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Ježiško bude mať poštovú schránku aj v Bratislave 
 
V Bratislave 25. novembra 2016  

 
V rámci 18. ročníka Vianočnej pošty Slovenská pošta, a. s., slávnostne odhalí špeciálnu Ježiškovu 
poštovú schránku už túto sobotu 26. novembra o 16:00 v bratislavskom nákupnom centre 
Eurovea. Schránka bude k dispozícii od soboty až do Vianoc, takže mladí Bratislavčania 
a návštevníci nákupného centra môžu poslať svoje listy a želania priamo Ježiškovi. Špeciálna 
Ježiškova poštová schránka bude umiestnená v nákupnom centre pri vianočnom stromčeku. 
 
„Tento rok napísalo nášmu slovenskému poštovému Ježiškovi listy a pohľadnice už viac ako 5 
500 detí, pričom v písaní listov jednoznačne vedú slovenské deti. Obľúbený je však i v zahraničí, 
o čom hovoria aj čísla, doteraz mu napísalo viac ako 2 100 detí z 24 štátov. Prvé miesto má 
jednoznačne Taiwan, odkiaľ už prišlo takmer 1 700 listov,“ prezradil generálny riaditeľ 
Slovenskej pošty Róbert Gálik. Ako zároveň dodal, počas predchádzajúcich sedemnástich rokov 
prišlo Ježiškovi viac ako 1,5 milióna listov so želaniami detí a dospelých z celého sveta.  
 
Odhalenie Ježiškovej schránky je súčasťou celodenného podujatia v bratislavskom nákupnom 
centre Eurovea, na ktorom je pre malých aj veľkých pripravený bohatý program. Okrem 
dielničiek, v ktorých si deti budú môcť vyskúšať prácu sklára, hrnčiara, šúpoliara či medovnikára. 
Návštevníci sa môžu tešiť aj na zaujímavý hudobný program. 
 
Stálu poštovú schránku má Ježiško v domove Vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej, kam ju deti môžu 
posielať listy počas celého roka. Na písanie želaní môžu deti využiť aj bezplatné pohľadnice 
s predtlačenou adresou „999 99 Ježiško“, ktoré sú im k dispozícii na poštách. Deti okrem 
pohľadníc a želaní Ježiškovi často posielajú aj kresby a obrázky. Tie robia radosť nielen Ježiškovi, 
ale jedna z nich sa stane aj predlohou sviatočnej známky Vianočná pošta. Námetom tohtoročnej 
detskej známky je kresba Troch kráľov Vanesky Pecekovej zo Spojenej školy v Komárne.   
 
 
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  
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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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