Unikátny hetrik Slovenskej pošty, a. s., vo filatelii! Po tretí raz
za sebou získala prvé miesto v súťaži Svetovej poštovej únie
pre poštových operátorov!
Bratislava, 21. jún 2016

Slovenská pošta po tretí raz za sebou získala zlatú medailu v medzinárodnej súťaži „International
Competition Class for issuing postal authorities UPU members countries and their territories“
organizovanej Svetovou poštovou úniou (UPU) v kategórii A. V tomto roku na filatelistickej výstave
World Stamp Show NY2016, ktorá sa uskutočnila od 28. mája do 4. júna v Javits Centre v New
Yorku.
Od 25. kongresu Svetovej poštovej únie sa finalisti súťaže hodnotia podľa počtu ročne vydávaných
emisií poštových známok. Slovenská pošta figuruje v súťažnej triede „A“ pre poštových operátorov,
ktorí vydávajú menej ako 30 emisií poštových známok ročne a práve v tejto triede získala SP
prvenstvo.
Na výstave bol prezentovaný
súťažný exponát s názvom
„BAEDEKER: STAMP GUIDE“
ktorý

prezentoval

poštové

známky vydané za posledné 3
roky. Exponát, pozostávajúci zo
16 hárkov formátu A4 vychádza
z

konceptu

sprievodcov
známych

turistických

pre
aj

pod

cudzincov,
názvom

„baedeker“. Tomu zodpovedal
aj obsah exponátu zameraný
na pre turistov atraktívne Pozoruhodnosti pamiatok, Výlety a túry do prírody alebo Návštevu
múzeí, ale aj pre Slovensko typické Slávnosti a udalosti.
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Originalita prezentácie poštových známok ale nebola hlavným hodnotiacim kritériom odbornej
hodnotiacej vystavené exponáty. Ďalšími kritériami boli samozrejme aj technická kvalita
vystavovaného materiálu, jeho funkčnosť v poštovom styku, všeobecný záujem o poštové známky
v oblasti verejnej potreby, filatelistického záujmu alebo charitatívne projekty spojené s vydaním
poštových známok. Nakoniec sa hodnotila aj vyváženosť medzi textovými informáciami a
vystavovaným materiálom, čitateľnosť informácií a estetický dojem . Slovenská pošta, a. s., sa
umiestnila na prvom mieste pred Mauríciom a Bosnou a Hercegovinou.
Okrem tohto ocenenia Slovenská pošta, a. s., získala na tejto súťaži aj Postriebrenú medailu
v triede „Philatelic literature“ za knihu „Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 – 2014), ktorá
už tento rok získala viacero prestížnych ocenení. Najprv Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky
za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy roka 2015 udelenej 28. apríla v súťaži Najkrajšie
knihy Slovenska 2015, potom Veľkú pozlátenú medailu na medzinárodnej filatelistickej výstave
HUNFILA 2016 uskutočnenej od 6. do 8. mája v meste Szombathely (Maďarsko) a za túto knihu
získala SP najnovšie aj Pozlátenú medailu na medzinárodnej 2. Česko-slovenskej filatelistickej
výstave konanej od 2. do 5. júna v Žďári nad Sázavou (Česká republika).
Z histórie súťaže „International Competition Class for issuing postal authorities UPU members

countries and their territories“
Prvá súťaž tohto typu bola organizovaná Svetovou poštovou úniu v roku 2008 na medzinárodnej filatelistickej
výstave EFIRO v Bukurešti. Slovenská pošta, a. s., získala prvenstvo celkovo štyrikrát: v roku 2010 na
výstave PORTUGAL 2010 v Lisabone, v roku 2012 na 25. svetovom poštovom kongrese Svetovej poštovej
únie v Dohe (Katar), v roku 2014 na výstave MALAYSIA 2014 v Kuala Lumpur a v roku 2015 na výstave
SINGAPORE 2015 v Singapurskej republike.

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 manažérstva kvality
a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO
9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Od roku 2015 je SP držiteľom certifikátu
potvrdzujúceho zavedenie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy
ISO/IEC 27001:2013, tzn. že zabezpečuje primerané bezpečnostné kontroly, adekvátne
chrániace informačné aktíva a poskytuje zodpovedajúcu istotu zákazníkom Slovenskej
pošty a iným zainteresovaným stranám. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej
ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V roku 2013 spoločnosť získala tiež
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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:
Mgr. Iveta Dorčáková
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421 904 654 377, E-mail: dorcakova.iveta@slposta.sk, Web:www.posta.sk
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