Základňu Slovenskej pošty tvorí 83% žien z celkového počtu
zamestnancov
Bratislava, 8. marca 2019
Slovenská pošta je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti pracuje
v Slovenskej pošte 13 206 ľudí. Až 83 % z nich tvoria ženy. Dámy v Slovenskej pošte tvoria základňu
Slovenskej pošty, ktorú rovnocenne dopĺňajú ich kolegovia. Zatiaľ čo dámy prevažujú nielen medzi
poštovými doručovateľmi, ale aj na vedúcich pozíciách, páni dominujú napríklad v pozíciách
balíkových doručovateľov a v oblasti poštovej prepravy.
Z celkového počtu zamestnancov pracuje v Slovenskej pošte 10 974 žien. Na pozícii poštového doručovateľa
pracuje 4 160 žien, čo je viac ako 88% z celkového počtu poštových doručovateľov. Ženy v Slovenskej pošte
prevažujú aj na vedúcich pozíciách. Vo vedúcej pozícii pôsobí 1 671 žien, čo je až 91% z celkového počtu
vedúcich pracovníkov.
Najviac zamestnankýň eviduje Slovenská pošta v Bratislavskom kraji, kde zamestnáva vyše 1 600 žien. Na
druhom mieste v počte zamestnankýň je Banskobystrický kraj (1 580 zamestnankýň) a na tretej priečke
skončil Košický kraj, v ktorom je v rámci Slovenskej pošty zamestnaných takmer 1 550 žien.
Napriek narastajúcemu trendu fluktuácie zamestnancov na trhu práce, Slovenská pošta sa môže pochváliť
dlhoročnou vernosťou väčšiny svojich pracovníkov. V súčasnosti evidujeme 3 925 žien, ktoré pre Slovenskú
poštu pracujú viac ako 21 rokov. Slovenská pošta pravidelne oceňuje zamestnancov za ich desaťročné
pracovné výročia. V roku 2018 ocenenie získalo vyše 1 000 zamestnankýň, z ktorých viac ako 70 odpracovalo
nepretržite v Slovenskej pošte obdivuhodných 40 rokov. Zamestnanci môžu získať raz ročne aj ocenenie
Ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré bolo udelené v roku 2018 celkovo piatim
zamestnancom, z ktorých boli 4 ženy.
„Moju úctu a vďaku za svedomitú prácu majú všetci zamestnanci a zamestnankyne Slovenskej pošty. Jednou
z našich priorít v rámci stratégie Pošta 2020 je byť konkurencieschopným zamestnávateľom so spokojnými
zamestnancami, na čom budem stavať aj naďalej,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.
V roku 2019 Slovenská pošta investuje do miezd zamestnancov o 13 miliónov € viac ako v predchádzajúcom
roku. Okrem zvýšených miezd od začiatku roka doplnila k výhodám pre zamestnancov aj možnosť využitia
rekreačných poukazov. 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 či odborné
konzultácie.
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