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Pošta v Trenčíne prešla od svojho založenia 8.2.1793 po súčasnosť mnohými organizačnými zmenami,
ako aj svojim umiestnením v rámci intravilanu mesta. Jej história bola spracovaná pod názvom „ Pošta
v Trenčíne v kontexte vývoja pošty v Európe v poštovo - historických súvislostiach“ v roku 1998 pri príležitosti
205 výročia pošty v Trenčíne./ 9 /.Vojnové udalosti na sklonku 2. svetovej vojny vytvorili obmedzenia
v poštovej prevádzke. V čase 2. svetovej vojny bola v Trenčíne nemecká vojenská pošta. Nemecké Ortskomando
ju v januári 1945 umiestnilo na 2. poschodie budovy Krajského súdu na námestí Sv. Anny. Mala dosť rozsiahly
personál. Zvonku bola nápadne označená nemeckými vojenskými znakmi. V nej sa zbiehali aj vojenské
telefónne linky z nemeckých veliteľstiev rôznych úrovni ako aj od poľných bojových jednotiek. Vedenia boli
neraz prerušené, čo malo za následok vyšetrovanie medzi obyvateľmi lokality, kde sa to stalo, zrejme v blízkosti
Sedrie. Nemecká vojenská pošta odišla z Trenčína v druhej polovici marca l945. V tomto období bola v Trenčíne
v činnosti len pošta na dnešnom Mierovom námestí. Poštový, telegrafný a telefónny úrad prestal odbavovať
stránky vo všeobecnosti až od 7.4.1945 pokiaľ Nemci okupovali mesto to je do 10.4.1945, kedy bolo
oslobodené jednotkami sovietskej a rumunskej armády. V apríli do nádvoria poštovej budovy spadla mína a
zabila dva kone ktoré boli súčasťou poštového úradu. Od 15.6.1945 bol poštový úrad Trenčín zaradený ako
poštový úrad 1. triedy/ / a JUDr. Alexander Makovický bol ako odborný radca poverený revíziou poštového
úradu Trenčín. Od 23.2.1946 bol poštový úrad Trenčín zaradený do III. inšpekčného okresu / /. Poštový úrad
Trenčín bol od 16.10.1946 oprávnený vykonávať výplaty vkladných knižiek poštovej sporiteľne Praha / /
.Prednostom poštového úradu bol od 1.7.1939 do roku 1948 Gejza Hartman /1898-1972/. Na pošte
v povojnových rokoch pracovali Róbert Grund ako hlavný tajomník,Vojtech Siroťák, Margita Hanákova, Anna
Chovanová ako tajomníčky poštového úradu. Pošta Trenčín mala v roku l947 86 zamestnancov. Poštový úrad
Trenčín vyberal dňom 29.1.1947 miestny dopravný príplatok za podané i dodané balíky / /. V rokoch 19481958 bol prednostom poštového úradu Trenčín Róbert Grund / 1907-1990/ a v rokoch 1958-1964 Juraj Lisyna /
1909-1983/. Od 1.10.1964 boli zavedené v poštovej prevádzke balíkové smerové nálepky, ktoré uľahčili
manipuláciu pri prekládkach balíkov pri rozdeľovaní balíkov na príslušné prepravné uzly. Dňom 1.4.1974 boli
zavedené poštové smerové čísla. Okres Trenčín bol zaradený do zberného prepravného uzla Bratislava 2 so
smerovým číslom 8. Poštové smerové číslo pre Trenčín bolo stanovené 91101.V roku 1965 opäť nastala zmena
na poste vedúceho pošty. Na funkciu vedúceho pošty Trenčín nastúpil Karol Škulec /1920-1998/, ktorý bol
vedúcim pošty Trenčín 1 do roku 1971
.V roku 1979 bolo v riadení Okresnej správy spojov v rámci okresu Trenčín 53 pôšt. Z tohoto počtu
bola len jedna pošta podávacia a ostatné pošty boli podávacie i dodávacie. Okrem pôšt bola v sídle vtedajšieho
okresu aj Tranzitná telefónna ústredňa, do obvodu ktorej patrili 4 UTO / Trenčín, Nové Mesto Nad Váhom,
Bánovce nad Bebravou a Piešťany/. Na riadení OSP Trenčín sa do roku 1965 podieľal Viliam Degeľ/1907- ? /.
V rokoch 1965-1971 Dipl. tech. Jozef Smrek/ 1922- ? /. V rokoch 1971-1981 Karol Škulec /1920-1998/, Ing.
Milan Peter/1943 - / v rokoch 1981-1992 a v rokoch 1993 – 31. 10. 2009 Ing. Ján Marcinát /1951-/.Pre
zlepšenie služieb pošty boli v kopcovitých rajónoch okresu zabudované blokové schránky. V obvode Okresnej
správy spojov Trenčín bolo v roku 1979 334 poštových schránok, ktorý sa javil dostačujúco na rozlohu i počet
obyvateľstva pre podávanie obyčajných listových zásielok. Poštovú prepravu v rámci okresu obstarávalo 10
cestných kurzov, z ktorých jeden zabezpečoval dovoz dennej tlače priamo od vydavateľstiev z Bratislavy a jeden
cestný kurz bol určený pre odsun a prísun nákladných predmetov z Bratislavy 2 po Trenč.Teplú. Okrem týchto
kurzov boli ďalšie kurzy určené na doručovanie balíkov, rozvážanie denníkov a časopisov. Okrem uvedených
cestných kurzov OSS zabezpečovala aj obsadenie vlakovej pošty Trenčianska Teplá - Brno a späť ako aj upž
Žilina - Bratislava a späť, čím sa dostaval okres Trenčín s prepravou do hlavnej prepravnej siete. Medzi
zaujímavosti patrí vydávanie závodného časopisu Trenčiansky poštár od roku 1952, ktorý bol vydávaný pri OPÚ
Trenčín. Redaktorom časopisu bol J.Kolesár. V pôsobnosti OSP boli pošty Trenčín 1 na Mierovom námestí,
pošta Trenčín 3 na Sihoti, pošta Trenčín 4 bývalé Trenčianske Biskupice, neskoršie prešla na ul. Dlhé Hony a
dnes v priestoroch obchodného centra Kaufland, ul. Osloboditeľov, pošta Trenčín 5 Závažie, pošta Trenčín 6
Záblatie, pošta Trenčín 7 na Sihoti – zrušená 1.2.1994 a pošta Trenčín 8 na sídlisku Juh v objekte nákupného
centra Južanka.
Od roku 1971 bol Pavol Selecký /1934 -2007/, vedúcim pošty Trenčín 1.Funkciu vedúceho vykonával
do 31.12.1996. Od 1.1.1997 do 28.4.2005 bola vedúcou pošty Ing. Zuzana Mokrášová / 1964 /. Vedúceho
pošty v zastúpení vykonával od 29.4.2005 a od 1.7.2005 definitívne Vladimír Škultéty. V činnosti pošty sa
v priebehu rokov vyskytli aj niektoré negatíva, ktoré spôsobili nezodpovední zamestnanci pošty, a svojim
konaním poškodili dobré meno pošty. Išlo o vykrádanie listových zásielok v ktorých boli zasielané peniaze,
hlavne vojakom trenčianskej posádky. V minulom storočí to bolo hlavne pracovisko kartistov / pracovisko
triedenia listových zásielok pozn. J. K./, kde pracovník K.M. otvoril list v ktorom boli peniaze z cudziny. V liste
pre adresáta zmenil výšku čiastky ktorú mal obdržať od odosielateľa a časť peňazí zobral. Ďalší prípad sa stal na

pracovisku, kde vedúca smeny K . J. krátila tržby za propagačné zásielky. Aj ďalší prípad je spojený
s pracoviskom kartistov, kde zamestnanec P. B. v nočných hodinách odcudzil balíkové sprievodky, od balíkov
ktoré boli doručené a slúžili, ako doklad pre prípad reklamácie. Zamestnanec balíkové sprievodky odnášal
domov. Doma z nich odlepoval známky najvyšších nominálnych hodnôt. Po vysušení ich odovzdával svojej
manželke /M.B./, ktorá pracovala na balíkovej priehradke. Tieto známky opatrovala lepidlom a opäť ich
nalepovala na sprievodky , ktoré znovu opečiatkovala pri prijatí balíka na odoslanie. Peniaze však používala pre
vlastnú potrebu. Veľmi veľa sa strácajú pozdravy z exotickej cudziny, ale aj iné zásielky. Tou dobrou vizitkou
pošty Trenčín 1 bola a je dobrá spolupráca s klubmi filatelistov v čase keď príde na poštu príležitostná pečiatka
propagujúca pripravované kultúrne podujatie v meste.
Aká bola činnosť pošty Trenčín 1 ukazujú štatistické údaje z roku 1983. Za mesiac január bolo
podaných doporučených zásielok 27 117, obyčajných balíkov 6 183, cenoviek 899, cenných listov 2 302,
súrnych balíkov 633. Dodaných obyčajných listov bolo 172 200 spolu s novinami a časopismi, ktoré neboli
zapojené do PNS, obyčajné listové zásielky na dobierku 119 ks. doporučené zásielky 28 357 kusov, doporučené
zásielky na dobierku 308 kusov, balíky aj s cenovkami 6 522 kusov, balíky na dobierku 694 kusov, cenné listy 1
859 ks, vrátené a odoslané doporučené zásielky 176 ks, doporučené a obyčajné listové zásielky na dobierku 72
ks, balíky s cenovkami 39 ks. Zásielky pre rýchle doručenie 814 listov, balíky s cenovkami a cenné listy 929 ks,
poštové poukážky spolu s telegrafmi 125 ks, telegramy 832 ks, výzva k telefónnym hovorom 46- krát. Poštové
poukážky k výplate v hotovosti 1 701, k pripísaniu na účet 29 799, poukážky podané bez hotovosti 13 438,
vklady na telefónny účet 3 972, na cestovné vkladné knižky 79, stávkové tlačiva na Sazku 784, Športku 6 635,
Mates 801. Došlé odvody v hotovosti 695, poskytnuté prídely 87, odvody SBČS v hotovosti 220. Výplaty
poukážok v hotovosti 5 959, dôchodkov a dávok v okresnom okruhu 828/232, dôchodkov a dávok v národnom
okruhu 5 880, stávkových výhier 646, z cestovných vkladných knižiek 83, prevody na účet adresáta u SBČS /
počet poukážok/ 92 408, výtlačky novín a časopisov dodaných predplatiteľom a odberateľom 683 755, z toho
predplatiteľom 294 496, z toho doručené za odmenu v sobotu, sústredené inkaso vykonané doručovateľom za
zvláštnu odmenu od obyvateľstva 11 379, peňažný obrat 135.495,645 Kčs, inkaso poplatkov za televíziu DR a
rozhlas 125, inkaso telefónnych účtov 3 972, inkaso opakujúcich sa platieb obyvateľstva , zálohy a ukončené
odbery 14 226, zúčtovacie faktúry 12 317, inkaso predplatného PNS 972, colne prerokované zásielky 245, počet
vybraných poštových schránok 2 150, počet výmen záverov 8 766. Toto všetko sa zabezpečovalo pri 16
priehradkách. Štatistika výkonov pošty Trenčín l hovorí o narastajúcom trende využívania poštových služieb a
ich rozmanitosti oproti predchádzajúcim rokom. V roku 2008 bolo spracovaných 608 633 listov I. triedy, 16
490 451 ks listov bolo podaných a tieto listové zásielky boli vhodné pre strojné spracovanie, 4 554 261 ks
podaných listov ktoré boli nevhodné na strojné spracovanie, veľkých zásielok bolo 7 619 841ks, slepecké
zásielky pre tuzemský styk 2 716 ks, slepecké zásielky v medzinárodnom styku 406 ks, balíky 1. trieda
v tuzemskom styku 32 564 ks, balíky 1. trieda v medzinárodnom styku 4 390 ks, balíky 2. trieda v tuzemskom
styku 180 809 ks, balíky 2. trieda v medzinárodnom styku 4 674 ks, doporučené tuzemský styk 2 475 374 ks,
doporučene medzinárodný styk 118 203 ks, doporučene s potvrdením dodania v tuzemskom styku 17 806 ks,
listy so službou Poistenie v tuzemskom styku 49 809 ks, poistený list v medzinárodnom styku 2 586 ks, balíky so
službou. Poistenie v tuzemskom styku 104 477 ks, poistený balík v medzinárodnom styku 3 538 ks, poistenie
za každých ďalších 1000 Sk u zásielok MS 98 983 ks, poistenie za každých ďalších 1000 Sk u zásielok VS 1 513
473 ks, doručenka v tuzemskom styku 1 214 238 ks, doručenka v medzinárodnom styku 40 195 ks, do vlastných
rúk v tuzemskom styku 648 801 ks, do vlastných rúk v medzinárodnom styku 24 437 ks, opakované doručenie
na žiadosť odosielateľa 515 007 ks, dobierka v tuzemskom styku 125 812 ks, dobierka v medzinárodnom styku 1
043 ks, krehké zásielky v tuzemskom styku 10 212 ks, krehké zásielky v medzinárodnom styku 342 ks,
neskladné zásielky v tuzemskom styku 11 548 ks, neskladné zásielky v medzinárodnom styku 78 ks, prijaté
poštové peňažné poukazy E 90 580 ks, prijaté poštové peňažné poukazy U 4 234 325 ks, prijaté poštové
peňažné poukazy H 2. trieda 148 362 ks, prijaté poštové peňažné poukazy H 1. trieda 4 157 ks, výplaty PPP E
163 778 ks, výplaty PPP H 159 071 ks, reklamačné listy došlé z pôšt SSPPS 308 ks, stratené prijaté hlavné diely
7 ks. Pošta vykonávala a vykonáva aj zmluvné služby pre TIPOS, ako predaj tiketov, predaj žrebov, predaj
telefónnych kariet pre všetkých telefónnych operátorov, Western Union pre rýchle zásielky finančnej hotovosti,
inkasné služby/ plyn, elektrika, bytové spoločenstva, rozhlas a televízia pre RTVS, výplaty dôchodkov a dávok
soc. poisťovne, služby pre poštovú banku, predaj tlače, diaľničné známky, expresné služby, kolky, predaj tovaru
Post schop a predaj produktov Slovenskej pošty, a.s./ poštové známky, FDC pre zberateľov/ POFIS.
Pošta Trenčín 1 mala k 15.4.1998 164 pracovníkov. K 31.12.2008 mala pošta 108 zamestnancov. Tento
počet bol zaradený do 23 odborností, medzi ktoré patrili: Vedúca pošty Ing. Zuzana Mokrášová, zástupca
vedúceho pošty Milan Staník, pokladník Marta Bezáková a ďalšie štyri pracovníčky, vedúce zmeny Emília
Balážová, Katarína Janštová, šesť skladníkov balíkov, štyri pracovníčky listovej priehradky, traja kartisti,
jedna pracovníčka balíkovej priehradky, deväť pracovníkov vnútornej služby, sedemnásť pracovníčok
peňažných priehradiek, jedenásť pracovníkov u poštovej prepravy, dve pracovníčky priehradky PNS, tri
pracovníčky colnej služby, dvadsať pracovníčok pri združených priehradkách, traja prekladoví pracovníci, jeden
dovozca kurzu, osem pracovníčok prevodov, jeden doručovateľ balíkov, jeden ostatný prevádzkový pracovník,

reklamácie Vlasta Samáková, ostatný prevádzkový pracovník kontrola dokladov Elena Senešiová, vedúce
skupín Monika Novotná a Erika Pobočková. Celkový počet zamestnancov pošty doplnila skupina 58
poštových doručovateľov a doručovateliek, medzi ktorých patria doručovateľky Slávka Havlíčková a Alena
Bulková .
Poštový úrad Trenčín 3 bol zriadený 28.12.1958. Bol umiestnený na ul. Gorkého 12 / dnes M. Rázusa,
bývala predajňa Škrupinka /. Vedúcou pošty Trenčín 3 bola od 1.2.1968 do 31.3.1989 Terézia Mošková.
Poštový úrad sa presťahoval na ul. Šoltesovej. Na pošte Trenčín 3 boli traja zamestnanci. Vedúcou pošty je od
1.4.1989 Alena Bečárová, colným deklarantom bola Ing. Anna Hulajová a u združenej priehradky Jana
Malychová. V priestoroch pošty Trenčín 3 je aj balíkové oddelenie pošty Trenčín l. Vedúcou skupiny
balíkového oddelenia bola do 21.11.1997 Jana Kollárová. V súčasnej dobe fukciu vykonáva Dagmar Perná.
Bolo tam aj oddelenie colného odbavovania poštových zásielok.
Predchodcom poštového úradu Trenčín 4 bola poštovňa v Biskupiciach pri Trenčíne / Trencsénpispeki
/ r. 1912. Táto poštovňa bola po r.1942 zrušená. Dňa 2.11.1959 bol zriadený poštový úrad Trenčianske
Biskupice, ktorý bol v činnosti do 30. 11 1964. Poštový úrad bol umiestnený na Legionárskej ulici č. domu
83.Od 1.12.1964 je to poštový úrad Trenčín 4.ktorý bol na ulici Dlhé Hony č.1159. V súčasnosti je umiestnený
v priestoroch nákupného centra Kaufland na ul. Osloboditeľov. Vo funkcii vedúcej pošty sa od roku 1960
vystriedalo viacero žien. V dobe od 1.1.1960 – 31.7.1966 bola vedúcou Mária Mikulová, od 1.8.196623.11.1974 bola vedúcou Margita Šurinová-Mondoková. Nasledovala Agnesa Letková od 1.11.1974 do
1.10.1987. Na pošte Trenčín 4 bolo šesť pracovníčok. Vedúcou pošty bola Želmíra Struhárová, u peňažnej
priehradky bola Darina Štrausová, dve pracovníčky v združených priehradkách Eva Kubišová a Tatiana
Tehlárová, dve poštové doručovateľky Eva Lehocká a Irena Macháčková. Od 1.2.2009 bola vedúcou pošty
Trenčín 4 Bc. Mariana Petrová a po nej Viera Koprivňanská. Pošta Trenčín 4 mala k 31.12.2008 7
pracovníčok.
Predchodcom poštového úradu Trenčín 5 bola poštovňa / Diósfalu /, ktorá bola v činnosti v r. 1908
-1912. V roku 1912 bol v obci zriadený poštový úrad Diósfalu , ktorý bol do roku 1918. V rokoch 1920 – 1930
ako PÚ Orechov a v rokoch 1930 – 1939 ako PÚ Orechové. Dnešná pošta Trenčín 5 pôsobila pod názvom pošta
Orechové do 31.3.1961. Od 1.4.1961 pôsobila ako PÚ Závažie. Dňom 1.2.1972 je uvádzaný ako poštový úrad
Trenčín 5. Pôvodný poštový úrad bol umiestnený na Bratislavskej ulici a slúžil hlavne pre droždiareň. V
súčasnosti má sídlo na Piešťanskej ulici č.4. Vo funkcii prednostu poštového úradu sa za uplynulé roky
vystriedalo niekoľko zamestnancov pošty. Vojtech Varinský od 26.5.1943- ?, Ján Kolesár od 1.5.196122.10.1965, Štefan Plekanec od 23.10.1965 - 28.2.1967, Oľga Hulínová od 1.3.1967- 31.10.1988, Matilda
Riecká od 1.11.1988- 31.1.2008 a od 1.2.2008 Eva Dobiašová. Pošta Trenčín 5 mala 15 pracovníkov.
V združenej priehradke boli štyri pracovníčky. Dve v peňažnej priehradke a osem poštových doručovateľov.
Predchodcom poštového úradu Trenčín 6 bol poštový úrad Malé a Veľké Záblatie / Nagy – Zablat / od
r.1885. Od 7.7.1910 – 1918 bolo Záblatie / Vágszabolcs /.Od roku 1920 – 15.9.1933 Záblatie nad Váhom. Pod
tento poštový úrad patrili Zlatovce / Vágaranyos / a Hanzlíková / Trencsénjánosi /.Po r. 1933 doručovací obvod
prevzal PÚ Orechové. Pošta Záblatie začala činnosť 4.5.1970. Od r.1984 je uvádzaná ako Trenčín 6. V roku
1970 bola vedúcou pošty Júlia Lišková. V rokoch 1970- 1973 bola vedúcou pošty Anna MullerováPinďáková. Od 1.6.1973 do 31.8.2007 bola vedúcou pošty Anna Kovačechová. Od 1.9.2007 je vedúcou pošty
Darina Helešová. Na pošte Trenčín 6 boli zamestnané dve ženy. Poštovú doručovateľku vykonávala Božena
Zajacová. Pošta je umiestnená na Záblatskej ulici č.29.
Poštový úrad Trenčín 7 bol zriadený 1.7.1987 a umiestnený na Žilinskej ulici v mestskej časti Sihoť 3.
Vedúcou pošty bola od 1.7.1987 do 1.1.1994 Jana Kolníková. Dňom 1.1.1994 bola pošta zrušená.
Poštový úrad Trenčín 8 bol zriadený 1.7.1987. Je umiestnený v obchodnom centre Južanka na sídlisku
Juh na ul. L. Svobodu č. 1. Vedúcou pošty bola od začiatku do 31.12.1 Ing. Terézia Pružincová. 994 Terézia
Mošková a od 1.1.1995 do 30. 7.2007 Anna Cisárová. Od 1.8.2007 je vedúcou pošty Na pošte Trenčín 8 boli
zamestnané tri ženy. Funkciu poštovej administrátorky vykonávala Martina Perichtová s účinnosťou pre všetky
pošty v okrese Trenčín. V združenej priehradke bola Zdenka Štefancová. Pošta Trenčín 8 bola prvou
automatizovanou poštou s napojením na počítačovú sieť už v roku 2003.
Stredisko poštovej prevádzky Trenčín /SPP/ malo vo svojej organizačnej štruktúre aj skupinu
poštovej prevádzky na ulici Kragujevských hrdinov č.453 / bývala budova PNS pri železničnej stanici /, ďalej
inkasné stredisko, výpočtové stredisko a dopravné stredisko. Stredisko poštovej prevádzky Trenčín sídlilo na ul.
Jesenského 42. Pod tým názvom pôsobilo od roku 1993 ako SP, š.p. SPP Trenčín. Do roku 1992 to bolo
Okresné riaditeľstvo pôšt /ORP/. Od júna 2004 pôsobí ako SP, š.p. Regionálne poštové centrum Trenčín /
RPC / a od októbra 2004 SP, a.s. RPC Trenčín. Vedúcim od roku 1993 do 31.10.2009 bol Ing. Ján Marcinát.
Zástupcom vedúceho prevádzky bol Štefan Plekanec. Vedúcou PaM bola Anna Guzmová a Mária Pondušová
referentka personálnej práce, na referáte informácii bola Magda Ďurechová, na marketingu bola Ing. Zuzana
Husárová, referentkou pre plán, financie a ceny bola Ing. Anna Šimková, referentkou pre BOZP a školstvo
bola Ing. Jaroslava Vajdíková, ekonómom závodu bola Ing. Danka Vojtášová. Na poštovej prevádzke bola
vedúcou Terézia Paulechová. Celkovo malo SPP k 1.4.1998 32 zamestnancov. Na inkasnom stredisku SPP bola

vedúcou Elena Kanasová. Na IS bolo osem pracovníčok. Na výpočtovom stredisku SPP bol vedúcim Ing. Jozef
Bročko. Výpočtové stredisko malo päť pracovníkov. Dopravné stredisko SPP malo 23 zamestnancov. Vedúcim
dopravného strediska bol Marián Jánošík. Stredisko poštovej prevádzky Trenčín malo pôsobnosť na poštovú
prevádzku pôšt v bývalom okrese Trenčín.
.Pošta prešla rôznymi reorganizáciami a preto aj menila pomenovanie svojich organizačných štruktúr.
V roku 1991 pošta odišla od telekomunikácii. Do roku 1992 to bolo Okresné riaditeľstvo pôšt /ORP/ Trenčín , od
roku 1993 do mája 2004 Stredisko poštovej prevádzky SP, š.p. Trenčín, /SPP/, od 1.6.2004 do septembra 2004
Regionálne poštové centrum SP, š. p. Trenčína /RPC/, od októbra 2004 Regionálne poštové centrum SP, a.s.,
Trenčín. RPC/ od 1.10.2009 Oblastné riaditeľstvo pôšt/ ORP/. Riaditeľkou ORP Trenčín je od 1.10.2009 Ing.
Zuzana Mokrášová.
Zmenila sa aj prepravná sieť a metodika spracovania poštových zásielok. V súčasnosti je tzv. Hlavná
prepravná sieť medzi Oblastným spracovateľským centrom/ OSS / a Hlavným spracovateľským centrom / HSS /.
Oblastná prepravná sieť je pre kurzy Regionálneho poštového centra / RPC/. Pošty patriace do obvodu
Oblastného spracovateľského centra / OSC/ Trenčín majú Hlavné spracovateľské stredisko v Žiline. Pošty
napojené na OSS Nové Mesto nad Váhom a pošty patriace do OSS Topoľčany 1 patria do HSS Bratislava.
Kurzy autopošty /AP/, majú pridelené čísla. OSS Trenčín na HSS Žilina č. 3411, AP OSS Nové Mesto nad
Váhom na HSS Bratislava č. 3311, AP OSS Topoľčany na HSS Bratislava č. 1011 AP OD. Hlavná prepravná
sieť medzi Oblastnými spracovateľskými strediskami Žilina, Zvolen, Košice a Hlavným spracovateľským
strediskom Bratislava má AP č. 022. Pre rýchle triedenie poštových uzáverov boli určené aj vlajky vo farbách :
modrá –listy 1. triedy, červená – 2. trieda, biela – OLZ, červeno-modrá – peňažné poukazy 1.a 2. triedy a zelená
– hotovostné peňažné poukazy H. Po rekonštrukcii budovy pošty Trenčín 1 sa do objektu nasťahovalo aj
Regionálne poštové centrum, ktoré malo sídlo na Jilemnického ulici.
Do histórie pošty zapadá aj spolupráca s klubmi filatelistov pri používaní príležitostných pečiatok
prostredníctvom ních bola a je vykonávaná propagácia mesta Trenčín. Od roku 1950 do roku 2010 bolo na
poštách v Trenčíne použitých 116 príležitostných pečiatok.
Na propagácii mesta sa podieľalo aj FMDPa T vydaním fotopohľadnice Trenčín KG – CPH – 2 / 43 /
v roku 1950, ďalej propagačná fotopohľadnica Trenčín KG – TATRAN 34 – 103 RCR – CPH č. 20 / 1 /
v rokoch 1950 – 1953, obrazová dopisnica „ Krásy Československa „ II. Trenčín, CDV 156 / 31 / rok 1967 Foto
V. Heckel, celinová obálka k výstave poštových známok LAUGARICIO – 79, COB 62, vydaná 26. 8. 1979
v nominálnej hodnote 6.- Kčs. podľa návrhu akad. Mal. J. Baláža. Rytinu vyhotovil J. Schmidt.
Prvá poštová známka s obrazom hradu Trenčín bola vydaná v sérii výplatných známok s obrazmi
hradov a zámkov 21. 3. 1960 v nominálnej hodnote 5 hal. modrofialovej farby. Návrh známky vypracoval A.
Hollý a rytinu známky vyhotovil Jiří Švengsbír. Obálka prvého dňa / FDC / nebola vydaná. Vo vsťahu
k Trenčínu bola 29. 11. 1971 vydaná príležitostná poštová známka v nominálnej hodnote 1,40 Kčs s obrazom
akad. mal. Miloša A. Bazovského / 1899 – 1968 / „ Žena s krčahom - 1931 „ zo zbierok SNG v Bratislave.
Rytinu vyhotovil J. Švengsbír. Bola vydaná FDC. Poštová známka s leteckým pohľadom na hrad Trenčín bola
vydaná v sérii leteckých známok k 50. výročiu československých aerolínii 24. 10. 1973 v nominálnej hodnote
3,60 Kčs. Na známke je aj lietadlo TU 154. Návrh známky vyhotovil J. Lukavský, rytinu známky vyhotovil
Ladislav Jirka. Bola vydaná FDC. Poštová známka s erbom mesta Trenčín bola vydaná v sérii „ Znaky
československých miest „ 10. 2. 1982 v nominálnej hodnote 50 hal. Návrh známky a rytinu vyhotovil J. Herčík.
Bola vydaná FDC.
Od vznuiku Slovenskej republiky 1. 1. 1993 MDPaT Slovenskej republiky a Slovenská pošta a. s.
vydali tieto poštové známky: Obraz hradu Trenčín s erbom mesta bola vydaná 12. 9. 1995 v nominálnej hodnote
8 Sk podľa návrhu akad. mal. Jána Šveca, rytinu vyhotovil akad. mal. Rudolf Cigánik. Bola vydaná aj FDC.
Inaugurácia poštovej známky bola v Dome armády 12. 9. 1995. Dňa 15. 10. 1996 bola vydaná poštová známka
v sérii Technických pamiatok, na ktorej je lietadlo Andreja Kvasza v nominálnej hodnote 6.- Sk. Návrh známky
a rytinu vyhotovil akad. mal. Martin Činovský. Bola vydaná FDC a známkový zošitok. K 5. výročiu Slovenskej
republiky bola 1. 1. 1998 vydaná poštová známka v nominálnej hodnote 4.- Sk s erbami krajských miest medzi
nimi je aj erb mesta Trenčín. Bola vydaná FDC a známkový zošitok. Dňa 1. 6. 1998 bola vydaná poštová
známka k 80. výročiu Kragujevskej vzbury 71. pp / trenčianskeho / v nominálnej cene 3.- Sk. Návrh známky a
rytinu vyhotovil akad. mal. Rudolf Cigánik. Bola vydaná FDC a známkový zošitok. Inaugurácia poštovej
známky bola 11. 6. 1998 v Dome armády.Dňa 5. 10. 1999 bola vydaná poštová známka v nominálnej hodnote
13.- Sk s obrazom akad. mal. M. A. Bazovského „ Malatina, 1940 „ zo zbierok SNG Bratislava. Rytinu známky
vyhotovil grafik a rytec Fero Horniak. Bola vydaná FDC a inaugurácia známky sa uskutočnila v priestoroch
Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne 5. 10. 1999 a v Turanoch nad Váhom v jeho rodisku 7. 10. 1999. Pri
príležitosti MILÉNIA l. l. 2000 bol vydaný pamätný list s erbami krajských miest a príležitostnými pečiatkami
medzi nimi je aj erb a pečiatka mesta Trenčín. Pri príležitosti 10. výročia Slovenskej republiky 1. 1. 2003 bol
vydaný pamätný list s príležitostnými pečiatkami sídiel VÚC medzi nimi je aj pečiatka pošty Trenčín 1. Vo
vsťahu k mestu Trenčín bola dňa 17. 9. 2003 vydaná príležitostná poštová známka v nominálnej hodnote 8.- Sk
Ján Baltazár Magin / 6. 1. 1681 – 1734 /, Ostne alebo Obrana slávnej Trenčianskej stolice. Bola vydaná FDC.

Dňa 15. 10. 2004 bola vydaná príležitostná poštová známka „ Rímske légie v Trenčíne „ v nominálnej hodnote
26.- Sk. Výtvarný návrh vyhotovil akad. mal. Marián Čapka. Bola vydaná FDC. Inaugurácia známky bola 15.
10. 2004 v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea. Pri príležitosti 15. výročia vzniku Slovenskej republiky
bola 1. 1. 2008 vydaná príležitostná poštová známka pre poštový tarif T 1 50 g. Známka zobrazuje mapu
Slovenskej republiky . Vo vnútri hraníc sú zvýraznené symboly ôsmich miest krajských samospráv. Trenčiansky
samosprávny kraj je chrakterizovaný Trenčianskym hradom. Výtvarný návrh známky vyhotovil akad. mal. Peter
Augustovič. Ku Dňu poštovej známky bola 27. 11. 2008 vydaná príležitostná poštová znamka „ Prvá poštová
linka Bratislava – Ružomberok – Košice „ pre poštový tarif T 1 50 g. Na známke je mapa vtedajšieho Uhorska
na ktorej je vyznačený aj Trenčín. Pod vplyvom hroziaceho tureckého nebezpečenstva , ešte pred okupáciou
Uhorska v roku 1530 vydal panovnícky dvor nariadenie na zriaďovanie strategických poštových liniek. Linku
Viedeň – Bratislava z naliehavých strategických dôvodov predĺžili smerom na východ k Sedmohradsku. Táto
linka prechádzala aj Považím. Výtvarný návrh známky vyhotovil akd. Mal. Dušan Grečner. Bola vydaná FDC.
Slovenská pošta a. s. vydala 2. 1. 2009 emisiu poštových známok „ Kultúrne dedičstvo Slovenska „ Medzi nimi
je Kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci – Pominovci v nominálnej hodnote 10 euro centov. Návrh poštovej
známky vyhotovil akad. mal. Róbert Brun, grafický dizajn vytvorili Peter Augustovič a Peter Biľak. Rytinu
známky vyhotovil akad. mal. Rudolf Cigánik. Bola vydaná FDC s pečiatkou ktorej domicil je pošta Trenčín.
Táto exkurzia do histórie pošty v Trenčíne ukazuje aká dôležitá inštitúcia je pošta pre činnosť a rozvoj
modernej spoločnosti. Bez nej by nebolo vybudované to, čo jej prostredníctvom spoločnosť za uplynulé
desaťročia vykonala. Zdokonalil sa systém komunikácie medzi ľudmi a štátmi. Zrýchlila sa preprava zásielok,
tovaru i osôb. Po telegrafe a telefóne nastúpili ďalekopis, fax, mobilný telefón a internet. Kone a koče nahradili
automobily a lietadlá. Pošta to je poriadok i keď pri tak veľkých objemoch prepravovaných zásielok dochádza
k oneskorenému dodaniu alebo k stráte čo je minimum zásielok.Bez pošty nie je možný ďalší rozvoj.
Poďakovanie patrí tým, ktorí sa na poli rozvoja pošty v Trenčíne v uplynulých rokoch realizovali od
poštmajstrov, riaditeľov všetkých stupňov riadenia, zamestnancov pri jednotlivých priehradkach, v hlavnej
pokladni, správcom jednotlivých zariadení až po doručovateľov ktorí v čase i nečase donášajú správy i keď nie
vždy len dobré správy.
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