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Pošta otvára najmodernejšiu pobočku 

 

Bratislava, 18. Október  2013  

 

Atraktívny dizajn, nový vyvolávací systém, služby štátu. Takéto atribúty bude mať najmodernejšia 

Pošta Bratislava 218 v Nákupnom centre Centrál. Slovenská pošta, a.s.,  otvára novú poštu presne 

v deň prvého výročia nákupného centra. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo dodržať náš sľub 

a otvoriť túto najmodernejšiu pobočku Slovenskej pošty do roka a do dňa od otvorenia nákupného 

centra Centrál. Naši zákazníci sa priebežne pýtali, kedy bude táto pošta otvorená. V spolupráci 

s investorom, ako aj prevádzkovateľom nákupného centra sme sa spoločne usilovali získať priestor 

pre túto najmodernejšiu poštu, aký žiadali aj naši zákazníci a som presvedčený, že tento cieľ 

a kvalita aj naplnili očakávania,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker. 

 

V sieti pôšt Slovenskej pošty bude Pošta Bratislava 218 najmodernejšou poštou. Účelnú obsluhu 

zákazníkov a minimalizáciu čakacích dôb zabezpečí nový vyvolávací systém, ktorý bude smerovať 

zákazníkov k priehradkám podľa vybranej služby. Priehradky majú moderný dizajn, ktorý umožňuje 

komfortnú obsluhu zákazníkov v rámci jednotlivých druhov služieb. Príjemné a výnimočné 

prostredie dotvárajú tapety s motívom poštových známok na stenách za priehradkami. Práve 

poštové známky sú symbolom poštovníctva a zároveň sú to umelecké diela, ktoré úspešne 

propagujú Slovensko. Na tejto pošte boli použité prvé eurové známky z emisie „Kultúrne 

dedičstvo Slovenska“.  

 

Pošta Bratislava 218 bude poskytovať komplexné portfólio služieb v pracovných dňoch od  

8.00 do 20.00 hod a cez víkend od 9.00 do 20.00 hod.  

Služby:  

 listové a balíkové služby, služby poštového platobného styku, služby Poštovej banky, 

a.s., platby SIPO, predaj cenín a kolkov, predaj vybraného tovaru POSTShop, služby 

TIPOS, a pod., 

 na pošte je možné využiť špeciálne spôsoby podávania a dodávania zásielok 

prostredníctvom P.O.BOX-ov, 
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 pošta bude pre adresátov v okolí nákupného centra zabezpečovať aj výdaj 

oznámených zásielok (listov a balíkov), doručovaných po 1.11.2013, 

 súčasťou pošty bude integrovaného obslužné miesto, ktoré bude poskytovať výpis 

z obchodného registra na právne účely. V súčasnosti sa poskytuje táto služba na 213 

pracoviskách vo viac ako 100 mestách na celom území SR. V blízkej budúcnosti 

plánujeme na tejto pošte sprístupniť ďalšie služby štátu, napríklad Výpis z listu 

vlastníctva alebo Výpis z registra trestov, 

 v rámci pošty bude umiestnený aj bankomat Poštovej banky, a.s. 

 

Slovenská pošta v rámci priestoru novej pobočky umiestnila aj tri samoobslužné kiosky, do 

ktorých plánuje umiestniť  samoobslužné zariadenia kvôli možnosti poskytovania služieb bez 

potreby vybavovania pri poštovej priehradke (napríklad e-kolky). 

      

Nesporným benefitom tejto pošty je aj jej ľahká dostupnosť, v bezprostrednej blízkosti 

priestoru sú tri výťahy a dva eskalátory. Nákupné centrum poskytuje rovnako dostatočný 

počet miest na parkovanie (1300).  

„ Stratégiou Slovenskej pošty je umiestňovať nové pobočky do obchodných centier 

s vysokou koncentráciou obyvateľstva, práve kvôli lepšiemu komfortu pre zákazníkov. Služby 

sú ľahko dostupné počas celého týždňa, vrátane víkendu,“ dodal Tomáš Drucker.  

 

  

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.  

 

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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