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            Slovenská pošta pripravila unikátnu výstavu 

Bratislava, 25. február 2016  

 

Slovenská pošta, a. s., v spolupráci s Poštovým múzeom pripravila špeciálnu výstavu, 

ktorá prezentuje umenie zhmotnené v paličkovanej čipke.  

 

Výstavu s názvom „Paličkovaná čipka“ otvoríme 26.2.2016 o 15:00 hod. a jej súčasťou bude 
aj slávnostné uvedenie poštovej známky „Veľká noc 2016: Paličkovaná čipka“. Výstava 
bude verejnosti prístupná v priestoroch Poštového múzea na Partizánskej ceste 9 
v Banskej Bystrici do 14. októbra 2016, v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 15:30 
hod. 

Výstava v sebe spája dve línie. Prvá sa venuje predstaveniu procesu tvorby poštovej 
známky od úvodného prerokovania námetovou komisiou, cez výber autora výtvarného 
návrhu na základe odporúčania realizačnej komisie známkovej tvorby, až po samotnú 
realizáciu výtvarného návrhu a tlač poštovej známky. Druhá línia predstavuje tradičnú 
ľudovú paličkovanú čipku v jej rôznych regionálnych a technických formách a variantoch. 
Spoločným prienikom oboch ideí je súťaž medzi klubmi paličkovanej čipky v Slovenskej 
republike, ktorá sa týka vytvorenia vhodných motívov pre emisie poštových známok „Veľká 
noc a Vianoce 2016: Paličkovaná čipka“.  

Čipkárky a čipkári z celého Slovenska zasielali paličkované čipky s motívmi Veľkej noci 
a Vianoc, ktoré Poštové múzeum prezentuje vo svojich výstavných priestoroch. 
Zo súťažných čipiek realizačná komisia známkovej tvorby, za prítomnosti odborníka na 
paličkovanú čipku z Etnologického ústavu SAV, PhDr. Juraja Zajonca, CSc., vybrala 
najvhodnejšie, ktoré boli použité ako podklad pre grafické spracovanie výtvarných návrhov 
poštových známok, obálok prvého dňa (FDC), celinových pohľadníc, obalov známkových 
zošitkov, príležitostných poštových pečiatok a pečiatok FDC uvedených emisií. Čipky, ktoré 
neboli vybraté pre stvárnenie na filatelistických produktoch, prezentujeme v ďalšej časti 
výstavy. 

 

Počas vernisáže výstavy bude pre návštevníkov otvorená aj príležitostná poštová 
priehradka, kde si budú môcť záujemcovia opečiatkovať listy príležitostnou poštovou 
pečiatkou zhotovenou pre tento účel. Po otvorení výstavy bude nasledovať inaugurácia 
poštovej známky v nominálnej hodnote 0,45 EUR, ktorej autorom je akademický maliar 
Vladislav Rostoka - vynikajúci slovenský grafik, ilustrátor a grafický dizajnér. 

 

Slovenská čipka má v našej známkovej tvorbe svoju premiéru. Jej umiestnením na 
poštovú známku sa tento špecifický výtvarný ľudový prejav prezentuje medzi širokou 
verejnosťou u nás i po celom svete. Výstava je ocenením umenia a remeselnej zručnosti 
ľudí, ktorí sa výrobou paličkovanej čipky zaoberajú.   
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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 tretí rok po sebe v pozitívnych číslach. Rok 2015 

spoločnosť uzavrela s predbežným ziskom 3,0 mil. Eur pred zdanením, za rok 2014 

dosiahla SP zisk vo výške 4,91 mil. Eur pred zdanením a za rok 2013 zisk vo výške 

takmer 4,4 mil. EUR pred zdanením. Spoločnosť sa  mení na výrazne proklientsky 

orientovanú spoločnosť a naďalej sa transformuje z tradičného poštového operátora 

na poskytovateľa širokého portfólia služieb obyvateľom, prináša prehľadnejšie 

balíkové produkty, poistné a telekomunikačné služby, služby v spolupráci so štátom - 

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

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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