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Deti už 20 rokov píšu listy na adresu „Ježiško 999 99“ 

Rajecká Lesná, 14. november 2018 

Deti z celého Slovenska i sveta môžu aj v tomto roku písať prostredníctvom Slovenskej 

pošty Ježiškovi. Na pohľadnice a listy zaslané na adresu „Ježiško 999 99“ dostanú 

odpoveď aj milý rozprávkový darček. Jubilejný 20. ročník obľúbeného projektu Vianočná 

pošta v stredu 14. novembra v Rajeckej Lesnej slávnostne otvorili generálny riaditeľ 

Slovenskej pošty Peter Helexa, a Andrej Zaťko, generálny riaditeľ Poštovej banky, ktorá je 

hlavným partnerom podujatia. Jubilejný 20. ročník projektu prináša novinku – možnosť 

poslať pohľadnicu Ježiškovi cez špeciálnu aplikáciu. 

Tajné želania, predstavy, túžby, pozdravy a kresbičky – cieľom Vianočnej pošty, ktorá vznikla 

v roku 1999, je podporovať tradície vo forme klasickej listovej korešpondencie, šíriť radosť a 

dobré posolstvá. Za roky fungovania projektu prišlo na adresu „Ježiško 999 99“ takmer 1,8 

milióna želaní a kresieb od detí z celého sveta, pričom len vlani ich bolo takmer 105 tisíc. 

Najviac listov prišlo Ježiškovi tradične zo Slovenska. Okrem susedných a ďalších európskych 

štátov však deti posielali svoje pozdravy aj zo vzdialenejších a exotických krajín ako Bahrajn, 

Brazília, Čína, India, Kazachstan, Japonsko či Malajzia.  

V tomto roku prišiel prvý list Ježiškovi už 22. mája od malého Kevina z Rimavskej Soboty. 

Celkovo doteraz dostal Ježiško takmer 500 listov zo Slovenska i zahraničia (Česká republika, 

Nemecko, Rusko, Švajčiarsko, Taiwan, Hong Kong, Malajzia, Bielorusko, Japonsko). 

Do Rajeckej Lesnej, kde má Ježiško oficiálnu poštovú schránku, najčastejšie prichádzajú  

pozdravy so zoznamom darčekov, ktoré by deti chceli nájsť pod vianočným stromčekom. Medzi 

najväčšie „hity“ patria predovšetkým hračky, mobilný telefón, športové potreby, 

spoločenské hry, hudobné nástroje, školské potreby a veľa snehu. 

„Mám nesmiernu radosť z toho, že Slovenská pošta otvára už 20. ročník tohto výnimočného 

projektu. Hoci postupne zaznamenávame pokles klasickej korešpondencie, práve Vianočná 

pošta je dôkazom toho, že posielanie listov a pohľadníc má svoje osobitné kúzlo. Predovšetkým 

sa veľmi teším z toho, že deti svoje pozdravy píšu ručne a okrem materiálnych darčekov 

nezabúdajú ani na iné želania – napríklad, aby rodina bola počas Vianoc spolu, či aby mali dobré 

známky. Často si tiež prajú zdravie alebo ďalších súrodencov,“ uviedol generálny riaditeľ 

Slovenskej pošty Peter Helexa.    

Napísať Ježiškovi je veľmi jednoduché – svoje pozdravy môžu deti posielať na akejkoľvek 

pohľadnici, prípadne môžu napísať list a poslať ho v obálke na adresu „Ježiško 999 99“. 

Aby Ježiško vedel, komu má odpísať, je dôležité uviesť aj spiatočnú adresu. So správnou 

poštovou známkou je možné list či pohľadnicu poslať z ktorejkoľvek pošty, alebo ich vhodiť do 

ľubovoľnej poštovej schránky. Aj v tomto roku budú na vybraných poštách bezplatne k dispozícii 

špeciálne vianočné pohľadnice – treba sa však poponáhľať, lebo ich počet je limitovaný.  
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Jubilejný 20. ročník Vianočnej pošty prináša aj novinku – pohľadnice Ježiškovi bude 

možné poslať aj z mobilu či počítača cez aplikáciu Moja pohľadnica. Stačí si na 

www.mojapohladnica.sk zvoliť pohľadnicu zo šablóny Vianočná pošta, napísať správu Ježiškovi 

a zadať objednávku. Slovenská pošta pohľadnicu vytlačí a doručí.  

Všetkým deťom, ktoré uvedú aj svoju spiatočnú adresu, Ježiško pošle odpoveď – nielen 

v slovenčine, ale aj v angličtine či v Braillovom písme – a vďaka generálnemu partnerovi 

Vianočnej pošty, Poštovej banke, pribalí aj milý darček.  

Súčasťou slávnostného otvorenia aktuálneho ročníka Vianočnej pošty je aj predstavenie 

špeciálnej vianočnej poštovej známky v Bazilike Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej. 

Námetom detskej známky je obrázok od Lindy Mészárosovej, žiačky ZŠ Rozmarínová 1 

v Komárne, ktorej kresba anjela sa stala podkladom pre výtvarný návrh známky. Motív na FDC, 

Mikuláša, nakreslil Christopher Peter, žiak Spojenej školy Hradná 7 Komárno, a kresbu 

vianočného kapra ako podklad pre výtvarný návrh PDC pečiatky zhotovila Viktória Csábiová, 

opäť žiačka ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne. Všetky kresby vybrala Realizačná komisia známkovej 

tvorby z kresieb, ktoré deti v rámci Vianočnej pošty 2017 spolu s listmi posielali Ježiškovi. 

Grafickú úpravu výtvarných návrhov zhotovil akad. mal. Vladislav Rostoka.  

Tohtoročným „krstným otcom“ je slovenský reprezentant vo vodnom slalome 

a niekoľkonásobný majster sveta a olympionik Michal Martikán.  

Aj v tomto roku môžu deti spoločne s listami Ježiškovi posielať kresby – najkrajšia, ktorú zvolí 

odborná porota, bude námetom budúcoročnej vianočnej známky. Dôležité je, aby deti svoje 

kresby posielali na samostatnom hárku papiera.  

Podrobné informácie o Vianočnej pošte 2018 a o súťaži sú dostupné www.vianocnaposta.sk.  
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