
Súťaž  
o najkrajší list 2015

Podmienky súťaže
1. List musí obsahovať všetky formálne znaky: oslovenie na začiatku, podpis na konci, miesto, 

z ktorého sa list odosiela, dátum odoslania, adresu odosielateľa i adresa adresáta.

2. Listy na uvedenú tému môžu byť písané rukou alebo na počítači v rozsahu od 500 do 800 slov.

3. Samotné znenie listu je potrebné doplniť o nasledujúce údaje:

 meno a priezvisko autora/autorky, vek autora/autorky, adresu bydliska autora/autorky, názov 

a adresu školy, ktorú autor/autorka navštevuje, informáciu to tom, koľký raz v poradí sa autor/

autorka súťaže zúčastňuje.

4. Listy na zadanú tému môžu autori písať aj v anglickom jazyku.

5. Listy posielajte na uvedené adresy do 31. marca 2015.

Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.

O víťazoch národného kola súťaže rozhodne komisia, zložená zo zástupcov Slovenskej pošty, a. s., 

a Ministerstva dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja SR. Najkrajší list zo Slovenska bude 

preložený do anglického jazyka a zaslaný do Bernu na posúdenie medzinárodnou porotou. 

Kam posielať listy?
Listy, v ktorých opíšete vaše predstavy o svete, kde túžite vyrastať alebo 
dospievať, posielajte na poštovú alebo e-mailovú adresu

Slovenská pošta
odbor komunikácie
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

najkrajsilist@slposta.sk

Listy a e-maily nezabudnite označiť heslom „NAJKRAJŠÍ LIST“.

Viac informácií nájdete na 
http://www.posta.sk/informacie/sutaz-o-najkrajsi-list-1

Povedz nám o svete, 
v ktorom by si chcel vyrastať 

Zapojte sa do súťaže Svetovej poštovej únie (SPÚ), ktorá vyhlasuje už 44. ročník súťaže o najkraj-
ší list roka. Aktuálna téma „Povedz nám o svete, v ktorom by si chcel vyrastať“ poskytuje de-
ťom a mládeži do 15 rokov príležitosť podeliť sa o svoje nádejné vízie krajiny, kontinentu či plané-
ty, ako aj o perspektívne riešenia problémov či výziev, ktorým naša civilizácia čelí. SPÚ sa touto ini-
ciatívou snaží prispieť k budovaniu sveta „blahobytu, spravodlivosti, slobody, dôstojnosti a mieru“ 
a podporiť program OSN o udržateľnom rozvoji, tak ako ho budú schvaľovať jej členské štáty na sa-
mite v septembri 2015.

Ceny pre víťazov 
národného kola
Na autora či autorku víťazného lis-
tu čaká pobyt v príjemnom horskom 
prostredí spolu s  rodičmi (prípadne 
súrodencami). Držitelia striebornej 
a bronzovej pozície sa môžu tešiť na 
diplom, hodnotný album poštových 
známok a  ďalšie zaujímavé ceny,  
venované hlavným organizátorom 
Slovenskou poštou, a. s., a  partne-
rom Martinus.sk.

Na tejto adrese zverejníme v závere apríla aj mená víťazov aktuálneho ročníka 2015. Ukážky listov, ocenených v minuloročnom celosvetovom kole, možno nájsť 
na stránke SPÚ: http://www.upu.int/en/the-upu/international-letter-writing-competition-for-young-people/2014-competition/winning-letters.html.


