Slovenská pošta opäť na poprednom mieste v súťaži
o najkrajšiu známku sveta!
Bratislava, 19. november 2013

Slovenská pošta, a. s, (ďalej SP, a. s.) získala výnimočné ocenenie a dosiahla tak ďalší úspech
v oblasti filatelie. V konkurencii 70 krajín získala 4. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta.
V súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA“ (Wiener internationale Postverzeichnung Ausstellung),
organizovanej vo Viedni, sa na 4. mieste umiestnil hárček poštovej známky Ochrana prírody:
Národný park Nízke Tatry – Lomikameň pozmenený, Skalienka ležatá, ktorý SP, a. s., vydala
v roku 2012. Ocenenie je o to vzácnejšie, že sa v rebríčku TOP 5 umiestnila ako klasická poštová
známka vytlačená technikou oceľotlače na najvyššom mieste, keďže poštové známky na prvých troch
miestach boli vyrobené modernými, netradičnými technikami. Švajčiarska známka bola zvláštna tým,
že jej perforácia kopírovala siluetu netopiera, hongkongská známka bola vytlačená na hodvábnom
papieri a nakoniec maďarskú známku vytlačili technikou embosovania s motívom parníku Titanic,
ktorého predlohu vytvoril slovenský rytec Arnold Feke, takže aj túto známku možno považovať za
slovenský úspech.
„Grand Prix de l’exposition WIPA“ je považovaná za najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž
o najkrajšiu známku sveta. Tohtoročné 4. miesto je len potvrdením mimoriadnej kvality slovenských
poštových známok, ktoré sa každoročne umiestňujú na popredných priečkach v rôznych súťažiach po
celom svete. Na tejto Grand Prix získala Slovenská pošta už tri krát 1. miesto, a to v rokoch 2002,
2005 a 2009. Doteraz posledné ocenenie v tejto súťaži bolo 3. miesto za poštovú známku 400.
výročie konania Žilinskej synody získané v minulom roku, takže oprávnene môžeme hovoriť
o obhájení pozície medzi lídrami vydavateľov poštových známok na svete.

Na známkach sú zobrazené
zákonom
chránené
rastliny
Lomikameň
pozmenený
a Skalienka ležatá, ktoré sú
zaradené do Červeného zoznamu
rastlín, kde sa nachádzajú kriticky
ohrozené druhy. Na hárčeku je
vyobrazená časť Národného
parku Nízke Tatry spolu s flórou
a faunou vrchu Salatín, na
ktorom sa nachádzajú oba tieto
ohrozené druhy rastlín.
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Autorkou výtvarného návrhu hárčeka je akad. mal. Kamila Štanclová. Autorom oceľorytiny hárčeka je
František Horniak, ktorý hárček vyryl na základe ryteckej rozkresby Doc. Martina Činovského, ArtD.
Ocenenia známkovej tvorby Slovenskej pošty, a. s.:
-

-

-

-

-

3. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni,
2012, poštová známka „400. výročie Žilinskej synody“ (2010). Autor výtvarného návrhu
D. Kállay, autor rytiny M. Činovský.
1. miesto v súťažnej triede „A“ na 25. kongrese svetovej poštovej únie v Dohe 2012, za
filatelistický exponát „Stamps Tour Slovakia“ prezentujúci poštové známky za
posledných 5 rokov.
1. miesto v TOP 10 najzaujímavejších športových známok sveta za rok 2010 vyhodnotené
anglickým časopisom Stamp News 2011, poštová známka MS vo futbale 2010. Autorka
výtvarného návrhu I. Sarah Avni, dizajn hárčeka A. Ferda.
1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grand Prix de l’Art Philatelique
Belge et Européen“, 2011, poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody (2010).
Autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny M. Činovský.
1. miesto na Svetovej filatelistickej výstave PORTUGAL 2010 v súťažnej triede Svetovej
poštovej únie za filatelistický exponát The Slovak Stamps Times“ prezentujúci poštové
známky vydané v rokoch 2007 – 2009.

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.
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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