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Pochvaly

Pochvaly má rád azda každý. Od 
našich zákazníkov pravidelne 
dostávame pozitívne reakcie na 
našich zamestnancov a bola by 
škoda sa o ne s vami nepodeliť:

„Touto cestou by som chcela vy-
sloviť maximálnu spokojnosť s 
doručovateľom, ktorý doručuje 
zásielky do Bratislava - Ružinov, 
Trnávka (Vápenná ulica). S takto 
ochotným doručovateľom som sa 
stretla prvýkrát.“
p. Gregušová

„Pár ďakovných slov našej mla-
dej poštárke, ktorá už viac ako 10 
rokov, v čase i nečase nám robí 
každodennú službu. Mladá Janka 
je ako slnko, čo zohrieva vzťahy 
medzi ľuďmi. Môžem zo srdca po-
vedať, že patrí k pracovníkom, čo 
slovo to čin. 
Za osobnú prácu mi udelili pa-
mätné medaile Slovenského 
zväzu žien, jednu darujem našej 
poštárke Janke na pamiatku za 
jej obetavosť a prácu.“
Václav Lukáč, Martin

„Chcela by som pochváliť nášho 
poštára, ktorý nám nosí firemnú 
poštu na Banšelovu ulicu v Brati-
slave. Viem len krstné meno, ale 
vy si ho určite vyhľadáte - volá sa 
Anton. Vždy príde načas a nemá 
problém priniesť aj väčší balí-
ček.“
 Ingrid Szeiszová

„Touto cestou by som chcela 
poďakovať za prácu a prístup 
nášmu doručovateľovi p. Davi-
dovi Berakovi z Pošty 49 v Bra-
tislave. Je vždy milý a ústretový, 
a keď príde, vždy máme lepší deň.  
Ďakujem a želám vám veľa ta-
kýchto príkladných pracovníkov!  
S pozdravom Erika Zisková

SLOVENSKEJ
POŠTY 2017

Športové hry 2017
V piatok 9. júna sme v Prešove uzavreli regionálne kolá 
športových hier. Počasie nám prialo aj do tretice a nepo-
chybne prispelo k dobrej atmosfére a športovým výkonom.

celým dňom rovnako ako počas pred-
chádzajúcich podujatí vo Zvolene 
a v Nitre sprevádzal moderátor Pe-

ter Kočiš, ktorý sa postaral o poriadnu dáv-
ku zábavy. Ani v Prešove popri tradičných 
športových disciplínach nechýbali vyslove-
ne poštárske aktivity – hod listom 2. triedy 
a poštárska štafeta. Už teraz sa tešíme na 
jesenné finále, počas ktorého si svoje sily 
zmerajú najlepší zamestnanci pošty z jed-
notlivých kategórií. Fotografie zo športových 
hier a všetky doplňujúce informácie nájdete 
na našom intranete. Malú „ochutnávku“ vám 
prinášame v aktuálnych eZvestiach: 

Na športových hrách v Prešove vystúpila 
aj tanečná skupina WHOS´ THAT KIDZ, kto-
rá už 6 rokov pôsobí pod skvelým vedením 
Mgr. art. Niny Vengerovej zo Súkromnej zák-

ladnej umeleckej školy Staničná v Košiciach. 
Dôkazom toho, že svoju prácu robia výborne, 
sú početné tituly majstrov Slovenska, pra-
videlné výhry „tanečných battlov“ alebo aj 
účasť v  semifinále známej súťaže Česko-
-Slovensko má talent. Okrem niekoľkých 
predstavení do tanca vtiahli aj našich kolegov, 
s ktorými nacvičili skvelú choreografiu. 

Ak chcete, aby aj vaše dieťa patrilo medzi 
tanečnú elitu, prihláste ho počas zápisu, ktorý 
sa uskutoční v termíne 4. - 15.9.2017 v priesto-
roch vestibulu ZŠ STANIČNÁ KOŠICE.
Viac informácií nájdete na:
http://kosice.umeleckaskola.sk/o-nas/

Dúfame, že sa vám na hrách páčilo a budeme vám vďační za váš názor. Na tomto linku nájdete malú anketu, ktorej vypl-
nenie vám nezaberie viac ako 5 minút:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbk26sAnoNVWyjssqSfH6Yq9yOVfEbe2pvL_gqo003DRT6FA/viewform?usp=sf_link

Tanečná skupina WHOS´ THAT 
KIDZ na športových hrách 
v Prešove 

Podporte s nami 
Káčera na bicykli
Aj tento rok sa správca Nadácie TA3, Peter Káčer, vybral na špeciálne upra-

venom bicykli brázdiť Slovensko, aby pomohol tým, ktorí to najviac potre-
bujú. V roku 2016 sa vyzbieralo viac ako 55 tisíc eur, ktoré boli použité na 
nákup špeciálnych pomôcok, rehabilitácie, zabezpečenie špeciálnych 

a prispôsobených telocviční či špecializované operácie. Slovenská pošta tento výni-
močný projekt podporuje. Ak máte záujem sprevádzať Petra Káčera na jeho poslednej 
cyklistickej etape, ktorá sa uskutoční 1. 7. na trase z Tatranskej Lomnice do Štrbského 
Plesa, prihláste sa do 23. 6. na e-mailovej adrese ezvesti@slposta.sk. 
Ďakujeme!

http://kosice.umeleckaskola.sk/o-nas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbk26sAnoNVWyjssqSfH6Yq9yOVfEbe2pvL_gqo003DRT6FA/viewform?usp=sf_link
mailto:ezvesti@slposta.sk
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Všetci uznáme, že vstup do novej práce je stresujúca 
záležitosť. Noví kolegovia, nové postupy a často úplne 
odlišná firemná kultúra.

Slovenská pošta sa snaží svojim budú-
cim zamestnancom uľahčiť vstup do 
novej práce. Generálny riaditeľ Slo-

venskej pošty Róbert Gálik a riaditeľ ľudských 
zdrojov František Michvocík preto v pondelok 
12. júna slávnostne otvorili novú adaptáciu 
zamestnancov v Školiacom stredisku Be-
lušské Slatiny. 

Cieľom je, aby zamestnanci po absolvo-
vaní adaptačného vzdelávania v školiacom 
stredisku a na školiacich poštách boli dobre 
odborne pripravení a na cieľových pracovis-
kách sa bez problémov zaradili do kolektívu. 

Našim budúcim kolegom prajeme veľa 
úspechov!

Príprava na prácu 
v Slovenskej pošte

Súťaž o lístky 
na Art Film 
Fest Košice
Populárne aj menej známe diela miestnej a svetovej kinemato-

grafie, ale aj autogramiády, diskusie, koncerty a workshopy. 
Slovenská pošta sa aj v tomto roku stala partnerom tradičného 

filmového festivalu Art Film Fest v Košiciach, ktorý každoročne láka 
tisícky návštevníkov – milovníkov filmu, študentov, laikov, umelcov, 
filmových profesionálov a, samozrejme, známe osobnosti filmového 
sveta. V tomto roku sa festival uskutoční od 16. do 24. júna a my piatim 
z vás ponúkame permanentky pre dve osoby, vďaka ktorým si môžete 
vychutnať vynikajúce filmy. 

Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku:

Ako sa volal prvý československý film, ktorý získal Oskara? 
Odpovede posielajte na ezvesti@slposta.sk do 16. júna 2017 do 
16:00. Výhercov budeme kontaktovať jednotlivo.
Program Art Film Festu nájdete na adrese:
https://cinepass.sk/aff/sk/tickets 

Urobme si deň 
zábavnejší
Ak sa stretnete v práci s niečím milým či netradičným, dajte 
nám vedieť a pošlite nám peknú fotografiu na ezvesti@
slposta.sk. Netradične napísaná adresa, milé poďakovanie 
od zákazníka – čokoľvek, s čím by ste sa s nami chceli po-
deliť. Najkrajšie fotky budeme pravidelne zverejňovať nielen 
v eZvestiach či Poštových zvestiach, ale aj v rámci nášho 
nového profilu na sociálnej sieti Instagram.
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Vľavo: Róbert Gálik 
a František Michvocík 
slávnostne otvorili novú 
adaptáciu zamestnancov 
v Belušských Slatinách.

Dolu: Róbert Gálik s novými 
zamestnancami v školiacom 
stredisku.
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