
ok 2000, posledn˘ rok druhého tisícroãia, bol ìal‰ím z t˘ch rokov Slovenskej po‰ty, ‰.p., ktoré môÏeme zaradiÈ
medzi roky úspe‰né. Hlavné zámery a ciele v ekonomickej i ostatn˘ch oblastiach boli zabezpeãené. 
Aj napriek nároãn˘m investiãn˘m akciám, neustálemu nárastu vstupn˘ch nákladov sa nám podarilo 
uzavrieÈ tento rok s kladn˘m hospodárskym v˘sledkom.

Obraz práce Slovenskej po‰ty, ‰.p., bol v minulom roku predmetom marketingového prieskumu. 
Ako organizáciu, ktorá sa orientuje, resp. sa zaãína orientovaÈ na zákazníka hodnotilo Slovenskú po‰tu, ‰.p., 
76 percent respondentov. MôÏeme povedaÈ, Ïe je to v˘sledok vcelku uspokojiv˘, ale keìÏe práve orientácia na zákazníka
je hlavn˘m cieºom podniku, e‰te stále je v tomto smere na ãom pracovaÈ. Kvalita po‰tov˘ch sluÏieb je, 
podºa spomínaného prieskumu na primeranej aÏ vysokej úrovni podºa 84 percent. To je tieÏ pre podnik pote‰iteºné, 
av‰ak aj tu e‰te stále ostáva priestor pre zvy‰ovanie úrovne.

Ani rozvoj neostal v roku 2000 stáÈ. Slovenská po‰ta, ‰.p., vstúpila na trh expresn˘ch sluÏieb zavedením 
EMS - Obchodného balíka. Má tak moÏnosÈ presadiÈ sa aj v tejto oblasti, ktorá bola zatiaº doménou najmä 
konkurenãn˘ch firiem.

Veºká pozornosÈ bola venovaná ekonomickému informaãnému systému SAP R/3 a ManaÏérskemu 
informaãnému systému. Hlavnou úlohou t˘chto systémov je podpora riadenia a zabezpeãiÈ pre Slovenskú po‰tu 
kvalitné a rozsiahle v˘stupy potrebné pre ekonomické riadenie podniku. Bez aktuálnych informácií, ktoré budú vìaka
systémom k dispozícii, nie je efektívne riadenie a operatívne rozhodovanie ani zìaleka dostatoãné.
Spomeniem aj prvé produkty hybridnej po‰ty - po‰tov˘ peÀaÏn˘ poukaz E a U. Tieto nahradili pôvodné produkty 
a priniesli moÏnosÈ vyuÏívaÈ moderné technológie pre zv˘‰enie kvality sluÏieb.

Samozrejme, bez zamestnancov by ani najlep‰ie rozvojové projekty nemali zmysel. V roku 2000 sa podnik 
zaviazal zabezpeãiÈ nárast miezd o 7 percent, reálny nárast bol e‰te o nieão vy‰‰í, presnej‰ie o 7,4 percenta. 
Pre úãely naplnenia úloh ustanoven˘ch v sociálnom programe a pre podporu sociálnych istôt zamestnancov vyãlenila
Slovenská po‰ta, ‰.p., 193 mil. Sk. 

Podrobnej‰ie sa jednotliv˘m oblastiam ãinnosti Slovenskej po‰ty, ‰.p., venujú ãasti tejto roãnej správy. 
Ja by som na záver uÏ len rád povedal i v mene v‰etk˘ch zamestnancov Slovenskej po‰ty, ‰.p., Ïe aj v budúcom roku 
vyvinieme maximálne úsilie, aby sme sa e‰te viac priblíÏili k na‰im zákazníkom. Budeme sa stále viac snaÏiÈ 
poskytovaÈ kvalitné a moderné sluÏby, aby percento t˘ch naozaj spokojn˘ch zákazníkov stále rástlo. 
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