
Po dlhej zime konečne prichádzajú teplej-
šie dni a s nimi aj lepšie podmienky pre 
cyklistiku. Oprášte s príchodom jari svoj 

bicykel a spojte príjemné s užitočným! Sloven-
ská pošta sa aj tento rok zapojila do kampane 
„Do práce na bicykli“, ktorej cieľom je podporiť 
nemotorové druhy dopravy a  motivovať ľudí, 
aby viac používali alternatívne druhy prepravy 
pri každodennom dochádzaní do práce. O tom, že 
ľudia na Slovensku cestovanie do práce na bicykli 
podporujú, svedčia čísla z minulého roka, keď sa 
do kampane zapojilo takmer 3 000 súťažiacich 
z 55 slovenských miest. 

Ako na to?
Nájdite 2 – 4 kolegov do jedného cyklistického 
tímu, ktorí budú jazdiť do práce a z práce na bicykli 
a pravdivo si zapisovať všetky kilometre v období 

od 1. do 31. 5. 2017 na stránke www.dopracena-
bicykli.eu. Do súťaže vás prihlásime my – je však 
dôležité si určiť vedúceho tímu, ktorý nahlási vašu 
registráciu na ezvesti@slposta.sk, a to najneskôr 
do 28. 4. 2017. 

Čo môžem získať?
V prvom rade dobrý pocit z toho, že robíte niečo 
pre svoje zdravie a životné prostredie J. Samo-
zrejme, organizátor si uvedomuje, že kampaň 
„Do práce na bicykli“ je zároveň aj súťaž, ktorá 
by mala mať svojich víťazov, preto môžete vyhrať 
skutočne lákavé ceny: niektorý zo 7 mestských 
bicyklov, elektronický bicykel či skvelý víkendový 
pobyt pre dve osoby. 

Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke 
http://www.dopracenabicykli.eu/

ZVESTI
elektronické správy Slovenskej pošty

Urobte niečo pre svoje zdravie i životné 
prostredie a hrajte o skvelé ceny.

Poďte do práce na bicykli!

číslo
7/17
21. 4. 2017

Pochvaly

Dobrý deň,
chcel by som touto cestou 
poďakovať našej poštovej 
doručovateľ ke za perfektnú 
prácu a ľudský prístup k zá-
kazníkom Slovenskej pošty. 
Jej rajón je v Bratislava 3 na 
Riazanskej ulici 74.
Ešte raz veľmi ďakujem!
Jaroslav Politzer

Dobrý deň prajem,
dnes som bol opäť na Pošte 
2 Košice ohľadom koncesi-
onárskych poplatkov po ne-
bohom otcovi. Vyslovujem 
úprimné poďakovanie pani 
Ferencovej za profesionálne 
poradenstvo a jej ústretový 
a milý prístup k zákazníkovi.
Ďakujem a ostávam s po-
zdravom
Ing. Rudolf Klecun
Košice

Dovoľujem si vyjadriť po-
chvalu vašim službám a za-
mestnancom v pobočke Slo-
venskej pošty v Humennom, 
v Obchodnom centre Triáda 
na Námestí slobody 25.
Chcem vyzdvihnúť služ-
by, príjemné vystupovanie 
a pomoc celého pracovného 
kolektívu. Sú tu veľmi ochot-
né, nápomocné, príjemné, 
komunikatívne a  ústretové 
zamestnankyne.
S úctou
Lucia Chraščová

Generálny riaditeľ sa pýta
Vážení kolegovia,
Slovenská pošta stojí a padá na svojich zamestnancoch. Vaša hodnota pre túto spoločnosť 
je neoceniteľná, a preto chcem poznať Váš názor. Na doluuvedenej URL-adrese nájdete 
anonymný dotazník s otázkami týkajúcimi sa spokojnosti s našou internou komunikáciou. 
Zároveň sa môžete vyjadriť ku všetkému, čo Vás teší, trápi či zaujíma. Dotazník je prehľadný, 
jednoduchý a jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne 10 minút. Verím, že Vaše odpovede 
prispejú ku skvalitneniu fungovania spoločnosti, čo sa odrazí vo väčšej spokojnosti. 

Ďakujem za Váš názor! Ing. Róbert Gálik, MBA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJFSWd4pyBT589sBAdIF7xTO6B9VGsNPHTMkxFqABJFskKdg/viewform?usp=sf_link
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