
Strana 1 z 1 

 

Slovenská pošta zamestnáva 83 % žien 

 

Bratislava, 8. marca 2018 

Medzinárodný deň žien si pripomína aj Slovenská pošta. Tá patrí k najväčším 

zamestnávateľom na Slovensku a v súčasnosti dáva prácu 13 420 ľuďom. Zaujímavosťou 

je, že až 83 % z nich tvoria ženy. 

Z celkového počtu zamestnancov tak v radoch Slovenskej pošty pracuje 11 128 žien. 

Najviac zamestnankýň eviduje Slovenská pošta v Bratislavskom kraji, kde zamestnáva viac ako 1 

700 žien. Na druhom mieste v počte zamestnankýň je Banskobystrický kraj (takmer 1 600 žien) a 

na tretej priečke skončil Košický kraj, v ktorom je v rámci Slovenskej pošty zamestnaných viac 

ako 1 500 žien. 

V dnešnej dobe, keď je fluktuácia zamestnancov bežným javom, sa Slovenská pošta môže 

pochváliť aj „vernosťou“ pracovníkov v podobe dlhodobých desaťročných záväzkov. V súčasnosti 

evidujeme viac ako 40 žien, ktoré pre Slovenskú poštu pracujú 40 rokov. Úctyhodných 45 rokov 

na pošte pracuje 8 žien a rekord spomedzi zamestnankýň drží žena, ktorá pre Slovenskú poštu 

pracuje dlhých 49 rokov. 

„Medzinárodný deň žien by mal byť vyjadrením úcty k ženám a k ich právam. V prostredí 

Slovenskej pošty si ctíme princípy rovnosti a odmietame akékoľvek formy diskriminácie,“ uviedol 

generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik. 

Okrem spravodlivého odmeňovania majú zamestnanci k dispozícii širokú škálu benefitov 

a príspevkov, ktoré zahŕňajú príspevok na stravovanie, príspevok pri pracovnom výročí, 

príspevok na dopravu do zamestnania, príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti, príspevok na 

rôzne športové a kultúrne podujatia, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (podľa veku 

zamestnanca) či mimoriadnu sociálnu výpomoc. 

 

Slovenská pošta tiež dbá na zdravie svojich zamestnancov – vo viacerých mestách pravidelne 

organizuje Dni zdravia, počas ktorých môžu zamestnanci bezplatne absolvovať rôzne zdravotné 

vyšetrenia. K dispozícii sú aj odborné konzultácie, ochutnávky zdravých potravín, testovanie 

prírodnej kozmetiky, masáže či poradenstvo o predchádzaní rakovine prsníkov.  
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