickým grafickým dizajnom, vytlačila holandská tlačiareň cenín Joh. 

Enschedé z Harlemu. 

 

Tohtoročné 5. miesto v tejto prestížnej medzinárodnej súťaži o najkrajšiu známku sveta vo 

Viedni je len potvrdením mimoriadnej kvality slovenských poštových známok, ktoré sa 

každoročne umiestňujú na popredných priečkach v rôznych súťažiach po celom svete. 

A to aj napriek tomu, že sú vytlačené klasickou technikou oceľotlače, ktorou v súčasnosti 

disponuje len niekoľko krajín na sete. Práve tieto známky sú ale u nás považované za 

najhodnotnejšie, pretože na ich výrobe participujú umeleckí rytci, a preto majú oveľa vyššiu 

umeleckú hodnotu, ako známky vytlčené ofsetom, čo je v súčasnosti jedna z  

najfrekventovanejších polygrafických technológií na svete. Od vzniku samostatnej Slovenskej 

republiky pritom naše poštové známky bodovali v tejto súťaži už po deviaty raz. 

 

Zoznam umiestnení medzi TOP 10 najkrajšími známkami sveta v súťaži „Grand Prix de 
l’exposition WIPA“ vo Viedni 

 

1997 – 3. miesto za poštovú známku „Ľudovít Štúr“ autor výtvarného návrhu J. Baláž, autor rytiny 
M. Činovský, dátum vydania 1995 

 

2000 – 3. miesto za poštovú známku „UMENIE: Martin Benka – Krajina z Terchovej” (1998), 
autor grafickej úpravy a rytiny F. Horniak, dátum vydania 1998 
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2002 – 1. miesto za poštovú známku „Dejiny poštového práva“, autor výtvarného návrhu D. 
Kálaly, autor rytiny R. Cigánik, dátum vydania 2000  

 

2005 – 1. miesto za poštovú známku „UMENIE: Ladislav Medňanský – Potok za humnami“,  
autor grafickej úpravy a rytiny F. Horniak, dátum vydania 2003 

 

2007 − 4. miesto za emisiu poštovej známky „UMENIE: Rembrandt van Rijn: Večera 
v Emauzoch“, autor grafickej úpravy a rytiny A. Feke, dátum vydania 2005 

 

2009 – 1. miesto za poštovú známku „Bratislavský hrad“, autor výtvarného návrhu D. Kállay, 
autor rytiny F. Horniak, dátum vydania 2007 

 

2012 – 3. miesto za poštovú známku „400. výročie konania Žilinskej synody“, autor výtvarného 
návrhu D. Kállay, autor rytiny M. Činovský, dátum vydania 2010 

 

2013 – 4. miesto za emisiu poštovej známky „Ochrana prírody: Národný park Nízke – Skalienka 
ležatá a Lomikameň pozmenený“, autorka výtvarného návrhu K. Štanclová, autor ryteckej 
rozkresby: M. Činovský, autor rytiny: F. Horniak, dátum vydania 2012 

 

2016 – 5. miesto za poštovú známku UMENIE: Alfons Mucha, autor grafickej úpravy a rytiny F. 
Horniak, dátum vydania 2015 

 
 
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 

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. 
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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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