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Kreativitu detí preverí súťaž o najkrajší list 

Bratislava, 31. januára 2018 

Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o najkrajší list, ktorú vyhlasuje 

Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Témou aktuálneho 47. 

ročníka je cestovanie v čase a odovzdávanie dôležitého posolstva. Na autorov najlepších listov 

čakajú lákavé vecné ceny od Slovenskej pošty a ďalších partnerov. 

Do súťaže sa môžu zapojiť deti do 15 rokov, ktorých úlohou je napísať a poslať spracovaný text na tému 

„Predstav si, že si list a cestuješ v čase. Aký odkaz by si zanechal svojim čitateľom?“ v rozsahu 

maximálne tisíc slov. Slovenská pošta sa aj prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej 

poštovej únie, ktorá pripomína význam tradičnej listovej komunikácie a podporuje tvorbu mladých ľudí, 

pričom novinkou aktuálneho ročníka je, že listy musia byť napísané rukou. 

O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy 

a výstavby SR. Na autorov piatich najlepších listov čakajú knižné balíčky od vydavateľstiev Ikar a Slovart, 

ceny od telekomunikačného operátora Swan, spoločenské hry od spoločnosti iHRYsko a prechádzka 

v korunách stromov pre celú rodinu od strediska BACHLEDKA Ski & Sun. Autor víťazného listu navyše 

získa pobyt v horskom prostredí pre seba a svoju rodinu, ktorý do súťaže venuje Slovenská pošta. Najlepší 

list bude zároveň preložený do anglického jazyka a poputuje do medzinárodného kola súťaže, ktorého 

víťaz získa výlet do hlavného sídla Svetovej poštovej únie vo švajčiarskom Berne. 

„Listy, ktoré v rámci súťaže dostávame od detí z celého Slovenska, sú vždy veľmi inšpiratívne, pútavé 

a originálne. Verím, že ani aktuálny ročník nebude výnimkou, a že deti v textoch popustia uzdu svojej 

fantázii – kreativita, zamýšľanie sa nad aktuálnym dianím vo svete a hodnotovým systémom, 

a predovšetkým podpora tradičnej listovej komunikácie sú z môjho pohľadu nosnými prvkami súťaže. Veľmi 

sa teším z toho, že listy posielajú mladšie aj staršie deti, a že takýmto spôsobom prispievame k rozvoju ich 

vedomostí a schopností“, uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik. 

Listy je potrebné poslať do 2. apríla 2018 na adresu odboru komunikácie Slovenskej pošty 

(Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica). Formálne náležitosti, ktoré musí list spĺňať, sú 

uvedené na internetovej stránke www.posta.sk. 
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O histórii súťaže 

 

Súťaž o najkrajší list má silnú tradíciu a každoročne sa do nej zapájajú státisíce detí na celom svete – v  

minulom ročníku svoje listy poslalo 1,2 milióna detí zo 49 krajín. V rámci národného kola získal prvenstvo 

13-ročný Martin Remeň zo Základnej školy s materskou školou Tajovského v Poprade, ktorý napísal  

najkrajší list na tému „Predstav si, že si poradcom/poradkyňou nového generálneho tajomníka OSN; ktorý 

svetový problém by mal riešiť ako prvý a aké riešenie by si navrhol/navrhla?“ 

V roku 2016 vyhral 12-ročný Marko Jurkovič v Modry. Témou súťaže bolo „Napíš list svojmu 45-ročnému 

ja“. V roku 2015 deti písali listy na tému „Povedz nám o svete, v ktorom by si chcel vyrastať“; víťazkou 

súťaže sa stala 13-ročná Alexandra Dužeková zo Skalky nad Váhom. V roku 2014 sa súťaž niesla v duchu 

„Ako hudba ovplyvňuje naše životy“ a prvenstvo v nej si odniesol 12-ročný žiak Erich Abt z kežmarskej 

Základnej školy na Ulici Dr. Daniela Fischera. Rok 2013 patril ochrane vody; najkrajší list napísala len 

deväťročná Alexandra Šarmírová z Bohdanoviec nad Trnavou. V roku 2012 písali deti listy svojmu 

obľúbenému športovcovi a v roku 2011 vysvetľovali potrebu ochrany lesov. 
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