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LETO 2017 fotoreportáž

Príhovor 
generálneho 
riaditeľa

Milé kolegyne a kolegovia,
rád by som sa vám poďakoval 
za úsilie a nadšenie, s ktorým 
ste v uplynulých mesiacoch 
pristupovali k plneniu vašich 
každodenných pracovných 
povinností. 

Od začiatku roka sa nám podarilo za-
viesť niekoľko inovácií, čo je mimoriadne 
dôležité v čase celosvetového poklesu 
objemu listových zásielok a rýchleho 
rastu elektronickej komunikácie. Jednou 
z najvýznamnejších noviniek bolo spus-
tenie BalíkoBOXov, ktoré zvýšili dostup-
nosť služieb Slovenskej pošty aj v loka-
litách, kde nemáme pobočky. V záujme 
prinášať našim zákazníkom moderné, 
efektívne a spoľahlivé služby sme tiež 
napríklad na všetkých 600 pracoviskách 
IOM rozšírili tzv. služby štátu o konverziu 
elektronického dokumentu do listinnej 
podoby.

Je za nami polovica roka a mnohí z vás 
absolvujú zaslúženú dovolenku. Dúfam, 
že si dobre oddýchnete, či už v pohodlí 
domova, na cestách po Slovensku alebo 
kdekoľvek v zahraničí, a že sa vrátite do 
práce s novým elánom. 

Čakajú na nás zaujímavé výzvy a nové 
úlohy. Verím, že vďaka našej spoločnej 
snahe ukončí Slovenská pošta tento rok 
opäť s pozitívnym hospodárskym výsled-
kom.

Želám vám ešte krásne leto a príjemné 
čítanie aktuálneho čísla Poštových zvestí. 

Róbert Gálik, generálny riaditeľ

Športové 
hry 2017

úvodník
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Zúčastniť sa na Športových hrách 
Slovenskej pošty tradične 
znamená začať víkendovať už 

v piatok ráno. Je to výborná príležitosť 
zašportovať si, stretnúť sa s kolegami 
a porozprávať sa aj o iných ako pracov-
ných témach. V tomto roku ste si spolu 
s nami mohli napríklad zahrať futbal 
či tenis, pripojiť sa k turistickej výpra-
ve alebo si zacvičiť jogu pod vedením 
skúsených lektoriek. Veľký záujem za-
znamenali tradičné poštárske disciplíny 
– hod listom 2. triedy a štafeta s poštár-
skou brašnou. 

Regionálne kolá vo Zvolene, v Nitre 
a v Prešove, ktorými nás sprevádzal 
známy moderátor Peter Kočiš, sú síce 
za nami, ale víťazi už určite šetria sily na 
veľké jesenné finále. Veríme, že atmo-
sféra bude opäť skvelá, a že sa znovu 
dobre zabavíme. 
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LETO 2017na návšteve na návšteve

Pán Pajank, ďakujem, že ste súhlasili 
so stretnutím. Je osem hodín ráno 
a vám sa o chvíľu začne ďalšia zmena. 
Spomínate si ešte na svoj úplne prvý 
pracovný deň? „ Pamätám si to veľmi presne. Bol 2. júl 
1968, veľmi horúci deň, asi ako dnes 
(smiech). Na poštu som nastúpil hneď po 
škole a odvtedy som nikdy nepracoval 
v inej spoločnosti. Takých ako som ja, kto-
rí zostávajú po celý život verní jednej firme, 
už nie je veľa. 

Čo sa od vášho nástupu zmenilo?„ Na samotnej práci sa toho veľa ne-
zmenilo. Doručovanie je stále doručova-
nie. Veľmi sa však zmenili samotné zásiel-
ky. V súčasnosti doručujeme oveľa viacej 
rekománd zo súdov a z rôznych úradov. 
Pred rokmi sme prevažne doručovali iba 
listy. Tie však dnes takmer úplne vymizli. 
Je taká doba. Môžeme si hocikedy zavo-
lať alebo si poslať správu cez internet. Ja 
však mám pocit, že ak niekomu napíšete 
list, tak ho určite potešíte oveľa viac ako 
iba zaslaním SMS správy. Mladým mužom 
by som odporučil pri dvorení poslať dáme 
list. Videl som neraz v očiach dievčat, akú 
veľkú radosť mali, keď som im priniesol list 
od nápadníka.

Môžete nám stručne predstaviť váš 
rajón? „ Doručujem neďaleko centra Bratisla-
vy. Od Záhradníckej 54 až po križovatku 
s Karadžičovou a na Rastislavovej ulici. 
Všímam si, ako sa Bratislava postupne 
mení. Pribúdajú firmy a postupne sa me-
nia obyvatelia. 

Aký máte vzťah s klientmi? „ Ako s členmi rodiny. Priateľu, ja už 
som na tomto rajóne 45 rokov. Tie malé 
deti, ktoré som stretával na začiatku mojej 
kariéry, sú už veľké a majú vlastné deti 
alebo už aj vnúčatá. Moja filozofia je, že 

Poštový doručovateľ, 
ktorý zachránil život

dobré skutky sa vždy vrátia. Zakaždým sa 
snažím poradiť a pomôcť. Hlavne seniori si 
veľmi vážia našu pomoc. 

Ktorý zo zážitkov vám najviac utkvel 
v pamäti? „ O tom nemusím dlho uvažovať. Bolo 
to pred dvanástimi rokmi. Zaklopal som 
na dvere jednej panej, aby som jej odo-
vzdal zásielku. Vedel som, že je určite 
doma, lenže nikto mi ani napriek opako-
vanému klopaniu neotváral. Začal som 
sa o ňu strachovať a radšej som privo-
lal policajnú hliadku. Policajti síce prišli 
rýchlo, ale ani oni nedokázali dvere otvoriť. 
Nechcel som už dlhšie čakať na hasičov, 
preto som navrhol, že sa pokúsim dostať 
dovnútra cez balkón z bytu z vyššieho po-

schodia. Podarilo sa mi zliezť dolu a otvoriť 
dvere. Pani ležala na zemi. Počkali sme na 
záchranárov, ktorí ju zobrali do nemocni-
ce, kde si pár dní poležala. 

Takýto kúsok si zrejme vyžadoval 
veľkú odvahu.„ Bál som sa, ale v hre bol ľudský život.

Aké máte ďalšie pracovné plány? „ Chcel by som ešte osláviť 50 rokov 
na pošte. Je to príjemná práca a mám 
rád svoju vedúcu pošty. Za celý čas som 
„nemaródil“ viac ako 2 týždne, takže doru-
čovanie mi určite prospieva. 

Ďakujem za rozhovor. 

Radi by sme vám predstavili niekoho, kto 
budúci rok oslávi na pošte polstoročnicu. Zo-
známte sa s naším poštovým doručovateľom, 
pánom Stanislavom Pajankom. 

časopis  slovenskej  pošty6 7



LETO 2017aktuálne poštársky servis

V súvislosti s rozmachom elektro-
nického nakupovania, z ktorého 
dnes ťažia predovšetkým ázijské 

štáty importujúce na svetové trhy väčši-
nu objednávaného tovaru, sa Slovensku 
otvárajú možnosti stať sa akousi „vstup-
nou bránou“, prekládkovým centrom 
leteckej dopravy a železničnej prepravy. 
Slovenská pošta chce byť, samozrejme, 
pri tom a má ambíciu zabezpečovať 
komplexné poštové služby týkajúce sa 
ďalšej prepravy poštových zásielok z Ázie 
smerujúcich nielen do strednej Európy, 
ale aj ďalej na západ. 

Za účelom aktívnej prezentácie a po-
nuky našich služieb sa pri príležitosti vý-
znamnej logistickej a zasielateľskej výsta-
vy a konferencie „Intermodal Asia 2017“ 
zástupcovia Slovenskej pošty zúčastnili 
na oficiálnej obchodnej misii v Šanghaji. 
Ich cieľom bolo počas viacerých stretnutí 
a rokovaní vytvoriť priestor pre osobnú 
komunikáciu a predstaviť potenciálnym 
obchodným partnerom, zastúpeným naj-
mä významnými čínskymi zasielateľskými 
a logistickými spoločnosťami, oblasti 
možnej spolupráce. 

Petra Šturdíka, vedúceho delegácie 
Slovenskej pošty, ktorý sa zúčastnil na 
všetkých rokovaniach, sme sa spýtali, 
ako túto misiu hodnotí: „ Slovenskú poštu sme dostali na 
mapu Hodvábnej cesty. Stretli sme sa 
so zástupcami najväčších zásielkových 
firiem v Číne. Tí jednoznačne ocenili 
naše možnosti na prepravu, strategickú 

polohu Slovenska a unikátnosť Sloven-
skej pošty. Verím, že sa to čoskoro pre-
taví do obchodných výsledkov a zaručí 
Slovenskej pošte konkurenčnú výhodu 
do budúcnosti.“

Šanghajská misia 
Slovenskej pošty
Slovenská pošta neustále vyhľadáva nové možnosti ako nahradiť pokles obje-
mov tradičných poštových zásielok v domácom aj v medzinárodnom styku. 

Ing. Peter Šturdík 
počas prezentácie 
Slovenskej pošty 
na Obchodnej misii 
v Šanghaji

Čo je Intermodal Asia?
Výstava a konferencia Intermodal 
Asia sa koná každoročne v Číne, 
v krajine s jedným z najdynamickejšie 
sa rozvíjajúcich logistických trhov 
sveta, pričom ponúka jedinečnú 
príležitosť nadviazať členom misie 
kontakty s dodávateľmi (najmä 
z  oblasti železničnej a  vodnej 
prepravy) a získať tak dlhodobú 
konkurenčnú výhodu. V roku 2017 
sa na tejto konferencii zúčastnili 
zástupcovia z viac ako 80 rôznych 
krajín (predovšetkým z oblastí kon-
tajnerovej dopravy a  intermodálnej 
logistiky).

Slovenská pošta poskytuje svojim 
zamestnancom výhodné uby-
tovanie v rôznych kútoch Slo-

venska. Vďaka novému elektronickému 
rezervačnému systému si môžete jedno-
ducho vybrať a rezervovať izbu v niekto-
rom z našich zariadení. Dnes vám bližšie 
predstavíme tri z nich.

Ľubochňa
Koncom 19. storočia gróf András 
Bethlén založil v Ľubochni klimatické 
kúpele. V tom čase bola vysadená lipová 
aleja tvorená 111 kusmi lipy malolistej. 
Stromom sa dodnes dobre darí, sú do-
konca chráneným prírodným výtvorom. 
A takmer pod ich korunami vám ponúka-
me naše izby. 

Obec sa nachádza na severnom úpätí 
Veľkej Fatry, v ústí Ľubochnianskej doli-
ny, ktorá je najdlhšou dolinou na Sloven-

sku. Výstupy na okolité kopce zvládnete 
po dobre značených turistických chod-
níkoch. 

V letnom období sú dostupné vodné 
plochy a kúpaliská, ako napríklad Roj-
kovské travertínové jazierko, Šútovské 
vápencové jazerá, termálne kúpalisko Be-
šeňová, Tatralandia v Liptovskom Mikulá-
ši či Termálne kúpalisko Liptovský Ján. 

Malý Lipník
Kto hľadá krásnu prírodu a tiché miesta, 
je na správnom mieste. Dolným koncom 
obce vedie niekoľko turistických trás 
a v susednej obci Sulín začína pri prame-
ni známej minerálnej vody Sulinka turis-
tická Cesta minerálnych vôd. Ak sa ňou 
vydáte, môžete ochutnať minerálnu vodu 
až z dvanástich prameňov v jedenástich 
rôznych obciach okresu Stará Ľubovňa. 

Cyklotrasy vás zas zavedú napríklad 
do Pieninského národného parku, 
Červeného Kláštora či Starej Ľubovne. 
V roku 2016 tu bola otvorená cyklolávka 
spájajúca slovenské obce Malý Lipník 
a Sulín s poľskými kúpeľnými mestečka-

Po Slovensku so 
Slovenskou poštou
Hovorí sa, že všade dobre, doma najlepšie. Čo 
tak teda stráviť príjemnú dovolenku doma na 
Slovensku? Vycestujte za oddychom, za zába-
vou, za poznaním či za dobrodružstvom. Užite 
si slnko, vodu alebo prechádzky v lese. Vezmite 
partnera, deti, rodičov alebo priateľov. Pre-
svedčte sa spolu s nami pri potulkách po Slo-
vensku, že je tu čo obdivovať a objavovať. 

Budova pošty s ubytovacím zariadením 
v Malom Lipníku

Budova pošty s uby-
tovacím zariadením 

v Ľubochni

časopis  slovenskej  pošty8 9
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mi Muszyna a Zegiestów. 
Ak sa radšej chcete nechať viezť, vyu-

žite člny a rafty na rieke Poprad. Zaujíma-
vou atrakciou je splav Dunajca. 

Návšteva Ľubovnianskeho hradu, 
zrúcaniny hradu Plaveč či Červeného 
Kláštora zasa uspokojí všetkých milovní-
kov histórie.

A ak sa budete chcieť vykúpať, po-
tom iste oceníte kúpaliská vo Vyšných 
Ružbachoch a v Sabinove alebo vodnú 
nádrž Starina. 

Liptovský Mikuláš
Krásny hornatý kraj Liptova vás bude 
lákať vydať sa na túru do Západných 
Tatier, Žiarskej doliny, Nízkych Tatier, 
Demänovskej, Bocianskej a Jánskej 
doliny, do Jasnej, na Chopok či Ďumbier 
alebo na Kráľovu hoľu. A v Chočskýcch 
vrchoch možno navštívite tie najkrajšie 
doliny na Slovensku – Prosiecku a Kva-
čiansku dolinu. 

Po turistike odporúčame osvieženie 
v niektorom z blízkych aquaparkov či 
kúpalísk. 

A ak sa budete chcieť schovať pred 
slnkom, zájdite si do Demänovskej do-

liny. Nachádza sa tam jaskynný systém 
dlhý 35 km a Demänovská jaskyňa 
slobody, ktorá patrí medzi najkrajšie sprí-
stupnené jaskyne v Európe.

Liptovský hrad, Likavský hrad, hrad 
v Liptovskom Hrádku či zanechané 
kaštiele v Modočanoch, v Palúdzke, 
v Okoličnom, v Liptovskej Štiavnici potešia 
malých aj veľkých. Známy je tiež kaštieľ 
Vranovo, kde väznili Juraja Jánošíka. Hrad a skanzen v Starej Ľubovni Demänovská jaskyňa 

slobody

Izba v Ubytovacom zariadení 
Liptovský Mikuláš 5 

Liptovská Mara

Slovenská pošta sa snaží okrem spravodlivého 
odmeňovania a zlepšovania pracovných 
podmienok ponúknuť zamestnancom aj 
atraktívny sociálny program. Jedným z nástrojov 
napĺňania tohto programu je aj sociálny fond, 
preto Slovenská pošta po dohode s Odborovým 
zväzom pôšt a logistiky ponúka zamestnancom 
v rámci schváleného sociálneho fondu na rok 
2017 množstvo atraktívnych benefitov. 

1. Príspevok vo výške 0,15 € na jeden stravný lístok, stravovaciu poukážku alebo 
finančný príspevok na stravovanie

2. 15 stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 3,50 € v letných mesiacoch
3. Letný detský tábor Poštárik v Školiacom stredisku Belušské Slatiny; 3 turnusy 

v mesiaci júl 2017 (2.7. až 8.7. – Západ, 9.7. až 15.7. – Stred, 23.7.až 29.7. – Vý-
chod); príspevok vo výške 30 € a bezplatná doprava klimatizovaným autobusom 
pre každé dieťa alebo vnúča zamestnanca, ktoré sa zúčastní na tomto pobyte 

4. Príspevok v hodnote 20 € pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy
5. Produkt Senior – možnosť bezplatného ubytovania na 2 noci v ktoromkoľvek 

z ubytovacích zariadení Slovenskej pošty pre zamestnancov nad 55 rokov 
6. Produkt Rodiny s deťmi – rodinná rekreácia v Horskom hoteli Belušské Sla-

tiny*** so špeciálnym zvýhodnením: zľavnený štvordňový pobyt v Belušských 
Slatinách so stravou a s bonusom vo forme bezplatného využívania doplnkových 
služieb, wellness služieb v Kúpeľoch Nimnica a jednou nocou grátis

7. Športové hry Slovenskej pošty – bezplatná účasť na akcii so zabezpečenou 
dopravou, kultúrnym programom, občerstvením a stravou počas celého dňa (3 
regionálne kolá + finále) 

8. Poštársky deň detí – bezplatný vstup do vybraných slovenských aquaparkov 
alebo železničiek pre 2 dospelých a 3 deti do 18 rokov v určenom termíne 

9. Dni zdravia Slovenskej pošty – bezplatná účasť na akcii s možnosťou absolvo-
vať rozličné zdravotné vyšetrenia a merania, prednášky na tému zdravia a zdravé-
ho životného štýlu vrátane ochutnávky zdravých a regionálnych potravín

10. Svetový deň pošty – bezplatný vstup do vybraných slovenských wellness cen-
tier pre 2 osoby v termíne od 9.10. do 31.10. 2017

11. Príspevky pri pracovných výročiach zamestnancov podľa celkovej doby za-
mestnania (25, 30, 35 a 40 rokov),

12. Príspevok na dopravu do zamestnania a späť pravidelnou hromadnou dopra-
vou v zmysle podmienok zadefinovaných v Podnikovej kolektívnej zmluve

13. Nenávratná sociálna výpomoc v zmysle podmienok zadefinovaných v Podni-
kovej kolektívnej zmluve

Ako sami vidíte, je z čoho vyberať. Na svoje si prídu aktívni 
športovci ale aj milovníci leňošenia pri vode. Chcete chodiť na 
túry? Alebo hľadáte cyklistické chodníčky? Navštívite hrad alebo 
jaskyňu? Spustíte sa na rafte alebo sa radšej vyberiete na rybač-
ku? Žiadny problém. Pokojné zákutia, nádherné výhľady, krásne 
spomienky. Aj také je Slovensko so Slovenskou poštou. Veríme, 
že keď sa zima opýta: „Čo si robil v lete?“, odpoviete rovnako 
ako my: „Spoznával som Slovensko.“ 

Aby sme vám trochu zjednodušili rozhodovanie, kam 
sa vybrať, vyhlasujeme súťaž o pobyt pre 2 oso-
by na 2 noci v jednom z predstavených uby-
tovacích zariadení. Vyhrať môžu až traja z vás. 
Naša otázka znie: Ktoré krajiny spája cyklolávka 
vybudovaná pri Malom Lipníku?
Odpovede posielajte na adresu ezvesti@slposta.sk 
do 31. augusta 2017.sú

ťa
ž

Viac informácií a vstup do elektronického prihlasovacieho 
systému nájdete na intranete v záložke Ľudské zdroje/
Ubytovacie zariadenia a rekreácie/ostatné ubytovacie 
zariadenia.

N
aš

e 
b

en
ef

it
y 

20
17

časopis  slovenskej  pošty10 11

mailto:ezvesti@slposta.sk


LETO 2017naše produkty filatelia

Motívom poštovej známky z emisie 
„Kultúrne dedičstvo Slovenska“, ktorú 
vydala Slovenská pošta v januári, je 
pohľad na Aulu maximu Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre. Práve Aula maxima, teda aré-
na pre 600 ľudí, je najcharakteristickej-
šou a najosobitnejšou časťou celého 
areálu univerzity. 

Autorom výtvarného návrhu je Doc. 
akad. mal. Igor Benca. Autorom ry-
tiny je František Horniak, rytec cenín 
Slovenskej pošty, a. s.

Poštová známka „Medzinárodná 
fyzikálna olympiáda“ bola vydaná 
pri príležitosti 48. ročníka tejto medzi-
národnej súťaže najtalentovanejších 
študentov stredných škôl vo fyzike.

Autorom výtvarného návrhu je 
renomovaný český grafik akad. mal 
Zdeněk Netopil.

Pri príležitosti okrúhleho výročia fatim-
ských zjavení vydala Slovenská pošta 
poštovú známku „100. výročie zjave-
nia Panny Márie vo Fatime“. Známka 
je výnimočná nielen pre svoj jedinečný 
dizajn, ale aj vďaka spolupráci s ďalší-
mi krajinami – Portugalskom, Poľskom 
a Luxemburskom, kde vyšla s rovna-
kým motívom – sochou Panny Márie 
Fatimskej vo Fatime.

Dizajn poštovej známky navrhol 
Túlio Coelho z portugalského grafic-
kého štúdia Atelier Design&etc. 

V emisnom rade „Osobnosti“ vyda-
la Slovenská pošta novú poštovú 
známku pri príležitosti 200 rokov od 
narodenia významného slovenské-
ho národovca, evanjelického kňaza, 

Sprevádzkovali 
sme sieť 
BalíkoBOXov

Doručovanie balíkov je od apríla 
ešte jednoduchšie a komfort-
nejšie. Vo väčších mestách po 

celom Slovensku začali fungovať Balíko-
BOXy – automatizované poštové termi-
nály, vďaka ktorým sa zákazníci môžu 
sami rozhodnúť, kedy a kde si svoj balík, 
resp. balíkovú zásielku, vyzdvihnú. Spolu 
až 25 BalíkoBOXov zvyšuje dostupnosť 
služieb Slovenskej pošty aj v lokalitách, 
kde spoločnosť nemá pobočku.

BalíkoBOXy sú umiestnené na stra-
tegických miestach (predovšetkým pri 
prevádzkach potravinových reťazcov ale-
bo pri nákupných centrách) s výbornou 
dostupnosťou a možnosťami parkovania. 
Zákazníkom prinášajú možnosť komfort-
nejšieho doručovania – samoobslužné 
schránky sú k dispozícii 24 hodín denne 
7 dní v týždni. 

Klienti môžu doručenie balíka prostred-
níctvom BalíkoBOXu využiť pri nákupoch 
cez internet; v súčasnosti túto možnosť 
ponúka takmer sto internetových obcho-
dov a ďalšie ju postupne implementujú 
do svojich systémov. Nová služba však 
nie je k dispozícii iba v prípade nakupo-
vania cez internet. Jej veľkou prednosťou 
je to, že balík môže prostredníctvom Balí-
koBOXov zaslať ktokoľvek – podmienkou 
je v tomto prípade použitie elektronické-
ho podacieho hárka.

Nová edícia poštových známok
politika, novinára, literárneho 
kritika a spisovateľa Jozefa 
Miloslava Hurbana. Motívom 
poštovej známky je zobrazenie 
Jozefa Miloslava Hurbana podľa 
dobovej litografie Eduarda Kaisera 
z roku 1849. 

Autorom výtvarného návrhu je 
akad. mal. Rudolf Cigánik. 

Vydaním poštovej známky „Pocta 
obetiam holokaustu“ si Sloven-
ská pošta pripomenula tragické 
udalosti druhej svetovej vojny 
a uctila si pamiatku jej obetí. 
Motívom známky je detail prúžko-
vaného odevu so žltou hviezdou 
a štítkom s dátumom 25.3.1942, 
ktorý symbolicky pripomína deň 
prvého transportu žien židov-
ského pôvodu zo Slovenska do 
Osvienčimu. 

Autorkou výtvarného návrhu 
poštovej známky je študentka 
4. ročníka propagačnej grafiky 
Školy úžitkového výtvarníctva 
Jozefa Vydru v Bratislave Karin 
Uváčková.

Pri príležitosti veľkonočných 
sviatkov vydala Slovenská poš-
ta netradičnú poštovú známku 
s názvom „Veľká noc: Vajnorská 
ľudová maľba“. Predlohou bola 
vajnorská ľudová maľba z kosto-
la Sedembolestnej Panny Márie 
vo Vajnoroch s kristologickou 
symbolikou pelikána, ktorý kŕmi 
mláďatá svojou krvou. Motív 
pelikána predstavuje v kresťanskej 
stredovekej i renesančnej symbo-
like sebaobetovanie Ježiša Krista, 
obetavú rodičovskú lásku či lásku 
k blížnym. 

Autorkou výtvarného je Mgr. 
art. Marianna Žálec Varcholová. 

Unikátne vodné dielo a vyhľa-
dávaný cieľ turistov, Oravská 
priehrada, je motívom poštovej 
známky, ktorú Slovenská pošta 
vydala v emisnom rade „Technické 
pamiatky“. 

Autorom výtvarného návrhu je 
akad. mal. Marián Komáček. Au-
torom rytiny je František Horniak, 
rytec cenín Slovenskej pošty, a. s. 

V emisnom rade „EUROPA 2017: 
Hrady a zámky“ vyšla poštová 
známka s motívom hradu Lieta-
va, ktorý patrí k najnavštevovanej-
ším a najrozsiahlejším objektom 
svojho druhu na Slovensku. 

Autorom výtvarného návrhu je 
akad. mal. Marián Čapka. 

Pri príležitosti 25. výročia pre-
stížneho filmového festivalu Art 
Film Fest vydala Slovenská pošta 
poštovú známku s personalizova-
ným kupónom. Známka zobrazuje 
grafickú štylizáciu slovenského 
znaku, ktorý je vizuálne obohate-
ný o motívy dvoch slovenských 
miest – Bratislavy a Košíc. Oficiál-
na prítlač kupónu zasa znázorňuje 
logo filmového festivalu, ktorý už 
štvrťstoročie láka fanúšikov z celé-
ho sveta. 

Autorom výtvarného návrhu 
je grafik odboru POFIS Adrian 
Ferda. 

Pri príležitosti 200 rokov od na-
rodenia významného katolíckeho 
kňaza, jazykovedca, vydavateľa 
a organizátora náboženského 
a kultúrneho života, Andreja Rad-
linského, vydala Slovenská pošta 
novú poštovú známku v emisnom 
rade „Osobnosti“. 

Autorom výtvarného návrhu je 
doc. Robert Brun, akad. mal. Au-
torom rytiny je Mgr. art. Ľubomír 
Žálec, ArtD. 

Slovenská pošta vydala od začiatku roka 2017 
niekoľko krásnych známok, ktoré stojí za to 
znovu si pozrieť. 
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Zhovárali sme 
sa s poštovým 

ombudsmanom 
Jánom Jasovským 
o predchádzajúcom 
roku jeho pôsobenia 

vo funkcii aj 
o jeho plánoch do 

budúcnosti

Ako hodnotíte druhý rok 
vo funkcii poštového 
ombudsmana?„ Kalendárne som síce vo funk-
cii poštového ombudsmana už 
tretí rok, ale uplynulý rok 2016 je 
len prvým celým rokom, v ktorom 
fungoval útvar poštového ombud-
smana. Nedá sa teda ešte veľmi 
porovnávať, niektoré veci však 
už dokážeme zhodnotiť. Zákaz-
níci Slovenskej pošty si už našli 
k nám cestu a obracajú sa na nás 
väčšinou mailom a telefonicky, ale 
aj tradičným spôsobom – listom. 
Niektorí však trvajú na osobnom 
prijatí, kde mi predostrú ich prob-
lém. Začiatkom minulého roka sa 
naša činnosť ustálila, predpisovo 
aj dohodnutím vzťahov s konkrét-
nymi útvarmi. Podania sa nám 
darí vybavovať v krátkom čase 
a v patričnom odbornom rozsahu, 
čo oceňujú aj tí zákazníci, ktorých 
podania sme hodnotili ako neo-
podstatnené. Hodnotné pre mňa 
boli stretnutia so zamestnancami 
na konkrétnych poštách, ktoré 
sme navštívili pri riešení podnetov 
zákazníkov. 

Povedomie o tom, že zásielky na Slovensku 
roznáša len Slovenská pošta, je veľmi silné

v takýchto prípadoch nadštan-
dard a napravili tak práve riešený 
nedostatok. Charakter a obsah 
podnetov je pomerne ustálený, 
ale po zavedení služby eOZ sa 
objavili vo väčšom podnety na 
nedostatky v tomto spôsobe 
oznamovania. Povedomie o tom, 
že zásielky na Slovensku roznáša 
len Slovenská pošta je veľmi silné. 
Niekedy je problém presvedčiť 
klienta, že podľa čísla zásielky zo 
zahraničia mu mala byť dodaná 
iným poštovým podnikom. 

Ako je vaša agenda poštového 
ombudsmana rozdelená 
v zahraničí?„ Spôsoby riešenia sú sa-
mozrejme rôzne. Kým v Česku 
majú model, ktorý je podobný 
Slovenskej pošte, tak v Belgic-
ku dokonca existuje Kancelária 
Ombudsmana pre poštový servis 
ako nezávislá verejná služba pre 
celý poštový sektor. Z dostup-
ných informácií vyplýva, že kan-
celária ombudsmana v prvom 
kroku osloví poštové podniky, 
ktoré uznajú svoju zodpoved-
nosť a priamo uspokoja približne 
štvrtinu prípadov. Následne teda 
kancelária ombudsmana rieši 
prípady, keď zákazníkovi nevy-
hoveli. Približne 20% podaní je 
vyriešených telefonicky a približne 
60 % podaní je pritom uzavretých 
ako odôvodnených. Vo Veľkej 
Británii je zasa zriadená nezávislá 
organizácia POSTRS pre nápravu 
v poštových službách, ktorá je 
certifikovaná regulačným úradom 

Ofcom. Dobrovoľnými členmi sú 
viaceré miestne poštové podniky 
vrátane Royal Mail Group, ktoré 
platia ročný poplatok plus zvlášť 
za každý riešený prípad. Táto or-
ganizácia v roku 2015 prijala 328 
prípadov a odmietla 196 podaní. 
Najčastejším dôvodom podaní, 
viac ako 64 %, bola strata zásielky 
a viac ako 10 % predstavovalo 
poškodenie či zničenie zásielky. 

Aké máte výzvy na rok 2017?„ Veľké výzvy patria skôr mla-
dým. Som rád, keď okrem rieše-
nia podnetov zákazníkov môžem 
pomôcť Slovenskej pošte aj inak. 
Napríklad keď sa mi podarilo 
odkomunikovať výhrady našich 
zamestnancov k novým produk-
tom Poštovej banky s vedením 
banky alebo prispieť k vyriešeniu 
sporných otázok s vedením Úradu 
pre reguláciu elektronických ko-
munikácii a poštových služieb.
V budúcnosti sa chceme urči-
te viac spolupodieľať na tvorbe 
dokumentov Slovenskej pošty, 
a to napríklad aj na aktualizácií 
Reklamačného poriadku. Budem 
rád, ak sa mi podarí získať a pre-
sadiť hodnotný názor či myšlienku 
od niektorého kolegu. Naďalej 
bude našou veľkou výzvou za-
brániť vzniku zbytočných súd-
nych sporov a zabrániť odchodu 
nespokojných zákazníkov, lebo 
každý z nich je dôležitý a odchod 
každého znižuje sumu na našich 
výplatných páskach.

Rozhovor bol redakčne upravený.

Pre Slovenskú poštu, 
s trochou zveličenia, je lepšie, 
keď máte menej práce. Máte 
počas druhého roka vášho 
pôsobenia menej alebo viac 
sťažností od ľudí?„ Zaiste by bolo najlepšie, keby 
bola Slovenská pošta tak perfekt-
ná, čo samozrejme nie je možné, 
že by neexistovali ani reklamácie, 
ani sťažností a ani podania pre 
poštového ombudsmana. Ich 
počty sú síce v percentuálnej 
výške voči celkovému množstvu 
výkonov mizivé, no v absolútnych 
hodnotách sa jedná o vyššie čísla. 
A za všetkými stojí viac či menej 
nespokojný zákazník. A to je už 
pre Slovenskú poštu problém! 
V mesiacoch, ktoré už vieme me-
dziročne porovnať, počet podaní 
doručených poštovému om-
budsmanovi stúpa v desiatkach 
percent.

Dochádza počas vášho 
mandátu vo funkcii k zmenám 
podnetov?„ Keďže rozsah poskytovaných 
služieb Slovenskej pošty je široký, 
rovnako rozsiahly je aj diapazón 
došlých podnetov. Rozdiel vidím 
v tom, že sa na nás obracia viac 
zákazníkov, ktorí vyčerpali pred-
chádzajúce možnosti. Stále sa 
však nájdu takí, ktorí chcú riešiť 
svoje problémy „začerstva“, teda 
bez toho, aby podali reklamáciu. 
Sme radi, ak sa dá takýto klient 
vybaviť v spolupráci s konkrétnou 
poštou. Ďakujem všetkým kole-
gom a kolegyniam, ktorí vykonali 

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., 
pred budovou Hlavnej pošty 
v Bratislave

časopis  slovenskej  pošty14 15



LETO 2017

Redakcia: Odbor komunikácie Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Vedúca redaktorka: Zuzana Tichá, tel. 02/59 39 32 31, e-mail: ezvesti@slposta.sk
Vytlačil: Novart, s. r. o. | ISSN 1336-0841

o nás

Chceme vás 
lepšie poznať
Slovenská pošta si váži prácu 
každého svojho zamestnanca 
a snaží sa vytvárať tie najlepšie 
pracovné podmienky a podpo-
rovať vyváženosť medzi pracov-
ným a osobným životom. Zau-
jíma nás, ako to vnímate vy. Čo 
vás baví v zamestnaní? Akých 
máte kolegov? Chodíte spo-
lu niekam? A čo vlastne robia 
poštári mimo pošty? 

Radi by sme vás spoznali bližšie 
a veríme, že Poštové zvesti 
sú skvelým miestom, kde sa 

môžeme o sebe dozvedieť viac. 
Ak máte nejaký pekný námet, zau-

jímavosť či fotografiu, o ktorú by ste 
sa chceli podeliť, pošlite nám krátku 
správu na ezvesti@slposta.sk. Určite 
sa budeme Vašimi tipmi zaoberať 
a postupne ich zverejňovať.

Odbor komunikácie

mailto:eZvesti@slposta.sk

