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Originálna pohľadnica ľahko a jednoducho vďaka novinke 
Slovenskej pošty 

Bratislava 23. novembra 2017 

Pozdravy blízkym z dovolenky, pri príležitosti výročí, sviatkov či iných špeciálnych 

udalostí môžu byť vďaka novinke Slovenskej pošty ešte originálnejšie. Nová služba „Moja 

pohľadnica“ umožní vytvoriť si prostredníctvom mobilného telefónu či webu jedinečnú 

pohľadnicu s vlastným motívom. Slovenská pošta ju vytlačí a pošle zvolenému adresátovi 

v rámci Slovenska i do zahraničia.  

Vytvorenie pohľadnice je veľmi jednoduché – cez odkaz na internetovej stránke www.posta.sk si 

zákazník vyberie z dvoch rôznych formátov pohľadnice - A6 (150 x 100 mm)  a A5 (210 x 150 

mm) a nahrá si ľubovoľnú fotografiu či obrázok z vlastnej galérie, prípadne využije niektorú 

z pripravených šablón. Následne zadá text, ktorý bude uvedený na zadnej strane pohľadnice 

a vypíše doručovacie údaje adresáta. Po objednaní pohľadnice je zákazník vyzvaný k úhrade, 

ktorú je možné vykonať štandardnými platobnými kartami alebo prostredníctvom Poštovej karty. 

Klientovi je po úspešnom zrealizovaní platby zaslané potvrdenie o úhrade sumy na e-mailovú 

adresu, ktorú zadal pri vytváraní objednávky.  

Slovenská pošta pohľadnicu doručí v rámci celého Slovenska do 3 pracovných dní odo dňa 

objednania, pričom cena za doručenie je v prípade „klasického“ rozmeru  0,90 eur a v prípade 

väčšej pohľadnice 1,10 eur. Zákazník môže pohľadnicu poslať aj na adresu v zahraničí; lehota 

doručenia a cena za takúto pohľadnicu závisí od krajiny, do ktorej je pohľadnica zaslaná. 

„Ambíciou Slovenskej pošty je prinášať klientom moderné a efektívne služby. Verím, že vďaka 

produktu ´Moja pohľadnica´ na jednej strane vyhovieme zákazníkom, ktorí chcú posielať svojim 

blízkym osobné a originálne pohľadnice, a na druhej strane vykompenzujeme pokles záujmu 

o klasické poštové služby. ´Moja pohľadnica´ je vďaka možnosti zvoliť si vlastný motív do istej 

miery emotívnou záležitosťou; očakávame, že ľudia si budú ako pohľadnicu posielať nielen 

pozdravy z dovolenky s vlastnými fotografiami, ale aj pozdravy pri výročiach, narodeniach a iných 

významných životných udalostiach,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.  

Zákazník si môže pohľadnicu objednať cez mobilný telefón, tablet aj desktop. Na odoslanie nie je 

potrebná registrácia; jednu pohľadnicu je možné poslať viacerým adresátom a v rámci jednej 

objednávky je možné vytvoriť viac pohľadníc. Pohľadnicu je prostredníctvom www.posta.sk 

možné objednať si z celého sveta – podmienkou je internetové pripojenie. 

 

Kontaktné údaje: 

Martina Macková 

Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.  

Tel.: +421  904 654 377, E-mail: mackova.martina@slposta.sk, Web: www.posta.sk 
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Cenník služby Moja pohľadnica 

 


