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Slovenská pošta pripravila výstavu s anjelskými poštovými 
známkami 

 

Bratislava, 10. december 2013  

Slovenská pošta, a. s., (SP) pripravila na vianočné obdobie špeciálnu výstavu 

s anjelskou témou s názvom „Na krídlach anjela“ s podtitulom „Témy anjelov 

v známkovej tvorbe“.  Vernisáž výstavy sa koná 11. decembra 2013 o 15.00  hod. 

v sídle SP v priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 9. 

Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť v spomínaných priestoroch až do 24. januára 

2014. 

Cieľom výstavy je predstaviť verejnosti, ako počas 20-tich rokov existencie SP zobrazovali 
autori na slovenských poštových známok anjelské bytosti. 

Návštevníci výstavy Na krídlach anjela sa môžu tešiť na jedinečné a originálne diela 

významných slovenských umelcov, ktorými sú napríklad Dušan Kállay, František Horniak, 

Igor Benca, Martin Činovský, Kamila Štanclová, Arnold Feke, Jana Kiselová-Siteková a iní. 

Vystavené budú ich výtvarné návrhy poštových známok, rytecké rozkresby známok a FDC 

(obálka prvého dňa vydania), výtvarné návrhy FDC, ale aj tlačové listy a hárčeky známok. 

 
Poštové múzeum doplnilo výstavu barokovými plastikami anjelov vypožičanými zo 
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. 

V Biblii anjeli zvestujú dôležité správy, práve preto je archanjel Gabriel patrónom poslov,  

poštárov a zamestnancov telekomunikácií. Anjeli nás sprevádzajú aj dejinami umenia. 

Taktiež autori poštových známok sa veľakrát inšpirovali práve anjelskou témou.  

Postavy anjelov sa vo veľkom množstve nachádzajú napríklad na známkach emisného radu 

Umenie, na ktorých nájdeme reprodukcie vzácnych umeleckých diel.  

 
Pri príležitosti otvorenia výstavy SP vydá celinovú obálku s prítlačou a príležitostnú poštovú 
pečiatku. Autorom prítlače na celinovej obálke je grafik Poštovej filatelistickej služby Adrián 
Ferda a autorom výtvarného návrhu pečiatky je odborný kurátor Poštového múzea PhDr., 
RNDr. Richard R. Senček, PhD. Pečiatka a celinová obálka budú záujemcom k dispozícii na 
príležitostnej poštovej priehradke, ktorá bude zriadená v čase vernisáže výstavy v budove 
sídla Slovenskej pošty na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici. 
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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. 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. Slovenská pošta v novembri 2013 získala „Národnú cenu za kvalitu 

2013“. Toto výnimočné ocenenie sa jej podarilo získať aj vďaka ambicióznym cieľom v oblasti 

udržania zamestnanosti, zlepšenia hospodárskeho výsledku a realizácie programu zmien. 

 

 

Pre viac informácií kontaktujte Oddelenie masmediálnej komunikácie a redakcie tlače. 

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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