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Pochvaly

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

Rád by som sa poďakoval nášmu dl-
horočnému doručovateľovi, pánovi 
Stanislavovi Pajankovi z Bratislavy. 
Nemá problém mi zavolať a spýtať 
sa ma, či a kedy budem doma, aby 
som si mohol zásielky prevziať. 
Peter Prokopčák

Ďakujem pracovníčkam pošty na 
Borskej ulici v Karlovej Vsi, ktoré 
mi zakaždým rýchlo a s úsmevom 
vybavia všetko, čo potrebujem. 
Oľga B.

Novinka v ponuke 
Slovenskej pošty 

Naším dlhodobým cieľom je prichádzať s inováciami, ktoré zjed-
nodušia život zákazníkom a posilnia našu pozíciu na trhu. 
Začiatkom júla sme rozšírili zoznam služieb poskytovaných na 

integrovaných obslužných miestach, v rámci ktorých po novom umož-
ňujeme aj konverziu elektronického dokumentu do listinnej podoby. 
Táto služba je dostupná na všetkých 600 poštách, ktoré poskytujú 
služby štátu. 

Oficiálnu tlačovú správu si môžete prečítať tu. 

Momentky z finálnej cyklistickej 
etapy vedúcej popod Vysoké Tatry 
v daždivom počasí.

S Káčerom 
na bicykli 

„Poštári“ majú srdce na správ-
nom mieste. Naši kolegovia 
spolu s generálnym riaditeľom 
Róbertom Gálikom podporili 

správcu Nadácie TA3 Petra Káčera na 
jeho finálnej charitatívnej cyklistickej 
etape z Tatranskej Lomnice na Štrbské 
pleso. Napriek silnému dažďu, ktorý ich 
sprevádzal celou cestou, dorazili všetci 
úspešne do cieľa, kde generálny riaditeľ 
v mene Slovenskej pošty odovzdal Na-
dácii TA3 šek na 15 000 eur. 

8GB
8GB

Premeňte 
elektronický 
dokument na 
papierový
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http://www.posta.sk/subory/38982/listinna-konverzia.pdf
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Poštárska 
kvapka krvi
Pomoc druhým má rôzne podoby. Niekedy stačí zájsť do zasa-

dačky a chvíľu si poležať. Presne takto nejako sa to u nás na 
námestí SNP v Bratislave deje počas mobilného odberu krvi 

už od roku 2010. Nateraz posledný odber sa uskutočnil koncom júna. 
Napriek horúcemu letnému dňu a dovolenkovému obdobiu mnohí naši 
kolegovia neváhali a prišli darovať tú najcennejšiu tekutinu. Všetkým 
darcom veľmi pekne ďakujeme. A  tým, ktorí sa nemohli zúčastniť 
alebo ešte nenabrali dostatočnú odvahu, oznamujeme, že budú mať 
príležitosť zasa na jeseň. 

Štvorlístok pre talenty
Slovenská pošta sa stala partnerom tretieho ročníka charitatívneho 

projektu Štvorlístok pre talenty, cieľom ktorého je rozvoj talento-
vaných detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín. 

Tí sa môžu vďaka poskytnutému štipendiu venovať hudbe, spevu, tancu, 
divadlu a výtvarnému umeniu. Vyvrcholením ich celoročného snaženia 
sa bol slávnostný benefičný galavečer, kde deti vystúpili po boku profe-
sionálnych umelcov a významných osobností. Záznam z tohto podujatia 
uvidíme na našich obrazovkách už v septembri. O ďalších podrobnostiach 
vás budeme včas informovať. 

Generálny riaditeľ 
Slovenskej pošty 
Róbert Gálik odovzdáva 
šek na podporu detí 
zo znevýhodneného 
prostredia.

Poštárska kvapka krvi na Hlavnej pošte 
v Bratislave.

Letné 
žrebovanie
V  predchádzajúcom čísle eZvestí 
sme vyhlásili súťaž o víkendový po-
byt v našom novo zrekonštruovanom 
ubytovacom zariadení v Brusne. Za-
ujímalo nás, koľko prameňov vyviera 
priamo v kúpeľoch Brusno. Áno, je to 
5 prameňov. 
Poukaz pre štyri osoby získava 
andrea Papcunová z pošty Trna-
va 1. Gratulujeme! Veríme, že výher-
kyňa si dobre oddýchne a načerpá 
nové sily J


