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Kežmarčania sa môžu tešiť na modernú poštu v pamiatkovej zóne 
mesta 
 
Kežmarok, 14. septembra 2016 

 

Slovenská pošta otvorila zrekonštruovanú poštu v pamiatkovej zóne Kežmarku. Po 
necelých ôsmych mesiacoch stavebných a rekonštrukčných prác tu budú môcť 
obyvatelia Kežmarku, okolitých obcí ale aj návštevníci využívať poštové, balíkové 
a finančné služby v nových moderných, klimatizovaných a bezbariérových 
priestoroch.  
 
„Som rád, že rekonštrukcia pôšt po celom Slovensku úspešne pokračuje. Budova v Kežmarku 
prešla kompletnou rekonštrukciou a verím, že zákazníci nielenže vybavia svoje požiadavky 
rýchlo, ale budú sa v priestoroch tejto pošty cítiť príjemne. Počas tohto roka v súlade 
s investičným plánom pre rok 2016 pošta realizovala rekonštrukciu Pošty Veľké Kapušany, 
Pošty Lučenec 3, Pošty Rimavská Sobota a Pošty Lozorno. Stavebné a rekonštrukčné práce 
prebiehajú v objekte Pošty Želiezovce. Je pre nás dôležité, aby sa klienti, ale aj naši 
zamestnanci, cítili na pošte komfortne,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert 
Gálik. 
 
O potrebe rekonštrukcie pošty v Kežmarku a jej dôležitosti pre mesto a okolie rokovala aj Vláda 
Slovenskej republiky vlani v auguste, a jej oprava patrila medzi priority Slovenskej pošty a 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.   
 
Priestory kežmarskej pošty, ktorá sídli v budove z roku 1967, prešli kompletnou rekonštrukciou. 
Stavebné práce, ktoré začali koncom januára tohto roku, prebiehali nielen v interiéry (nová 
podlaha, vstupné a bezpečnostné dvere, kazetový podhľad, omietky, elektrické rozvody), 
zrekonštruovaná je aj strecha, fasáda budovy a pribudlo aj prestrešenie nakladacej rampy. Počas 
rekonštrukcie sa myslelo aj na komfort klientov, novinkou je klimatizácia poštovej haly 
a bezbariérový prístup.  
 
Pošta na ulici Mučeníkov 2 v Kežmarku ponúka zákazníkom služby v deviatich priehradkách 
poskytujúcich listové a balíkové služby, peňažné a finančné služby, služby Poštovej banky, ako aj 
predaj poštových známok, dennej a periodickej tlače, predaj žrebov a tovaru Post shop, služby 
Wester Union a Ticketportalu. „Občania si na tejto pošte budú môcť vybaviť aj elektronické 
služby, ako výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov a výpis z listu vlastníctva na 
právne účely. V roku 2015 obslúžila Pošta Kežmarok 1 viac ako 202 tisíc klientov,“ doplnil 
riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Jozef Kiss.  
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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. Od roku 2015 je SP držiteľom 

certifikátu potvrdzujúceho zavedenie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa 

normy ISO/IEC 27001:2013, tzn. že zabezpečuje primerané bezpečnostné kontroly, 

adekvátne chrániace informačné aktíva a poskytuje zodpovedajúcu istotu zákazníkom 

Slovenskej pošty a iným zainteresovaným stranám. 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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