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  Slovenská pošta vydá poštovú známku k ISU 

               Majstrovstvám Európy  v krasokorčuľovaní 2016 
 

Bratislava, 26. januára 2016  

 

Slovenská pošta, a.s., (SP) vydá zajtra, 27. 1. 2016, poštovú známku „Majstrovstvá 

Európy v krasokorčuľovaní v Bratislave“ s nominálnou hodnotou 0,90 €. 

Na známke s rozmermi 44,1 × 26,5 mm je 

zobrazená dvojica krasokorčuliarov Lukáš Csölley 

a Federica Testa, ktorí budú Slovenskú republiku 

reprezentovať na šampionáte v kategórii 

tanečných párov. Poštovú známku vytlačila 

technikou ofsetu v počte 200 000 kusov 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 slovenská reprezentačná dvojica Lukáš Csölley 
a Federica Testa. Motívom FDC pečiatky je štylizovaná figúra krasokorčuliarky. FDC vytlačila 
technikou oceľotlače tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.  
 
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Marianna Žálec 
Varcholová, autorom rytiny prítlače na FDC je Ľubomír Žálec. 

 

Dátum vydania poštovej známky je zosúladený s dňom otváracieho ceremoniálu 
Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní 27. 1. 2016 na štadióne Ondreja Nepelu 
v Bratislave, kde bude počas celého trvania šampionátu pre verejnosť zriadená 
poštová priehradka s  príležitostnými poštovými pečiatkami a s ďalšími filatelistickými 
produktmi.  
 

Krasokorčuľovanie nie je iba šport, ale tiež špecifický druh športového umenia, kde sa 

krasokorčuliari stávajú hlavnými hrdinami športovo dramatického diela. Pričom dojem z ich 

vystúpenia na ľadovej ploche sa hlboko vrýva do pamäti každého diváka. Kde každou 

piruetou, či skokom sprevádzaným uchu lahodiacou melódiou, sa odvíja na ľadovej ploche 

dejový stret pohybu, zákonov fyziky, ladnosti a krásy. Je to dej nespočetných umelecko-

pohybových stvárnení dobra a zla, krásy a silného emocionálneho zážitku. 

Krasokorčuľovanie patrí na Slovensku medzi najstaršie a v minulosti najúspešnejšie  

športové odvetvia, keďže v roku konania týchto majstrovstiev si tento šport pripomenie svoje 

145. výročie svojej existencie. Bolo to práve v roku 1871, keď vznikol  Bratislavský 

korčuliarsky klub, ktorý dal základy bohatej a slávnej histórie krasokorčuľovania na 

Slovensku. Stačí len spomenúť meno Karol Divín, Jozef Sabovčík a Ondrej Nepela 

a každému v tomto športe informovanému divákovi sa vybaví  veľkosť týchto osobností. Túto 

symboliku dokresľuje aj skutočnosť, že práve  Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní  2016  
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sa konajú v Bratislave na štadióne Ondreja Nepelu, olympijského víťaza v krasokorčuľovaní. 

Po vzniku  Slovenskej republiky v roku 1993 je Slovenský krasokorčuliarsky zväz po druhý 

krát poverený Medzinárodnou korčuliarskou úniou ISU zorganizovať Majstrovstvá Európy 

v krasokorčuľovaní (2001 a 2016).  Aj táto skutočnosť vypovedá nielen o našich športovcoch, 

ale aj o práci ľudí, ktorí robia dobré meno Slovenskej republike v oblasti medzinárodných 

vzťahov.  Veríme,  že aj Majstrovstvá Európy 2016 v krasokorčuľovaní v Bratislave budú 

hodnotené dobre po športovej, ako  aj organizačnej stránke a prinesú hodnotné športové 

zážitky pre pretekárov, divákov a aj organizátorov, čím prispejú k ďalšiemu rozvoju 

krasokorčuľovania na Slovensku. 

 

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  
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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. 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 
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