Slovenská pošta vydala novú výplatnú známku z emisného
radu „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Synagóga v Leviciach“
Bratislava, 7. január 2014

Slovenská pošta, a. s., (ďalej SP, a. s.) vydala poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Synagóga v Leviciach“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Ide v poradí už o trinástu výplatnú poštovú
známku v eurovej mene, ktoré sú vydávané od roku 2009 a prezentujú významné umeleckohistorické pamiatky z územia Slovenska podľa jednotlivých slohov. V tomto roku bola na poštovú
známku vybraná neoslohová architektúra obdobia romantizmu 2. polovice 19. storočia.
Motívom poštovej známky je bočný pohľad na budovu
Synagógy v Leviciach. Známku vytlačila technikou rotačnej
oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna
cenin Praha, a. s.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa
(FDC) s pečiatkou FDC a domicilom mesta Levice. Prítlač FDC
tvorí výklenok na umiestenie tóry, ktorý je dekorovaný
orientálnym tapisériovým vzorom. Obrazový motív FDC pečiatky
predstavuje kresba rozetového okna zo Synagógy.
Autorom výtvarného návrhu a rytiny poštovej známky, FDC ako
aj návrhu FDC pečiatky je František Horniak. Autorom grafickej úpravy poštovej známky je akad. mal.
Peter Augustovič.
Slávnostná inaugurácia poštovej známky z emisie Kultúrne dedičstvo Slovenska sa uskutoční
8.1. 2014 o 14:00 hod. v priestoroch levickej Synagógy.

História Synagógy - Prví Židia v Leviciach sa spomínajú na začiatku 18. storočia, hoci ich prítomnosť sa
predpokladá už skôr. Ich pobyt a usadzovanie obmedzovali cisárske nariadenia, ktoré sa snažili ochrániť blízke
banské mestá a ich okolie od vplyvu židovských obchodníkov. Až od roku 1836 začali prichádzať do Levíc
židovskí obyvatelia a vytvorili židovskú komunitu. Prvú synagógu si Židia v Leviciach postavili v roku 1853, resp.
1854. Počet členov náboženskej obce sa zvyšoval, preto sa v roku 1883 rozhodli postaviť novú, väčšiu, ktorá stojí
dodnes. O jej postavenie sa zaslúžil vtedajší predseda židovskej náboženskej obce, lekár Dr. Jozef Pólya.
Autorom projektu synagógy bol Gustáv Šišák z Kalnej nad Hronom. V roku 1902 prešla synagóga prestavbou,
ktorú navrhol a uskutočnil levický architekt a staviteľ Rudolf Czibulka. Synagóga slúžila svojmu účelu až do roku
1944. V júni 1944, počas deportácií, sa stala súčasťou geta. Obec ju v roku 1967 predala štátu, v synagóge bol
následne sklad nábytku. V roku 1980 ju vyhlásili za kultúrnu pamiatku. Od roku 1991 synagógu vlastní mesto,
pričom od roku 2010 prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Robotníci objavili 15. marca 2011 v spodnej časti čelnej
steny (pri severovýchodnom nároží) vzácny nález – zakladaciu listinu synagógy uloženú v lekárnickej fľaši.
Listinu sem uložili pri položení základného kameňa novej synagógy 24. apríla 1883. Počas reštaurovania
nástenných malieb sa na klenbe našli aj mená maliarov – jej autormi boli levický maliar Karl Tromsdorff a
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Ferdinand Reltscha, pomocný maliar z Nitry – aj s dátumom ukončenia prác na výzdobe (30. august 1883).
Synagógu slávnostne otvorili 26. apríla 2012 a slúži ako priestor pre kultúrne akcie, napríklad koncerty či výstavy.

Ocenenia známkovej tvorby Slovenskej pošty, a. s.:
V priebehu dvadsaťročnej existencie samostatnej známkovej tvorby získala Slovenská pošta množstvo
prestížnych ocenení, najmä za známky zhotovené technikou oceľotlače, ktoré dokazujú vysokú kvalitu
slovenskej známkovej tvorby. Naposledy v konkurencii 70 krajín získala 4. miesto v súťaži
o najkrajšiu známku sveta. V súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA“ (Wiener Internationale
Postverzeichnung Ausstellung), organizovanej vo Viedni, sa na 4. mieste umiestnil hárček poštovej
známky Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Lomikameň pozmenený, Skalienka ležatá,
ktorý SP, a. s., vydala v roku 2012. Za posledné roky má Slovenská pošta na konte hneď niekoľko
úspechov v oblasti filatelie. Za filatelistický exponát „Stamps Tour Slovakia“, prezentujúci poštové
známky za posledných 5 rokov, získala 1. miesto v súťažnej triede „A“ na 25. kongrese svetovej
poštovej únie v Dohe 2012. 3. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition
WIPA“ vo Viedni, 2012, si vyniesla poštová známka „400. výročie Žilinskej synody“ (2010). Za
zmienku rozhodne stojí aj 1. miesto v TOP 10 najzaujímavejších športových známok sveta za rok
2010 vyhodnotené anglickým časopisom Stamp News 2011, ktoré získala poštová známka MS vo
futbale 2010 či filatelistický exponát The Slovak Stamps Times“ prezentujúci poštové známky
vydané v rokoch 2007 – 2009, ktorý sa umiestnil na 1. mieste na Svetovej filatelistickej výstave
PORTUGAL 2010 v súťažnej triede Svetovej poštovej únie.
O spoločnosti:
Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú
spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. Slovenská pošta je popredným poskytovateľom
moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu,
s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe.
Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov
a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou.
Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová
agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni
Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je
naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku
2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva zodpovedajúce
požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je
taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. Slovenská
pošta v novembri 2013 získala „Národnú cenu SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa
jej podarilo získať aj vďaka ambicióznym cieľom v oblasti udržania zamestnanosti, zlepšenia
hospodárskeho výsledku a realizácie programu zmien.
Pre viac informácií kontaktujte Oddelenie masmediálnej komunikácie a redakcie tlače.
Kontaktné údaje:
Stanislava Pondelová
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421 903 130 571, E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk, Web: www.posta.sk
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