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Ježiškovi napísalo vyše 111-tisíc detí zo 43 krajín sveta 
 
Bratislava, 1. februára 2023 
 
V rámci 24. ročníka Vianočnej pošty napísalo list Ježiškovi 111 374 detí zo 43 krajín sveta. Aj 
v tomto ročníku prevládali skôr materiálne darčeky, no zo želaní detí je zrejmé, že citlivo vnímajú 
aj situácie okolo seba, vrátane geopolitických vzťahov.  
 
Deti mohli svoje pozdravy, tajné želania a kresby posielať od 14. novembra do 16. decembra 2022 
na adresu „Ježiško 999 99". Najviac, takmer 108-tisíc listov prišlo od detí zo Slovenska, z toho 182 
bolo od nevidiacich detí a 429 listov v maďarčine. Kolektívnych zásielok z materských a základných 
škôl bolo 1 616. Zo zahraničia prišlo 3 508 pozdravov, pričom dominujú listy z Taiwanu (2 330), 
Českej republiky (320), Nemecka (97), Ruska (88) a Japonska (86).  

 
Aj v tomto ročníku prevládali materiálne želania, deti si priali pod stromček napríklad tablety, 
mobily, lego, autíčka, bábiky aj zvieratká. Taktiež si priali harmonické vzťahy v rodine bez hádok, 
zdravie pre blízkych a staršie dievčatá si chcú nájsť frajera. U viacerých detí rezonovalo aj 
celospoločenské želanie, a to svetový mier. Deťom, ktoré uviedli svoju spiatočnú adresu, Ježiško 
odpísal a vďaka spolupráci s partnerom - Poštovou bankou - pripojil aj rozprávkové pexeso a odkaz 
na webstránku www.vianocnaposta.sk , kde si môžu vypočuť alebo stiahnuť vianočnú rozprávku. 
Vianočnou poštou bolo doručených aj 1 779 detských kresieb. Odborná porota spomedzi nich 
vyberie tie, ktoré sa už tradične stanú námetom vianočnej poštovej známky 2023. 
 
Cieľom Vianočnej pošty je nielen šíriť radosť a dobré posolstvá, ale aj podporovať tradície vo forme 
klasickej listovej korešpondencie. Za obdobie fungovania projektu prišlo na adresu „999 99 Ježiško" 
do Rajeckej Lesnej, kde má Ježiško oficiálnu poštovú schránku, už približne 2,3 milióny želaní a 
kresbičiek od detí z celého sveta. 
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