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Nové olympijské známky 

Bratislava, 8. júla 2016  

 

Slovenská pošta, a. s., (ďalej SP) dnes vydáva dve poštové známky venované olympiáde: 

„XXXI. letné olympijské hry v Riu de Janeiro“ a  „XV. letné paralympijské hry v Riu de 

Janeiro“, obe v  nominálnej hodnote 1,00 €. 

 

 

Motívom poštovej známky „XXXI. letné olympijské hry 

v Riu de Janeiro“ je zobrazenie olympijskej streleckej 

disciplíny skeetu. Poštová známka rozmerov 44,1 × 26,5 

mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu 

s 30-mi známkami a 20-mi kupónmi.  Známku vytlačila 

technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. 

   

 

Rio de Janeiro sa na základe rozhodnutia MOV z roku 2009 stane prvým juhoamerickým 

a druhým latinskoamerickým (po Mexiku roku 1968) dejiskom olympijských hier. OH sa v Riu 

a šiestich ďalších brazílskych mestách budú konať od 5. do 21. augusta 2016, očakáva sa účasť 

206 krajín, po prvý raz i Južného Sudánu a Kosova. Bojovať sa bude o 306 súprav medailí v 28 

športoch. Po vyše storočí sa vracia do programu golf a po takmer storočí rugby, tentoraz so 7 

hráčmi. Slovensko vyšle do Ria štyri desiatky športovcov. Reprezentovať nás budú v atletike, 

plávaní, vodnom slalome, rýchlostnej kanoistike, streľbe, cestnej a horskej cyklistike, triatlone 

a súťaži akvabel.  

 

Súčasne s poštovou známkou „XXXI. letné olympijské hry v Riu de Janeiro“ vydáva SP   aj 

obálku prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 8. 7. 2016 a domicilom Bratislava. Motívom 

prítlače FDC je zobrazenie vyťahovania nábojnice z brokovnice. Motívom FDC pečiatky je 

asfaltový strelecký holub.  FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s. Bratislava. 

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix. 

Autorom líniovej rozkresby FDC je Mgr. art. Jozef Česla. 
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Motívom poštovej známky „XV. letné paralympijské hry v Riu de Janeiro“ 

je paralympijská disciplína stolného tenisu na pozadí sochy Krista Spasiteľa 

na hore Corcovado, ktorá je dominantou mesta Rio de Janeiro.  

Poštová známka  má rozmer 26,5 × 44,1 mm, vrátane perforácie, vychádza 

vo forme tlačového listu s 50-mi známkami. Známku vytlačila technikou 

ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. 

   

 

 

 

Dejiskom XV. paralympijských hier bude v dňoch 7. – 18. septembra brazílske Rio de Janeiro. 

Ide o historickú premiéru organizácie OH a PH na juhoamerickom kontinente. Slovenskí 

paralympionici budú v histórii samostatnej SR štartovať už na šiestej letnej paralympiáde.  

Na letnej paralympiáde debutovali v slovenských farbách v Atlante roku 1996 so ziskom 11 

medailí, o štyri roky neskôr v Sydney to bolo rekordných 13. Zatiaľ najväčší úspech nám priniesli 

PH 2004 v Aténach, kde sa slovenská hymna na počesť víťazov hrala päťkrát.  

Naši reprezentanti budú v Riu obhajovať šesť cenných kovov, ktoré získali na doteraz posledných 

PH 2012 v Londýne. V Riu nás bude reprezentovať približne tridsiatka športovcov v 10 športoch, 

keďže k tým z Londýna pribudne jazdectvo (paradrezúra).  

 

Súčasne s poštovou známkou „XV. letné paralympijské hry v Riu de Janeiro“  bude vydaná 

obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 8. 7. 2016 a domicilom Bratislava. Motívom 

prítlače FDC je paralympijská disciplína lukostrelby. Motívom FDC pečiatky je paralympijská 

cyklistická disciplína − handbik. FDC vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin 

Praha, a. s. 

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Igor Piačka. 

Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Jozef Česla. 

 
 
 
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. 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 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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