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Herliansky gejzír – európsky prírodný unikát na poštovej 

známke  

 

Bratislava, 19. septembra 2016  
 

Slovenská pošta, a.s., (SP) vydá 19. 9. 2016 poštovú známku „Krásy našej vlasti: 

Herliansky gejzír“ s nominálnou hodnotou 0,80 €. 

  

Národná prírodná pamiatka Herliansky gejzír, ktorá sa nachádza v obci 
Herľany na západnom svahu Slanských vrchov, sa stala námetom na novú 
poštovú známku. Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka 
prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 19. 9. 2016 a domicilom obce 
Herľany. Motívom prítlače FDC obálky je zobrazenie Herlianskeho gejzíru 
a motívom FDC pečiatky je tryska gejzíru. Autorom výtvarného návrhu 
poštovej známky, FDC a FDC pečiatky, ako aj rytiny poštovej známky 
a FDC je Doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD. 
 
Poštová známka s rozmermi 27,2 × 44,4 mm (vrátane perforácie) 
vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 10 známkami. Známku 
vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom 
Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., kde bola vytlačená aj FDC technikou 
oceľotlače.  

.  

 
     Herliansky gejzír sa nachádza v obci Herľany na západnom svahu Slanských vrchov v areáli 
bývalých kúpeľov Herľany-Rankovce. Ide o nepravý studený gejzír, ktorý bol uvedený do činnosti 
vrtom novej studne s cieľom zvýšiť výdatnosť minerálnych prameňov vo vtedajších kúpeľoch. Na 
rozdiel  od horúcovodných  gejzírov sa jeho teplota  pohybuje  v intervale od 14 do 18 °C.  
     Vrtné aktivity sa začali v roku 1870. K prvej erupcii do výšky približne štyroch až piatich 
metrov došlo v roku 1872 pri hĺbke vrtu 172 metrov. K ďalšej erupcii došlo pri hĺbke 275 metrov. 
Najväčšia erupcia v histórii gejzíru do výšky až 112 metrov nastala v októbri 1874. Od uvedeného 
roku sa erupcie stali pravidelnými. Vrtné práce boli zastavené v roku 1875, keď vrt dosiahol hĺbku 
404,5 metra. Intervaly erupcie sa pohybovali v rozmedzí 8-9 hodín s prietokom 21-36 dm3/s. 
Súčasné intervaly sú v rozsahu 32-36 hodín, výška erupcie dosahuje od 7 do 15 metrov s 
trvaním približne 26 minút a prietokom od 25 do 30 dm3/s.  
      Gejzír patrí medzi európske prírodné unikáty. Z tohto dôvodu bol v roku 1987 vyhlásený za 
národnú prírodnú pamiatku. Na jeho svetovú ojedinelosť poukazuje aj skutočnosť, že od roku 
2002 je zaradený do Predbežného zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Od roku 1985 
kúpeľný areál s gejzírom patrí Technickej univerzite v Košiciach, ktorý je využívaný pre učebno-
výcvikové a konferenčné účely. 

        Prof. Ing. Vladimír Modrák, PhD. 



Strana 2 z 2 

 

 

 
 
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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