Ako budú otvorené pošty počas sviatkov?
Podrobnosti o vianočnej a novoročnej prevádzke nájdu klienti na www.posta.sk
Bratislava, 17. december 2015

Slovenská pošta, a. s., bude aj počas blížiacich sa sviatkov svojim klientom k dispozícii a vo
vianočnom a novoročnom období otvorí vybrané pobočky pre verejnosť. Informácie
o zmenách otváracích hodín nájdu zákazníci zverejnené na výveskách na jednotlivých
poštách, ako aj na webovej stránke Slovenskej pošty www.posta.sk v časti Aktuálne.

Prehľad otváracích hodín na poštách počas nasledujúcich sviatkov:
24.12.2015

31.12.2015

6.1.2016

Pošta

Obchodné centrum

Bratislava 1

Námestie SNP

Zatvorené

7:00-16:00

9:00-14:00

Bratislava 18

Eurovea

Zatvorené

9:00-13:00

9:00-20:00

Bratislava 2

Tomášikova 54

Zatvorené

00:00-06:00
Zatvorené
07:00-16:00
8:00-13:30
Bratislava 216

AVION

8:00-11:30

8:00-13:00
14:00-20:00
8:00-13:30

Bratislava 217

Shopping Palace

Zatvorené

8:00-13:00
14:00-20:00

Bratislava 218

OC CENTRAL

Zatvorené

Bratislava 3

Tomášikova 54

Zatvorené

10:00-13:00

8:00-20:00

00:00-06:00
Zatvorené
07:00-13:00
Bratislava 31

OC POLUS

9:00-11:30

8:00-13:00

8:00-20:00

Bratislava 53

AUPARK

9:00-11:30

10:00- 13:00

Zatvorené

Bratislava 41

Bory mall

9:00-11:00

9:00-13:00

9:00-20:00

Kežmarok 3

OD Tesco

Zatvorené

8:00-11:00

8:00-12:00 12:30-19:30
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Košice 19

HM Tesco Košice

Zatvorené

9:00-11:00

9:00-16:00

Košice 7

NC Optima

9:00-11:30

9:00-11:00

9:00-14:30

Nitra 3

Galéria Mlyny

9:00-11:30

9:00-13:00

Zatvorené

Nitra 6

OD Tesco

Zatvorené

9:00-11:00

Zatvorené

Nitra 10

OC Centro

Zatvorené

9:00-11:00

9:00-19:00

Skalica 3

ZOC MAX

Zatvorené

9:00- 11:00

Zatvorené

Žilina 5

AUPARK

Zatvorené

9:00-13:00

9:00-20:00

V dňoch 25. 12. 2015 a 26. 12. 2015 - pošty nebudú poskytovať služby pre verejnosť.
Dňa 31. 12. 2015 - budú pošty poskytovať služby pre verejnosť v skrátenom režime.
Oznámenie o hodinách pre verejnosť bude zverejnené na každej pošte príp. na
www.posta.sk v časti Aktuálne.
Dňa 1. 1. 2016 (štátny sviatok) - pošty nebudú zabezpečovať služby pre verejnosť.

Predsviatočné obdobie už tradične prináša zvýšený záujem o poštové služby. Pri posielaní balíkov
Slovenská pošta v tomto čase pravidelne zaznamenáva výrazný nárast v porovnaní s ostatnými
mesiacmi v roku. Dôvodom je najmä zvýšený nákup tovarov prostredníctvom internetu a jeho
následné doručovanie.
Priemerný denný podaj balíkov sa v predvianočnej prevádzke zvyšuje na úroveň približne 40 tis.
balíkov denne, pričom v špičke je to približne 55 tisíc.
Aj v dnešnej uponáhľanej dobe Slováci stále využívajú tradičné formy osobnej komunikácie a
posielajú vianočné a novoročné priania poštou. O tom, že sa posielanie pohľadníc poštou
nevytratilo z našich tradícií, svedčí aj fakt, že v roku 2014 sme v čase okolo vianočných sviatkov
na poštách predali takmer 700 000 pohľadníc.
Hoci Slovenská pošta štatistiku poslaných pohľadníc samostatne neeviduje, väčšina zákazníkov
pohľadnice posiela ako zásielky 2. triedy do 50 g a aj pri týchto zásielkach sú čísla zaujímavé.
V roku 2014 sme doručili takmer 140 miliónov listov II. triedy tuzemského styku do 50 g.
Slovenská pošta v rámci Vianočnej pošty každoročne pripravuje špeciálne pohľadnice, na ktoré
môžu deti aj dospelí napísať svoje vianočné želania Ježiškovi. Pohľadnice s predtlačenou adresou
999 99 Ježiško sú k dispozícii na všetkých poštách. Následne stačí nalepiť už len príslušnú
poštovú známku a zaslať svoje prianie Ježiškovi na ktorejkoľvek pošte. V aktuálnom, 17.ročníku
Vianočnej pošty, prišlo na adresu Ježiška už viac ako 90 tisíc listov zo Slovenska a zo
zahraničia.
O spoločnosti:
Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú
spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný
a konkurencieschopný hospodársky subjekt. 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
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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.
V minulom roku spoločnosť získala tiež ocenenie „Národná cena SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné
ocenenie sa SP, a. s., podarilo získať aj vďaka udržaniu zamestnanosti, realizácie programu zmien
a zlepšeniu hospodárskeho výsledku. Spoločnosť po rokoch stratového hospodárenia dosiahla za
rok 2013 zisk vo výške takmer 4,4 mil. EUR pred zdanením. Zásadný vplyv na pozitívne hospodárenie
mali predovšetkým výnosy v zmluvných zásielkových službách a finančných službách a tiež program
zmien, ktorý má umožniť transformáciu spoločnosti v celej škále služieb a vnútorných procesov, pri
vytvorení nových oblastí poskytovaných služieb.
Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie.
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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