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Slovenská pošta, a. s., vydá poštovú známku s motívom budovy pošty v 
Piešťanoch, ktorá je významnou pamiatkou slovenskej funkcionalistickej 
architektúry  
 
V Bratislave 1. decembra 2016  

 
Slovenská pošta, a. s. vydá v piatok 2. decembra 2016 poštovú známku „Deň poštovej známky: 
Budova pošty Piešťany 1“, nominálnej hodnoty 0,95 €. 
 
Prezentácia poštovej známky spojená s autogramiádou autora známky Mgr. art. Jozefa Česlu sa 
uskutoční v utorok 6. decembra 2016 o 14:00 priamo v budove pošty Piešťany 1 na ulici 
Kukučínova 15. Pre záujemcov bude k dispozícii aj príležitostná poštová pečiatka.   

 
Poštová známka rozmerov 44,1 × 
26,5 mm, vrátane perforácie, 
vychádza vo forme tlačového 
listu s 30 známkami a 30 
kupónmi. Známku vytlačila 
technikou rotačnej oceľotlače v 
kombinácii s hĺbkotlačou 
tlačiareň Poštovní tiskárna cenin 
Praha, a. s. 

 
Motívom poštovej známky je budova pošty Piešťany 1. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná 
obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 2. 12. 2016 a domicilom mesta Piešťany. Motívom 
prítlače FDC obálky je interiér pošty Piešťany 1. Motívom FDC pečiatky je pôdorys vstupnej haly 
budovy pošty Piešťany 1. FDC vytlačila technikou oceľotlače tlačiareň Poštovní tiskárna cenin 
Praha, a. s.. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, kupónu, FDC a FDC pečiatky ako aj 
rytiny známky, kupónu a FDC je Mgr. art. Jozef Česla.  
 
V Piešťanoch, na rohu ulíc Kukučínovej a Poštovej, stojí významné dielo slovenskej funkcionalistickej 
architektúry, ktoré nad vstupom nesie svoj pôvodný názov: Poštový a telegrafný úrad. Budova, 
ktorá tvorí zaoblené nárožie, je vcelku prostá, s hladkou omietkou a typicky veľkými oknami do 
hlavných priestorov. Jej projekt vznikol v roku 1928 a dokončili ju v roku 1931. Bolo to v prelomovom 
období, keď sa architektúra vzdávala napodobovania histórie. V časopise Forum vtedy konštatovali, 
že „štátni a krajinskí úradníci sú veľmi konzervatívni a pri tradičných druhoch stavieb nestrpia 
žiadny radikálny prístup. Poštová správa je však výnimkou.“ Na projekt si vybrali vtedy sotva 
dvadsaťdeväťročného architekta Emila Belluša (1899 – 1979), ktorý ocenil, že Československá pošta 
„hľadá spoluprácu s mladými architektmi, čím si tiež zabezpečuje iniciatívu a tvorivú spoluúčasť na 
nových prúdoch.“ Budova bola preňho prvým významným funkcionalistickým dielom. Odvážne 
využil priestor na nároží na najdôležitejšie miestnosti pošty – na prízemí i na poschodí sú hlavné  
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haly s poštovými priečinkami, ktoré spája elegantné oblúkové schodisko. Poštový úrad 
predstavoval novátorský čin aj otvorením priestoru medzi pracovníkmi pošty a (ako sa vtedy 
hovorilo) obecenstvom, teda zbavením sa, Bellušovými slovami: „starého dvojpriestorového 
systému, kde úradníci pracujú hermeticky uzavretí a barikádou mreží oddelení od publika.“ Budova 
je národnou kultúrnou pamiatkou a pri obnove v 90. rokoch minulého storočia sa podarilo zachovať 
jej pôvodný vzhľad i celý rad originálnych interiérových prvkov.  
Architekt Emil Belluš, ktorý projektoval pre Piešťany ešte jedno skvostné dielo – kolonádový most 
(1933), sa stal zakladateľskou osobnosťou novodobej slovenskej architektúry a v hlavnej hale pošty 
je umiestnená jeho bronzová busta. 
                                                                                                    Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. 
 
Ocenenia známkovej tvorby Slovenskej pošty, a. s.: 
 
Slovenská pošta, a. s., pravidelne získava prestížne ocenenia na medzinárodných súťažiach 
o najkrajšie poštové známky Európy alebo sveta. V tomto roku je to napríklad zaradenie poštovej 
známky Umenie: Afons Mucha medzi TOP 5 najkrajších poštových známok sveta v súťaži „Grand 
prix de lʼexposition WIPA“ vo Viedni alebo 1. miesto v súťažnej triede „A“ Svetovej poštovej únie 
pre poštových operátorov vydávajúcich do 30 emisií poštových známok ročne na Svetovej 
filatelistickej výstave World Stamp Show NY2016 v New Yorku, za exponát „Baedeker: Stamp 
guide“. Slovenská pošta, a.s., tak obhájila prvenstvo zo Svetovej filatelistickej výstavy SINGAPORE 
2015 v Singapurskej republike a zo Svetovej filatelistickej výstavy MALAYSIA 2014 rok predtým 
v Kuala Lumpur. 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  
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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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