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Súťaž o najkrajší list vyhrala 9-ročná Saška z Bohdanoviec 

nad Trnavou 

 

Bratislava, 4. júl 2013  

 

Súťaž o najkrajší list 2013 má svoju víťazku. Prvé miesto získala deväťročná Alexandra 

Šarmírová z Bohdanoviec nad Trnavou, ktorej cenu za prvenstvo v súťaži slávnostne 

odovzdali pred pár dňami štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR František Palko a generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker. 

 

Téma 42. ročníka súťaže „Prečo je voda vzácna“ zaujala takmer 1000 detí a mladých ľudí 

z celého Slovenska. Kvôli veľkému množstvu súťažných listov komisia ocenila TOP desiatku 

najkrajších listov. Okrem prvého miesta boli vyhlásené dve druhé a dve tretie miesta a ďalších 5 listov 

najlepšej desiatky. 

 

Komisia ocenila najlepších 

 

Na druhom mieste skončili listy štrnásťročnej Simony Hromadovej z Valaskej Dubovej a 

dvanásťročného Iva Dovičáka z Prešova. Tretiu priečku obsadili so svojimi listami desaťročný Jozef 

Király z Kráľovského Chlmca a deväťročný Matúš Timoranský z Malinova. Autormi ďalších piatich 

listov, ktoré boli zaradené do prvej desiatky, sú Michal Šulák z Častej, Jana Krížová z Chminian, 

Paulína Kamoďová z Banskej Bystrice, Júlia Bodnárová z Levoče a Matra Kratmüllerová z Prešova. 

 

Víťazka Saška Šarmírová napísala svoj list rukou, čo vyzdvihol aj generálny riaditeľ Slovenskej pošty: 

„V dnešnej modernej dobe píšeme priateľom skôr z iPadu, ako klasicky rukou napísaný list. Takéto 

listy však v sebe majú niečo viac. Emóciu! Človek sa hlbšie zamýšľa nad slovami, ktoré píše perom 

na papier a zanecháva v nich kúsok samého seba. Ďakujem Saške za to, že svoj názor na tému 

prečo je voda vzácna, vložila na papier svojim krásnym písmom. Taktiež jej ďakujem za to, že už ako 

dieťa ukazuje, aké dôležité je mať svoj vlastný názor a nebáť sa ho aj vyjadriť.“ 

 

Saška získala vďaka svojmu listu hlavnú cenu - päťdňový pobyt s plnou penziou v horskom hoteli 

v Belušských Slatinách pre celú rodinu. Zo súťaže si ďalej odniesla diplom, album poštových známok, 

knižku Ako začať zbierať známky, puzzle a spoločenskú hru. Jej list bol preložený do anglického 

jazyka a bude súťažiť v celosvetovom kole súťaže o najkrajší list, ktorého výsledky budú známe 

v auguste 2013. Saškine víťazstvo v súťaži potešilo nielen pani učiteľku, ktorá jej list do súťaže 

prihlásila, ale aj jej maminu, ktorá prezradila, že Saška písala list bez akejkoľvek pomoci. Všetko 

potrebné k téme „voda“ si sama našla v knihách alebo na internete.  
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Ocenené listy si môžete prečítať na http://www.posta.sk/informacie/sutaz-o-najkrajsi-list-1  

 

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 plánuje v roku 2013 

vyrovnané hospodárenie.  

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.  

 

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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