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Vo Švajčiarsku zabojuje o Najkrajší list na svete Miška z Krupiny 

 

 
Bratislava, 12. júna 2019 

 

Rekordných vyše 700 detí zo 130 základných škôl sa zapojilo do 48. ročníka medzinárodnej súťaže 

o Najkrajší list 2019 s témou „Napíš list o svojom hrdinovi“. Víťazkou národného kola súťaže sa stala 

dvanásťročná Miška z Krupiny. Vo svojom liste napísala príbeh o Poštárovi Jožkovi, ktorý pomohol 

chlapcovi nájsť svojho otca. Miškin list poputuje do Švajčiarska a zabojuje o prvé miesto 

v celosvetovej súťaži Svetovej poštovej únie.  

 

Deti písali v listoch príbehy o svojich hrdinoch alebo ich písali priamo im. Desiatky detí adresovali svoje listy 

generálnemu riaditeľovi Slovenskej pošty. V nich písali o tom, čo pre nich listová komunikácia znamená, alebo 

ocenili možnosť zapojiť sa do súťaže či požiadali o pokračovanie v jej organizácii.  

 

Miška napísala vo svojom Najkrajšom liste príbeh o Jakubovi, ktorého v detstve otec opustil. Jakub sa rozhodol 

napísať otcovi list a poslať ho poštou, kde stretol poštára Jožka. Poštárovi Jožkovi, jeho dobrému kamarátovi, 

sa list podarilo spolu s kolegynkou Jankou doručiť otcovi napriek nepresnej adrese s chýbajúcimi údajmi. 

Vďaka poštárovi Jožkovi sa Jakubovi splnil sen - znovu sa stretol so svojím otcom a spoločne oslávili Jakubove 

narodeniny.  

 

„Súťaž o najkrajší list je neoddeliteľnou súčasťou a tradíciou Slovenskej pošty. Veľmi sa teším z tohtoročnej 

témy súťaže, prostredníctvom ktorej mali deti priestor pre zamyslenie sa aj nad hodnotami, ktoré sú pre nich 

inšpirujúce. Miškin Najkrajší list je pre nás výnimočný práve svojím citlivým príbehom. Ďakujem všetkým 

rodičom, učiteľom a školám, ktoré sa do súťaže zapojili a podporili deti pri rozvoji ich kreativity. Ďakujem tiež 

všetkým detským autorom, ktorí adresovali svoje listy práve mne. Veľmi si to vážim a urobím všetko preto, aby 

som naplnil  ich želanie pokračovať v organizácii súťaže, “ uviedol Peter Helexa, generálny riaditeľ Slovenskej 

pošty.   

 

„V dnešnej uponáhľanej dobre plnej elektronických vymožeností je veľmi vzácne, že Slovenská pošta spolu s 

Ministerstvom dopravy a výstavby SR pristúpili k vyhláseniu súťaže o Najkrajší list 2019 s témou Môj hrdina. 

List je  krásnym klasickým spôsobom komunikácie medzi ľuďmi. O to viac ma teší úspech našej žiačky 

Michaely Poljovkovej, ktorá túto súťaž v rámci Slovenska vyhrala. Do ďalšej súťaže sa určite prihlásime. Už 

sa tešíme na nové témy,“ povedal Július Gálik, riaditeľ ZŠ J. C. Hronského v Krupine.  

 

Súťaž o najkrajší list pripomína význam tradičnej listovej komunikácie, podporuje deti vo vyjadrení ich 

myšlienok a rozvíja ich kreativitu. Víťazný Najkrajší list musí mať všetky znaky tradičného listu. Rozsah listu 

nesmie prekročiť 1000 slov. List musí obsahovať všetky formálne znaky, teda dátum, oslovenie, záverečný 

pozdrav a podpis. Vítané sú aj autorské ilustrácie. List musí byť písaný rukou.  

 

Národné kolo súťaže usporadúva Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. 

O víťazoch súťaže rozhodla komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby 

SR. Najčastejšími hrdinami detí sú ich rodičia, starí rodičia ale aj súrodenci. K obľúbeným hrdinom patria 
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významní športovci ako Petra Vlhová, Anastasia Kuzminová či Cristiano Ronaldo. Nechýbali však ani 

významné historické osobnosti (M.R.Štefánik, Juraj Jánošík) speváci, spisovatelia či komixoví hrdinovia. 

 

Autori piatich najkrajších listov získali poukážky na nákup kníh od Martinusu, spoločenské hry od spoločnosti 

Otavius a vecné ceny od mobilného operátora 4ka. Autorka víťazného listu navyše získala pobyt v horskom 

prostredí pre celú rodinu, ktorý venuje Slovenská pošta. Najlepší list bol zároveň preložený do anglického 

jazyka a zabojuje v medzinárodnom kole súťaže vo Švajčiarsku. Víťaz medzinárodného kola súťaže môže 

získať výlet do hlavného sídla Svetovej poštovej únie vo švajčiarskom Berne.      

 

Víťazi súťaže Najkrajší list 2019: 

1. Poštár Jožko – Michaela Poljovková, ZŠ J. C. Hronského, Krupina 
2. Strážny anjel – Timea Kubíková, ZŠ Školská, Spišské Podhradie 
3. Mamka – Natália Meleková, ZŠ J. Hanulu, Liptovské Sliače 
4. Záchranár – Eva Leskovjanská, ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany 
5. Matka príroda – Veronika Madlušková, ZŠ Štúrova, Myjava 

 

O histórii súťaže 

 

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

 

Víťazkou súťaže v roku 2018 sa stala Tereza Justína Vaneková z Tvrdošoviec, ktorá napísala príbeh o liste 

bývalého lodného admirála, ktorý nestihol byť doručený jeho milej, a tak putoval ďalej. Témou súťaže 

o Najkrajší list 2018 bolo „Predstav si, že si list a cestuješ v čase. Aký odkaz by si zanechal svojim čitateľom?“ 

 

Prvenstvo v roku 2017 získal 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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