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Rytec Slovenskej pošty, a. s., František Horniak oslavuje významné životné 
jubileum 60 rokov 

  
Bratislava, 21. novembra 2016  

 
Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum pripravilo v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy 
výstavu „60 najlepších rytín Františka Horniaka“. Výstava je inštalovaná v prízemí Mirbachovho 
paláca na Františkánskom nám. 11 v Bratislave a pre návštevníkov je prístupná denne okrem 
pondelka od 9:00 do 18:00. Kurátorský sprievod výstavy za prítomnosti autora F. Horniaka bude 
pre verejnosť dostupný v dňoch 30.11., 7.12. a 14.12.2016 vždy o 16:00. 
 

 
František Horniak sa narodil 16. Júna 1956 v Žikave pri 
Zlatých Moravciach. V roku 1971 nastúpil na Strednú 
umelecko-priemyselnú školu v Kremnici zameranú na 
spracovanie kovov, kde v roku 1975 pod vedením akad. 
mal. Terézie Brezányovej úspešne absolvoval odbor 
plošného a plastického rytia kovov. Od roku 1981 začal 
pracovať ako rytec poštových pečiatok Technickej 
ústredne spojov v Bratislave, pričom od roku 1982 sa 
venoval aj tvorbe príležitostných poštových pečiatok. 
Tesne pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej 
Republiky v roku 1991 začal participovať aj na tvorbe 
poštových známok vďaka osobnému priateľstvu so 
zakladateľom slovenskej ryteckej školy poštových cenín 
doc. Martinom Činovským, ArtD., ktorý ho zasvätil do 
tvorby rytín poštových známok. Žije a tvorí v Bratislave 
a tiež na rodnej Žikave, kde má umelecký ateliér. 
 
 
 

František Horniak v súčasnosti pôsobí ako rytec poštových cenín odboru POFIS Slovenskej pošty, 
a.s. Pri príležitosti Svetového dňa pošty 11.10.2016 mu bolo udelené predsedom predstavenstva 
a generálnym riaditeľom Slovenskej pošty, a. s., Róbertom Gálikom „Uznanie generálneho riaditeľa 
Slovenskej pošty, a. s.,“ za významný prínos pre spoločnosť, pretože sa tvorbou poštových známok 
pričinil o vybudovanie dobrého mena Slovenskej pošty nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Najlepším príkladom prínosu pre celé Slovensko sú aktuálne dve prvé miesta ktoré Slovenská 
pošta, a. s., získala za Najlepšie vytlačenú poštovú známku a Najlepší dizajn hárčeka, 10.11.2016 
v súťaži „China Annual Best Foreign Stamp Poll“ v Pekingu. Originálne návrhy ocenených poštových 
známok Umenie: Alfons Mucha a 550. výročie Academie Istropolitany, ktorých rytiny realizoval  
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práve František Horniak, môžu návštevníci vidieť práve na tejto výstave. Kurátorom výstavy je 
vedúci Poštovej filatelistickej služby Slovenskej pošty, a. s., Martin Vančo,  ktorý je aj autorom 
koncepcie výstavy, ktorá mala svoju premiéru 24. júna 2016 v Poštovním muzeu Českej pošty, s.p.,  
v Prahe. Oproti pražskej premiére je bratislavská výstava rozšírená o viaceré originálne umelecké 
diela, ktoré boli Františkom Horniakom spracované v emisnom rade Umenie, a ktoré boli galériou 
mesta Bratislavy zapožičané z Múzea Martina Benku v Martine, Múzea ukrajinskej kultúry SNM vo 
Svidníku a Slovenskej národnej galérie, z ktorej zbierkového fondu pochádza väčšina na výstave 
prezentovaných umeleckých diel. Ide predovšetkým o maľby Petra Michala Bohúňa, Martina 
Benku, Miloša Alexandra Bazovského, Cypriána Majerníka, Dezidera Millyho alebo Ester 
Šimerovej-Martinčekovej, na základe ktorých si môže návštevník výstavy vytvoriť lepší obraz 
o ryteckom spracovaní umeleckej predlohy.  
 
 
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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