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  Slovenská pošta vydá pri príležitosti konania 101. svetového   

   kongresu esperanta príležitostnú poštovú známku 

 

Bratislava, 22. júla 2016  

 

Slovenská pošta, a.s., (SP) vydá v sobotu 23. 7. 2016 poštovú známku „101. svetový 

kongres esperanta“ s nominálnou hodnotou 1,20 €. 

Motívom poštovej známky s rozmermi 44,1 × 26,5 

mm je konceptuálne zobrazenie komunikácie 

medzi ľuďmi rôznych národností, ktoré 

reprezentuje ideu esperanta ako univerzálneho, 

nadnárodného jazyka. Poštovú známku vytlačila 

technikou ofsetu v pošte 300 000 kusov tlačiareň 

Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.  

 
Súčasne s poštovou známkou sú vydané aj 
sprievodné filatelistické produkty: obálka prvého 

dňa (FDC) a pamätný list, oba s nalepenou známkou opečiatkovanou FDC pečiatkou s domicilom 
Bratislava. Motívom prítlače FDC sú ľudia komunikujúci spolu na pozadí dominanty Nitrianskeho 
hradu a motívom FDC pečiatky je logo 101. svetového kongresu esperanta. Námetom 
pamätného listu je konceptuálne zobrazenie komunikácie medzi ľuďmi rôznych národností,  
analogické motívu poštovej známky. 
 
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC, FDC pečiatky a pamätného listu je 
významný slovenský grafik doc. Igor Benca, akad. mal. 

 

Prezentácia novoemitovanej poštovej známky sa uskutoční počas otváracieho 
ceremoniálu kongresu, ktorý sa bude konať 24. 7.  2016 od 10.00 do 12.00 hod. v Mestskej 
športovej hale na Dolnočermánskej ulici č. 105 v Nitre. Počas podujatia bude pre verejnosť 
k dispozícii aj príležitostná poštová priehradka, ktorá sa bude nachádzať od 13.00 hod. pri 
aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity na Tr. A. Hlinku 2 v Nitre. 
      

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 za filatelistický exponát „Baedeker: Stamp Guide“ na Svetovej 

filatelistickej výstave World Stamps Show NY2016 konanej v New Yorku. Je to už tretie 

víťazstvo za sebou, ktoré Slovenská pošta, a.s., v tejto súťaži dosiahla. V roku 2015 to bolo prvé 

miesto na Svetovej filatelistickej výstave SINGAPORE 2015 v Singapurskej republike a v roku 

2014 prvenstvo na Svetovej filatelistickej výstavy MALAYSIA 2014 konanej v Kuala Lumpur. 
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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 

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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