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  Slovenská pošta vydala poštovú známku k 25. výročiu vzniku  

                       Policajného zboru  

Bratislava, 25. januára 2016  

 

Slovenská pošta, a.s., (SP) vydala dnes, 25. 1. 2016, poštovú známku, ktorá je venovaná 

štvrťstoročiu existencie samostatného slovenského policajného zboru. Nominálna 

hodnota známky je 0,65 €.  

Na známke s rozmermi 30 × 30 mm je zobrazený znak 

príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky. 

Poštovú známku vytlačila technikou ofsetu tlačiareň 

Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.  

Súčasne s poštovou známkou vyjde aj obálka prvého dňa 
(FDC) s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom 
prítlače FDC je štátny znak Slovenskej republiky tvorený 
z textového reťazca „20. výročie vzniku Policajného zboru“ 
a motívom FDC pečiatky je číslovka 25. Tá je umiestnená v 
centrálnej časti šípov odznaku Policajného zboru. FDC 
vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a.s. Bratislava.  
 
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC 
pečiatky je Adrian Ferda. 

 

Súčasný Policajný zbor Slovenskej republiky má bohatú históriu, s významnými dejinnými 

súvislosťami a tradíciami. Jeho historické počiatky treba hľadať už v roku 1918, keď po rozpade 

Rakúsko-Uhorska vznikol na časti jeho územia nový štát, Československá republika. Tá 

recepčnou normou prijala pôvodný systém štátnej správy a právny poriadok. V praxi to 

znamenalo, že na území Slovenska zostali platné zákony, ktoré rozdeľovali pôsobnosť a výkon 

bezpečnostnej služby medzi štátnu políciu a žandárstvo. Zákonom č. 2 z roku 1918 bol na 

Slovensku vytvorený Úrad pre správu vnútornú, neskôr premenovaný na Ministerstvo vnútra. V 

roku 1920 vstúpil do platnosti nový zákon č. 165 o zriadení policajných úradov. Po ukončení 

druhej svetovej vojny došlo k zrušeniu starých policajných a žandárskych zborov a pristúpilo sa k 

vytváraniu novej bezpečnostnej organizácie pod názvom Národná bezpečnosť. V roku 1947 bol 

právnym aktom Ústavodarného národného zhromaždenia Československej republiky prijatý 

zákon č. 149, ktorým bol zriadený jednotný Zbor národnej bezpečnosti. Tento zákon prešiel v 

dôsledku spoločensko-politických zmien viacerými legislatívnymi úpravami (zákonmi č.286/1948, 

70/1965, 40/1974). Zbor národnej bezpečnosti pôsobil na Slovensku až do roku 1991. Revolučné 

udalosti v roku 1989 priniesli podstatné zmeny v organizácii a činnosti bezpečnostných zložiek. 

Zákonným opatrením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 57 z 25. januára 1991 sa 

Verejná bezpečnosť ako zložka Zboru národnej bezpečnosti pretransformovala na Policajný zbor 

Slovenskej republiky. Jeho pôsobnosť a úlohy boli legislatívne vymedzené zákonom Slovenskej 

národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky. Po rozdelení Českej a 

Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky dňa 1. januára  
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1993 prešli do pôsobnosti Policajného zboru bývalé federálne zložky, a jeho kompetencie a úlohy 

boli nanovo upravené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o 

Policajnom zbore. Tento zákon bol v uplynulom štvrťstoročí viackrát novelizovaný, pretože v 

zákonnej úprave bolo potrebné pružne reagovať na nové formy páchania trestnej činnosti a 

implementovať zásady medzinárodnej policajnej spolupráce v nadväznosti na dynamiku vývoja v 

oblasti vnútornej i medzinárodnej bezpečnosti v súlade so zahraničnopolitickou orientáciou 

Slovenskej republiky. Policajný zbor je podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky. Jeho 

činnosť kontroluje Národná rada Slovenskej republiky. Ako moderný ozbrojený bezpečnostný 

zbor plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti a zabezpečuje 

úlohy, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.  

 

Ocenenia známkovej tvorby Slovenskej pošty, a. s.: 

V priebehu dvadsaťročnej existencie samostatnej známkovej tvorby získala Slovenská pošta 

množstvo prestížnych ocenení, najmä za známky zhotovené technikou oceľotlače, ktoré 

dokazujú vysokú kvalitu slovenskej známkovej tvorby. V tomto roku je to aktuálne 1. miesto 

v súťažnej triede „A“ Svetovej poštovej únie pre poštových operátorov vydávajúcich do 30 emisií 
poštových známok ročne na Svetovej filatelistickej výstave SINGAPORE 2015 v Singapurskej 

republike za filatelistický exponát „Slovak PhilapediA: the Free Philatelic Encyclopedia“, ktorý 

prezentuje poštové známky vydané za posledné 3 roky. Slovenská pošta, a.s., tak obhájila 
prvenstvo zo Svetovej filatelistickej výstavy MALAYSIA 2014 konanej v minulom roku v Kuala 

Lumpur. Z ďalších prestížnych medzinárodných ocenení slovenských poštových známok treba 

uviesť ocenenie  prezidenta Francúzskej republiky „Vase de Sèvres“ za najlepšiu známku 

Európy „1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“. Táto poštová 

známka získala v roku 2014 ďalšie prestížne ocenenia, či už „Nexofil Prize for the World’s best 

Souvenir Sheet“ v súťaži o najkrajšie známky sveta v Madride za poštovú známku alebo Cenu 

sv. Gabriela v súťaži o najkrajšiu známku sveta s kresťanským motívom „Il Premio 

internazionale d’arte filatelica San Gabriele“ v Legnagu pri Verone. Významným úspechom 

roku 2014 bolo aj obsadenie 2. miesta v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grands 

prix de l’art philatélique Belge et Européen“ v Bruseli za poštovú známku Umenie: Martin 

Martinček. Z predchádzajúcich rokoch možno uviesť tieto najvýznamnejšie ocenenia Slovenskej 

pošty: za filatelistický exponát „Stamps Tour Slovakia“, prezentujúci poštové známky za 

posledných 5 rokov, získala 1. miesto v súťažnej triede „A“ na 25. kongrese svetovej poštovej 

únie v Dohe 2012; 3. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition 

WIPA“ vo Viedni, 2012 za poštovú známku „400. výročie Žilinskej synody“ (2010); 1. miesto 

v TOP 10 najzaujímavejších športových známok sveta za rok 2010 vyhodnotené anglickým 
časopisom Stamp News 2011, ktoré získala poštová známka MS vo futbale 2010 či 

filatelistický exponát The Slovak Stamps Times“ prezentujúci poštové známky vydané 

v rokoch 2007 – 2009, ktorý sa umiestnil na 1. mieste na Svetovej filatelistickej výstave 

PORTUGAL 2010 v súťažnej triede Svetovej poštovej únie.  

 

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 
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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. 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 druhý rok po sebe v pozitívnych číslach. Rok 2014 uzavrela 

Slovenská pošta so ziskom 4,91 mil. Eur pred zdanením. Pozitívny vplyv na hospodárenie 

mali predovšetkým vyššie výnosy z vybraných finančných a ostatných služieb ako 

napríklad e-poukaz či integrované obslužné miesta, kde poskytujeme výpisy 

z obchodného registra, registra trestov ako aj výpisy z listu vlastníctva. Kladný 

hospodársky výsledok ovplyvnil aj rastúci objem expresných zásielok, letákov a 

zmluvných balíkových služieb. Spoločnosť sa naďalej mení z tradičného poštového 

operátora na poskytovateľa širokého portfólia služieb obyvateľom, prináša prehľadnejšie 

balíkové produkty a pripravuje nové poistné služby. 

 

Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie. 

Kontaktné údaje: 

Stanislava Pondelová 

Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.  

Tel.: +421  903 130 571, E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk, Web: www.posta.sk 

mailto:pondelova.stanislava@slposta.sk
http://www.posta.sk/

