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Písali ste už Ježiškovi?  
Ak napíšete do štvrtka, dostanete od neho aj milý darček 

 
Bratislava, 15. decembra 2020 
 
Napísali ste už list Ježiškovi? Ak nie, máte na to posledné dni. Najneskôr do štvrtka 17. decembra 
pošlite na adresu Ježiško 999 99 pohľadnicu, list alebo kresbu a nezabudnite uviesť spiatočnú 
adresu, aby Ježiško vedel, komu má odpísať. Okrem odpovede poteší aj milým rozprávkovým 
darčekom.  
 
V týchto dňoch Slovenská pošta spracovala už 75 127 zásielok, ktoré deti poslali na Ježiškovu 
adresu. Zo zahraničia prišlo 924 listov, a to až z 35 krajín sveta (top 5: Česká republika, Rusko, 
Nemecko, Veľká Británia a Japonsko). Pošta tiež spracovala 164 zásielok pre nevidiacich.  
 
Okrem klasických želaní, aké darčeky by si deti chceli nájsť pod vianočným stromčekom, písali veľa 
aj o kamarátoch. Deťom chýbajú priatelia zo školy, ktorých dlho nevideli a chceli by predvianočný 
čas tráviť s nimi v škole či pri hrách vonku. Aj keď deti posielajú listy Ježiškovi už 22. rok, takéto 
želania sa v ich listoch vyskytujú prvýkrát.  
 
Napísať Ježiškovi je veľmi jednoduché – svoje priania, odkazy, obrázky môžu deti posielať na 
akejkoľvek pohľadnici, prípadne môžu napísať list a poslať ho v obálke na adresu „Ježiško 999 99“ 
najneskôr do 17. decembra 2020. Pohľadnica sa dá poslať aj z mobilu či počítača cez aplikáciu 
Moja pohľadnica. Stačí si na www.mojapohladnica.sk zvoliť pohľadnicu zo šablóny Pošta Ježiškovi, 
napísať správu Ježiškovi a zadať objednávku. Slovenská pošta pohľadnicu vytlačí a doručí. Dôležité 
je uviesť aj spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, komu má odpísať.  
 
Spoločne s listami môžu deti posielať Ježiškovi kresby, tie však musia byť na samostatnom hárku 
papiera. Odborná porota zo všetkých kresieb vyberie tú najkrajšiu, ktorá sa stane námetom 
budúcoročnej vianočnej známky. Podrobné informácie o Vianočnej pošte pre Ježiška a o súťaži sú 
dostupné internetovej stránke www.vianocnaposta.sk.  
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