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Pošta Trnava 1 prešla rozsiahlou rekonštrukciou  

Bratislava, 3. február 2016  

Slovenská pošta, a.s., prináša aj v tomto roku väčší komfort svojim zákazníkom. 

Spoločnosť pred pár dňami dokončila komplexnú rekonštrukciu Pošty Trnava 1, ktorá 

trvala vyše 7 mesiacov. Rekonštrukciou prešlo kompletné prízemie budovy, t.j. prevádzka 

pošty a celé zázemie pobočky. SP zároveň vybudovala priestrannú, modernú 

a klimatizovanú poštovú halu pre verejnosť.  

V rámci stavebných prác SP zrealizovala aj nový bezbariérový prístup vo forme šikmej 

rampy, aby mali bezproblémový vstup na poštu aj hendikepovaní klienti a mamičky s 

kočíkmi. 

 „Rekonštrukcia hlavnej trnavskej pošty predstavuje jednu z najvýraznejších rekonštrukcií 

v minulom roku a patrí medzi najväčšie investície z hľadiska rozsahu a nákladov. V roku 2015 

sme investovali do rekonštrukcií a modernizácií svojich pobočiek 5 miliónov € a okrem tejto pošty 

sme zrekonštruovali, zmodernizovali a presťahovali do atraktívnejších priestorov ďalších 20 

pobočiek,“ priblížil Tomáš Drucker, generálny riaditeľ Slovenskej pošty. 

Zákazníkom je k dispozícii 9 priehradiek, z toho 5 je univerzálnych, ktoré sú primárne určené na 

rýchle vybavenie klienta, 1 je priehradka služieb, 1 priehradka vedúcej zmeny a 2 sú priehradky 

finančných služieb. Účelnú obsluhu zákazníkov a minimalizáciu čakacích dôb zabezpečí nový 

moderný vyvolávací systém, ktorý bude smerovať zákazníkov k priehradkám podľa vybranej 

služby. 

Daná pošta nebola dlhodobo rekonštruovaná, mala dve poštové haly a nespĺňala moderné 

predpoklady (štandardy) pošty. Z toho dôvodu pristúpila SP k rozsiahlej rekonštrukcii tejto 

pobočky. Rekonštrukcia zahŕňala aj búracie práce,  maliarske a natieračské práce, obnovu 

rozvodov a sociálnych zariadení, opravy omietok, dlažby a obkladov.  

 
Zrekonštruovaná pošta je klientom k dispozícii od pondelka do piatka v čase od  07:00 do 19:00 

hod. a v sobotu od 07:00 do 12:00 hod. 

 

Pošta Trnava 1 poskytuje štandardné poštové služby (listové zásielky, balíky, expres zásielky), 

peňažné služby, telekomunikačné služby, služby štátu (platobný systém E-KOLOK, služby 

IOMO), zabezpečuje tiež predaj poštových cenín, predaj tovaru POSTshop, predplatné novín 

a časopisov, TIPOS, Ticketportal a predaj filatelistického materiálu.  

·          

·          

·          
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Pošta investovala do svojich pobočiek aj v roku 2015 

Slovenská pošta v minulom roku investovala do rekonštrukcií a modernizácií svojich pobočiek 5 mil. €. 

Uvedená suma zahŕňala okrem rekonštrukcii pôšt aj stavebné úpravy v zázemiach pobočiek, rekonštrukciu 

kotolní a klimatizovanie poštových prevádzok. 

Spoločnosť zriadila novú budovu Pošty v Moste pri Bratislave, zrekonštruovala pošty Bratislava 2 a 3, 

Trnava 1, Žilina 1, Žilina 4 a Košice 13. Do nových, atraktívnejších a zmodernizovaných priestorov sme 

presťahovali Poštu Košice 7 v OC Optima a v súčasnosti premiestňujeme do nových priestorov Poštu 

Bratislava 53 v OC Aupark.  

 

V roku 2015 otvorila SP dve nové pobočky -  Poštu Bratislava 18 v nákupnom centre Eurovea a Poštu 

Bratislava 54 v petržalskom komplexe Sky box.  

  

Celkovo bolo zrekonštruovaných, zmodernizovaných a presťahovaných do modernejších priestorov 21 

poštových prevádzok.  

 

Na rok 2016 je v investičnom pláne SP na rekonštrukcie a modernizácie stavieb vyhradených 4 mil. €. 

 

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 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. Spoločnosť tiež získala 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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