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Slovenská pošta si pripomína Svetový deň pošty 

 

Bratislava, 9. októbra 2017 

Takmer 14 tisíc zamestnancov Slovenskej pošty si v pondelok 9. októbra pripomína 

Svetový deň pošty, ktorý zdôrazňuje jej základné hodnoty, úlohu v každodennom živote a 

prínos k ekonomickému rozvoju krajiny. Zároveň je pripomienkou založenia Svetovej 

poštovej únie (Universal Postal Union), ktorá vznikla 9. októbra 1874 vo 

švajčiarskom Berne. 

Svetový deň pošty bol vyhlásený v roku 1969 v Tokiu na zjazde Svetovej poštovej únie, ktorej 

hlavým cieľom je zjednocovať podmienky medzinárodnej poštovej prepravy a zabezpečovať 

rozvoj pôšt po celom svete. Únia má v súčasnosti 192 členských krajín; Slovensko sa jej členom 

stalo 18. marca 1993. Slovenská pošta pri príležitosti Svetového dňa pošty pravidelne oceňuje 

svojich najlepších zamestnancov a vyhlasuje zamestnanca roka. V tomto roku sa tak udeje 

počas slávnostného večera dňa 19. októbra v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. 

Pošta – história a súčasnosť 

Odovzdávanie správ odnepamäti zohrávalo v ľudskej spoločnosti dôležitú komunikačnú úlohu. Zo 

spontánneho spôsobu dopravovania správ sa postupne rozvinulo poštovníctvo - odvetvie, ktoré 

má dodnes nezastupiteľnú úlohu v každodennom živote. Skutočne organizované poštovníctvo 

vzniklo v Rímskej ríši vybudovaním siete pravidelne rozložených poštových staníc. Na našom 

území pochádzajú prvé zmienky o diplomatických posloch z obdobia Veľkej Moravy. 

 

V Rakúskom cisárstve, do ktorého územie dnešného Slovenska patrilo, bolo dekrétom v roku 

1817 nariadené poštovým úradom vyvesiť najmenej jednu poštovú schránku na obyčajné listy. 

Schránky sa intenzívne začali používať najmä v 2. polovici 19. storočia, podobne ako ďalšie 

produkty a zariadenia súvisiace s poštou – známky, telegraf, telefón, korešpondenčné lístky či 

pohľadnice. Poštové zásielky sa začali dopravovať železnicou a v prvej polovici 20. storočia aj 

letecky. Základom československej poštovej správy sa krátko po roku 1918 stalo Ministerstvo 

pôšt a telegrafov zriadené 13. 11. 1918. 

 

So vznikom Slovenskej republiky 1. 1. 1993 sa spája aj založenie Slovenskej pošty, ktorá vznikla 

z pôvodne jednotného štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií. Zo štátneho podniku sa 

Slovenská pošta 1. 10. 2004 pretransformovala na akciovú spoločnosť.  
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Čo ste možno nevedeli o Slovenskej pošte 

 s počtom 13 996 zamestnancov patrí k najväčším zamestnávateľom na Slovensku 

 takmer 82 % všetkých zamestnancov tvoria ženy 

 jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov v rámci Slovenskej pošty je medzinárodná 

pošta – len v minulom roku sme zo zahraničia prepravili takmer 2 milióny kilogramov 

zásielok (medziročný nárast takmer 18 %) 

 najvyššie položená pošta na Slovensku sa nachádza v Štrbskom Plese a jej nadmorská 

výška je 1 337 m.n.m. 

 Slovenská pošta pravidelne získava prestížne ocenenia na medzinárodných súťažiach 

o najkrajšie poštové známky Európy alebo sveta. K najvýznamnejším oceneniam patria 

dve prvé  miesta v  súťaži „China Annual Best Foreign Stamp Poll“ v Pekingu v roku 2016, 

prvé v kategórii Najlepšie vytlačená známka sveta  za poštovú známku Umenie: Alfons 

Mucha a druhé v kategórii Najlepší dizajn hárčeka na svete za poštovú známku 550. 

výročie založenia Academie Istropolitany 
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