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Najrešpektovanejšieho generálneho riaditeľa má Slovenská pošta 

            

        Bratislava, 13. apríla 2016  

  

Ocenenie „The Most Respected CEO 2016“ získal Tomáš Drucker za pôsobenie v 

Slovenskej pošte, na čele ktorej stál od roku 2012 do roku 2016. Za najrešpektovanejšieho 

generálneho riaditeľa roka ho v prieskume, ktorý realizovala poradenská spoločnosť PwC a 

slovenská edícia magazínu Forbes, zvolilo 156 generálnych riaditeľov firiem pôsobiacich na 

Slovensku z rôznych odvetví.  

  

Ocenenie si Tomáš Drucker prevzal z rúk Juraja Porubského, šéfredaktora magazínu Forbes 

a Todda Bradshawa, country managing partnera PwC. „Ocenenie si veľmi vážim a je pre 

mňa obrovským uznaním mojej doterajšej práce. Obrovská vďaka patrí aj 

zamestnancom Slovenskej pošty, pretože bez ich nasadenia by sa nám nepodarilo 

naštartovať zásadné štrukturálne zmeny transformovať Slovenskú poštu na 

životaschopnú, obchodne riadenú spoločnosť,“ povedal Tomáš Drucker.  

  

Prieskum realizovala spoločnosť PwC v spolupráci s Forbesom od 7. januára 2016 do 28. 

februára 2016, teda v čase, kedy bol Tomáš Drucker ešte generálnym riaditeľom Slovenskej 

pošty. Prieskum prebiehal prostredníctvom on-line alebo tlačenej verzie dotazníka, v ktorom 

generálni riaditelia slovenských firiem uviedli meno riaditeľa firmy, ktorého rešpektujú a vážia 

si ho za to, ako svoju firmu vedie, aké úspechy dosiahol a za jeho osobnostné kvality. 

Zúčastnilo sa ho 156 generálnych riaditeľov slovenských firiem z odvetví finančných služieb, 

priemyselnej výroby, stavebníctva, automobilového priemyslu, maloobchodu a distribúcie, 

spotrebného tovaru, dopravy a logistiky, informačných technológií, telekomunikácií či 

energetiky a sieťového odvetvia.  

  

V transformácii pošty chce pokračovať aj nový generálny riaditeľ SP Róbert Gálik, podľa 

ktorého svedčí ocenenie o tom, že naštartovali zmeny správnym smerom, teda k modernej, 

efektívnej a stabilnej spoločnosti. „Budeme pokračovať v zavádzaní nových technológií, 

elektronizácii, automatizácii a rozširovaní služieb, všetko s cieľom priblížiť sa 

najnovším trendom a potrebám našich zákazníkov, no najmä aby sme uľahčili život 

bežným občanom. Verím, že pošta bude úspešným poskytovateľom komplexných 

služieb a vnímaná ako moderná inštitúcia s výrazným dôrazom na tradíciu 

a dôveryhodnosť,“ uviedol Róbert Gálik.  

  

Ocenenie za najrešpektovanejšieho CEO bolo udelené už štvrtý krát. Víťazom prvého 

ročníka sa v roku 2013 stal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní 

Podbrezová Vladimír Soták, roku 2014 Igor Vida, ktorý bol v tom čase predseda  
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predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky, a minuloročným držiteľom ocenenia The 

Most Respected CEO 2015 bol Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.  

  

 

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. V roku 2013 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 skončila už tretí rok po sebe v pozitívnych číslach. Rok 2015 

spoločnosť uzavrela s predbežným ziskom 3,0 mil. Eur pred zdanením, za rok 2014 

dosiahla SP zisk vo výške 4,91 mil. Eur pred zdanením a za rok 2013 zisk vo výške 

takmer 4,4 mil. EUR pred zdanením. Spoločnosť sa  mení na výrazne proklientsky 

orientovanú spoločnosť a naďalej sa transformuje z tradičného poštového operátora 

na poskytovateľa širokého portfólia služieb obyvateľom, prináša prehľadnejšie 

balíkové produkty, poistné a telekomunikačné služby, služby v spolupráci so štátom - 

výpisy z obchodného registra, registra trestov ako aj výpisy z listu vlastníctva. 

 

Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie. 

Kontaktné údaje: 

Mgr. Iveta Dorčáková 

Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.  

Tel.: +421  904 654 377, E-mail: dorcakova.iveta@slposta.sk, Web: www.posta.sk 
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