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POŠTA 2020 modernejšia a efektívnejšia

Úspech firmy stojí a padá NA ĽUĎOCH 

Zvýhodnená ponuka paušálov a motivačné KAMPANE
Pre milovníkov kníh ZĽAVY v Panta Rhei

ZMENY v elektronických registračných pokladniciach 

Jarné NOVINKY v produktoch a službách 

BENEFITY a príspevky v roku 2019

Centrá reg. predaja a prevádzky KOŠICE a NITRA
Investície do REKONŠTRUKCIE 

a MODERNIZÁCIE za uplynulý rok 2018
Keď je poštár SOCHÁROM, alebo sochár POŠTÁROM

ZNÁMKOVÁ tvorba Slovenskej pošty

250 rokov stálej poštovej stanice v Banskej Bystrici



Poštu v roku 2020 chceme

Slovenská pošta v roku 2020

Čo sa nám už podarilo na pošte  
zlepšiť a zefektívniť?

aj Pošta v roku 2019 bude ešte lepšia

MODERNÁ POŠTA, KTORÁ SA NEUSTÁLE ZLEPŠUJE
MODERNÁ POŠTA, KTORÁ JE EFEKTÍVNA

Efektívne a moderné služby, ktoré zjednodušia prácu  
  zamestnancov a prispejú k spokojnosti zákazníkov

ešte lepšiu - s modernými službami

a s efektívnou prevádzkou

S modernými elektronickými službami, spokojnými zamestnancami a s menej vyťaženými poboč-
kami. Takú chceme Slovenskú poštu v roku 2020. Slovenská pošta na čele s generálnym riadite-
ľom Petrom Helexom sa mení k lepšiemu podľa stratégie Pošta 2020. Zmeny smerujú k lepšej 
pošte s modernými službami pre ľudí a efektívnou prevádzkou pre zamestnancov.

NA ZAMESTNANCOCH NÁM ZÁLEŽÍ

 spríjemňujeme pracovné prostredie neustálou 
rekonštrukciou priestorov

 elektronickými službami znižujeme vyťaženosť  
zamestnancov

 odmeňujeme za šikovnosť a dlhodobú prácu
 prispievame na dovolenkovú rekreáciu

SME POŠTA S MODERNÝMI SLUŽBAMI 

 jednoduchá platba faktúr na priehradke  
cez QR kód

 rýchle platenie kartou pri priehradke
 výhodný výber peňazí na poštách ako  

z bankomatu

SME JEDNOTKA V DORUČOVANÍ  
BALÍKOV NA SLOVENSKU

 spolupracujeme s TOP internetovými obchodmi  
na Slovensku

 testujeme Balíkovne, rýchlejší výdaj balíkov  
na poštách

 zvyšujeme počet zákazníkov BalíkoBOXov

ÚRADNÉ ZÁLEŽITOSTI VYBAVÍME SPOĽAHLIVO

 v partnerstve so štátom doručujeme úradné  
dokumenty centrálne

 v službách IOMO sme cenovo najvýhodnejší
 na pobočkách osvedčíme elektronický  

aj papierový dokument

 viac vyvolávacích systémov na pobočkách
 automatizácia platieb na pobočkách
 mobilná aplikácia Slovenskej pošty

 platba kartou u kuriérov
 zvýšenie počtu BalíkoBOXov
 doručovanie v časových oknách
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EDITORIÁL

Milé kolegyne, milí kolegovia,
naša spoločnosť hospodárila v minulom roku s niekoľko milió-
novou stratou. Očakávaný negatívny hospodársky výsledok bol 
ešte v júli pri mojom nástupe do funkcie generálneho riaditeľa 
vyšší, nám sa ho aj vďaka stratégii Pošta 2020, a zatiaľ uplatne-
ným opatreniam, podarilo znížiť.

Stratégiu Pošta 2020 som odprezentoval Vám a verejnosti na 
jeseň 2018. Slovenskú poštu v roku 2020 vidím lepšiu, moder-
nejšiu a efektívnejšiu. Keďže nastavujeme opatrenia a procesy, 
vďaka ktorým sa neustále zlepšujeme. Ponúkame a ponúkneme 
zákazníkom viac moderných služieb a prostredníctvom automa-
tizácie procesov na pobočkách a v logistike znížime vyťaženosť 
Vás, našich zamestnancov.  

Opatrenia, ktoré sa nám už podarilo zaviesť, pomáhajú skutoč-
ne budovať moderné služby a efektívnu prevádzku pošty. Vďaka 
tomu môžeme mať vyššie platy, či novšie priestory na poboč-
kách. Od novembra minulého roka doručujeme úradné zásiel-
ky centrálne, tiež sme zmodernizovali platbu faktúr cez QR kód. 
Efektívnu prevádzku pri výdaji balíkov na poštách sme si vyskú-
šali v testovaní Balíkovní. Od decembra si zákazníci osvedčia 
na IOMO poštách elektronické aj papierové dokumenty a dnes 
sme cenovo najvýhodnejší. Platba kartou na pobočkách od feb-
ruára odľahčuje zamestnancov na priehradkách od spracovania 
hotovosti. Najnovšie už ponúkame zákazníkom aj rýchly výber 
hotovosti na pobočkách ako z bankomatu. Nárast balíkových 
zásielok v priemere o 21 %  odzrkadľuje spokojnosť zákazníkov, 
ale aj našu pripravenosť zotrvať na pozícii lídra v ich doručovaní. 
Potvrdila to aj zvládnutá vianočná prevádzka.  

Aby sme sa pošte v roku 2020 ešte viac priblížili, čaká nás tento 
rok, okrem iného, viac vyvolávacích systémov. Aby sme mali na 
pobočkách poriadok a plynulú prevádzku bez komplikácií. Uva-
žujeme nad automatizáciou niektorých procesov, ktoré odľahčia 
všetkých zamestnancov v Slovenskej pošte. Mobilná aplikácia 
s funkciou vygenerovania poradového čísla a sledovaním zásiel-
ky bude od leta určite veľkou pomocou nielen pre zákazníkov 
a v kombinácii s wifi na pobočkách zadarmo bude ešte dostup-
nejšia. Budeme mať tiež viac BalíkoBOXov, väčšie logistické cen-
trum, efektívnejšie doručovanie cez doručovateľské centrá, do-
ručovanie balíkov v časových oknách a aj platbu kartou u našich 
kuriérov. 

Vy ste tiež súčasťou predstavy o pošte v roku 2020. Pošty ne- 
ustále lepšej – s modernými službami, efektívnou prevádzkou 
a spokojnými zamestnancami. Na Vás, zamestnancoch Sloven-
skej pošty, mi naozaj záleží, ako aj na Vašom názore. Preto by 
som Vás chcel vyzvať zapojiť sa a pomôcť zmodernizovať a zefek-
tívniť poštu. Každý nápad, odporúčanie, tip, ktorý na Váš podnet 
zavedieme a prinesie spokojnejších zákazníkov, spokojnejších 
kolegov, vyššie vynosy, alebo zníženie nakladov, finančne odme-
níme. Verím, že postupne urobíme všetky kroky na to, aby sa nám 
spoločne podarilo naplniť víziu modernej a efektívnej pošty. Taká 
sa dokáže zamestnancom zodpovedajúco odvďačiť. 

Peter Helexa
generálny riaditeľ
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ROZHOVOR

Úspech firmy
stojí a padá na ľuďoch

René Kubiš:

Od júla 2018 je novým riaditeľom Úseku prevádzky Slovenskej pošty (SP). Na vlastnej koži si vyskúšal 
aj prácu balíkového triediča počas nočnej zmeny na Hlavnom spracovateľskom stredisku Bratislava. 
Pracuje na zavedení novinky - mobilnej aplikácie Slovenskej pošty a na projekte nového logistického 
centra Bratislava. V súkromí sa venuje zaujímavej záľube – skydivingu, čo je pre top manažéra nezvy-
čajný koníček. René Kubiš.

Na Slovenskej pošte pôsobíte od júla minulého roka. Čo vám 
pošta priniesla a aké sú podľa vás jej najväčšie pozitíva?
Slovenskú poštu vnímam ako veľkú výzvu. Vidím tu na jed-
nej strane veľa priestoru na zlepšenie nášho fungovania a na 
strane druhej vidím obrovskú príležitosť. Slovenská pošta je 
hráč, ktorý má veľké možnosti. Máme sieť 1500 pôšt, viac ako 
400 kuriérov a k tomu desiatky balíkoBOXov. Máme flotilu 
viac ako 1300 vozidiel v prepravnej a doručovateľskej sieti. 
Takéto možnosti, takúto širokú doručovaciu sieť nemá žiadny 
konkurent. Dokonca, dosahujeme aj veľmi dobrú spokojnosť 
u zákazníkov. Vnímam to celé pozitívne. Ľudia, s ktorými pra-
cujem, sa vedia pre veľké ambície nadchnúť, a preto sa mi tu 
pracuje dobre.

Vlani Slovenská pošta prekonala rekordy v spracovaných 
objemoch listových a balíkových zásielok. Nakoľko sme za-
znamenali nedostatok brigádnikov, bez váhania ste „odhodi- 
li“ sako a išli ste triediť balíky. Bola to okrem iného pre vás 
aj istá forma psychohygieny?
Bolo nás z manažmentu viac, ktorí sme si to boli vyskúšať 
osobne (úsmev). Z môjho pohľadu to bola forma pomoci. Nie 
fyzickej, to vnímam ako zanedbateľné, ale gesto pomoci ve-
denia SP problémovému miestu. Situáciu na HSS Bratislava, 
kde som strávil nočnú zmenu, vnímam ako veľmi vážnu. Ako 
šéf musím zabezpečiť nápravu. Aby som tomu vedel pomôcť, 
musím rozumieť, o čom tá práca je, ako fungujeme, čo vylep-
šovať a ako to vnímajú ľudia.
V minulom roku sme spracovali rekordných 9,1 milióna ba-
líkov, z toho len počas vianočnej prevádzky išlo o 2 milióny. 

V rekordný deň to bolo viac ako 80 000 zásielok. Všetkým, 
ktorí majú zásluhu na tom, že to pošta zvládla, by som sa veľ-
mi rád poďakoval.

Rok 2019 odštartovala novinka – platba platobnými kartami 
na poštách. Čo vás viedlo k zavedeniu tejto novinky?
Podľa môjho názoru mala byť platba kartou zavedená už dáv-
no. Ak chceme zo SP urobiť moderného partnera pre e-shopy, 
nemáme inú možnosť, ako platbu kartou poskytovať. Takže tu 
len dobiehame.

Slovenská pošta hospodárila s negatívnym hospodárskym 
výsledkom. Čo je podľa vás kľúčové pre zmenu negatívne-
ho trendu?
Asi to nebude znieť veľmi sofistikovane, ale zrejme bude treba 
zvyšovať príjmy a znižovať náklady. Na strane príjmov musíme 
zvýšiť našu celkovú kapacitu, zvyšovať komfort a spokojnosť 
zákazníkov a hľadať nové zdroje. Preto staviame úplne nové 
Logistické centrum Zvolen, pripravujeme nové logistické cen-
trum Bratislava, zavedieme mobilnú aplikáciu s komfortnými 
službami pre zákazníkov. Novým zdrojom príjmov je aj roz-
behnuté Centrálne úradné doručovanie cez SP. Na strane ná-
kladov musíme dobre zvažovať, ktoré náklady sú nevyhnutne 
potrebné pre fungovanie SP, a ktoré nie. Preto beží procesná 
analýza, „zoštíhľovanie“ firmy. Určite nájdeme aktivity, ktoré 
sa vykonávajú duplicitne, prípadne sa robia úplne zbytočne. 
Takto ušetrené náklady použijeme napríklad na financovanie 
rastúcich služieb, ako sú balíky, na zlepšenie kvality služieb 
pre našich zákazníkov alebo na zvýšenie spokojnosti zamest-
nancov.

Predošlý rok priniesol aj pilotnú prevádzku špeciálnych 
priehradiek, tzv. „Balíkovne“ na 100 pobočkách Slovenskej 
pošty. Čo to znamená v praxi pre spoločnosť?
Zavedenie Balíkovní považujem za veľmi dobrý krok, robili 
sme to bez väčšej propagácie – ako pilot. Myslím si, že sa 
nám podarilo na úvodných 50 poštách s vyvolávacím systé-
mom a na 50 bez vyvolávacieho systému vychytať úvodné 
nedostatky, nezaznamenali sme negatívne reakcie, pričom 
viac ako 50 % balíkov, ktoré boli vydané na týchto poštách, 
išlo cez Balíkovne. Balíkoví zákazníci boli vybavení rýchlej-
šie, čo bolo primárnym cieľom Balíkovne. Po zavedení sme 
zaznamenali skrátenie čakacej doby na balík v priemere  
o 1 minútu a 30 sekúnd. Budeme službu ďalej vylepšovať 
a rozširovať. Pozitívne na túto službu reagujú aj e-shopy. Urči-
te to zaváži pri ich rozhodovaní, ktorú spoločnosť budú pou-
žívať na doručovanie.
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ROZHOVOR

Úsek prevádzky zastrešuje okrem iného aj obchodnú 
časť spoločnosti. V minulom roku došlo k niekoľkým 
významným akvizíciám. Ktorú z nich považujete na naj-
zaujímavejšiu?
Motorom rastu v budúcnosti budú e-shopy. Preto si cením 
úspechy napríklad u zákazníkov Klingel.sk, ktorý je novým 
zákazníkom SP, alebo bonprix.sk, kde sme dnes výhradným 
doručovateľom zásielok. Zrejme najväčší kontrakt sme uzav-
reli s NASES-om na Centrálne úradné doručovanie, a to na 
viac ako 80 mil. eur. Podarilo sa nám uzavrieť veľmi zaujímavú 
zmluvu s Ministerstvom vnútra SR, ktorej predmetom je distri-
búcia pasov a občianskych preukazov.
Vzhľadom na negatívny vývoj hospodárskeho výsledku SP sme 
pristúpili k úprave podmienok pre veľkých zákazníkov a part-
nerov. Ku koncu roka sme upravili podmienky zľavového sys-
tému, ktoré reflektujú zvyšujúce sa náklady SP. Zľavy sú teda 
výrazne nižšie, čo prinesie SP dodatočné výnosy. Zákazníkov, 
samozrejme, zvyšovanie cien nenadchlo, ale rokujeme s cie-
ľom maximalizovať počty zásielok pri nových podmienkach.

Máte nejaké osobné, či pracovné predsavzatia? Mnohí si 
ich dávajú na konci alebo začiatku roka. 
Predsavzatia prijaté na konci roka majú minimálnu šancu na 
úspech. Niekde som napríklad čítal, že 60 % všetkých vstupe-
niek do fitnesscentier kúpených na prelome rokov ľudia nikdy 
nevyužijú. Preto si dávam predsavzatia počas celého roka. 
Najnovšie predsavzatie je, že budem menej váhať. Mám pocit, 
že veľa vecí robíme zbytočne zložito, chce to viac sedliackeho 
rozumu a menej špekulovania. Okrem toho som si dal osobný 
cieľ: minimálne 20 zoskokov v roku 2019 - venujem sa skydi-
vingu.

Skydiving je veľmi nezvyčajný koníček. Kedy a ako ste sa 
k tomu dostali a aký zoskok bol možno najzaujímavejší či 
najnebezpečnejší?
Ku skydivingu som sa dostal cez darček – tandemový zoskok 
padákom. Hneď po prvom zoskoku som si povedal, že si ta-
kúto krásnu zábavu musím zopakovať. Výcvik som dokončil 
v roku 2018. Najkrajšie zoskoky sú také, keď sa človeku vo 

vzduchu podarí urobiť všetko tak, ako to má byť. Keď sa mi 
prvýkrát podarilo pri jednom zo zoskokov splniť všetky úlohy, 
na čo je čas asi 50 sekúnd, a potom otvoriť padák na 1 600 m, 
bol to výborný pocit. Skákal som už pri západe slnka – tiež 
veľmi pekné. A najhorší zoskok som mal asi v závere sezóny 
2018 – padák sa mi otvoril neplánovane sám, dosť nebezpeč-
ne, a ani pristátie nebolo ideálne kvôli vetru. Ale pristál som 
(úsmev).

Vo vašej kariére máte za sebou viacero úspešných projek-
tov. Prezradíte nejaký recept na úspech?
V mojich predchádzajúcich zamestnaniach som sa primárne 
venoval IT a biznis projektom. Riadil som projekty, potom som 
viedol obchod, marketing, aj projektových manažérov. A to sú 
presne tie skúsenosti, ktoré využívam dodnes. Som presved-
čený, že všetko je to o ľuďoch – o ich presvedčení, ich výkone 
a o ich nadšení pre zmeny, ktoré prinášame. Úspech firmy 
stojí a padá na ľuďoch, nie na procesoch, smerniciach, ani 
technológiách.

Študoval na City University Bellevue v Trenčíne. Absolvoval niekoľko 
certifikácií a školení. V rokoch 2014 – 2015 InterLeader – certifi-
kačný program na tvorbu stratégie, riadenia zmien a rozvoj riadia-
cich zručností. Ďalej certifikáciu projektového manažmentu IPMA aj 
PRINCE2.

Pracovnú kariéru začal v spoločnosti INVO, s. r. o., Brno, ako projek-
tant telekomunikačných sietí. Pokračoval ako asistent IT manažéra 
v spoločnosti AGA GAS, spol., s. r. o. Bratislava. V spoločnosti eCom-
petenceCenter v Nemecku riadil zákaznícke IT projekty. Následne 
pokračoval v projektoch v spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Brati-
slava, kde sa počas 12 rokov vypracoval na projektového riaditeľa.

V rokoch 2012 – 2017 pôsobil ako obchodný a marketingový riaditeľ 
vo vedení spoločnosti PosAm, spol., s. r. o., Bratislava.

Rok na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 
a v NASES na projektoch informatizácie a rozvoja služieb eGovern-
mentu.

Od júla 2018 je členom predstavenstva a riaditeľom Úseku prevádz-
ky Slovenskej pošty, a.s.

RENÉ KUBIŠ
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V spolupráci s Panta Rhei 
sme pre všetkých knižných nadšencov 

pripravili lákavú ZĽAVU

Logistike od apríla 
šéfuje Marek Brezničan

Od 1. apríla 2019  
nastala v rámci  
organizačnej štruktúry  
zmena na logistike.  
Novým šéfom Sekcie  
spracovania a prepravy 
zásielok sa stal  
Ing. Marek Brezničan.
My by sme Vám ho  
chceli predstaviť.

Slovenská pošta má v rámci svo-
jej spolupráce viacero partnerov. 
K jedným z tých dlhodobých part-
nerstiev, na ktoré môže byť naša 
spoločnosť hrdá, je určite aj spo-
lupráca s Panta Rhei. Okrem bo-
hatého výberu kníh tam nájdete aj 

výbornú kávu a navyše, do 30. apríla máte možnosť využiť aj 
8-% zľavu na nákup v eshope www.pantarhei.sk.

Majiteľ spoločnosti Panta Rhei, pán László 
Bödök, mal na začiatku svojho podnikania veľ-
ký sen. Chcel podnikať s niečím, čo nebude len 

obyčajným tovarom, ale bude prinášať zákazníkom zážitok, ra-
dosť a poznanie. Rozhodol sa preto pretransformovať svoj sen 
do skutočnosti a v roku 1989 začal predávať knihy. Uplynulo 
30 rokov a spoločnosť Panta Rhei vlastní sieť 54 kníhkupec-
tiev v 32 slovenských mestách. V roku 2009 úspešne spustili 
internetový obchod www.pantarhei.sk. 

Od samého začiatku spoločnosť Panta Rhei úspešne spolu-
pracuje aj so Slovenskou poštou . Spolupráca je nielen pri za-
sielaní obyčajnej korešpondencie, ale zvýraznila sa najmä zave-
dením internetového obchodu . Na zasielanie balíkov čitateľom 
využívajú naše Expresné zásielky. Úspešne spustili a využívajú 
nielen doručenie zásielok kuriérmi na adresu, ale najmä doru-
čenie ich tovaru na poštu, do balíkoBOXov – približne 50 %. 
Zásielky vyzdvihujeme priamo v Panta Rhei – balíky v sklade ku-
riérmi a obyčajnú korešpondenciu na centrále cez zberné jazdy. 

Naša spolupráca sa neustále pozitívne vyvíja a počet do-
ručených zásielok stále rastie – medziročne až 20 %. Aj na-

priek tomu, že žijeme v elektronickej dobe, viac ako trištvrte 
zákazníkov spoločnosti Panta Rhei uprednostňuje platbu pri 
prevzatí tovaru na dobierku. Obojstranne veríme, že všetci ad-
resáti privítajú aj našu novinku pri prevzatí zásielok na pošte, 
v podobe platby kartou.

Slovenská pošta neustále inovuje svoje služby, a tak sa 
aj pre spoločnosť Panta Rhei stala spolupráca nielen zaují-
mavou, ale aj strategickou z pohľadu zabezpečenia činnosti 
e-shopu. 

Skúste si aj vy objednať knižky, CD, DVD alebo kávu na 
www.pantarhei.sk a zaškrtnite doručenie cez Slovenskú poš-
tu. Ak si objednáte doručenie do nášho balíkoBOXu, ktorý je 
vám najbližšie, tak vašu vytúženú knižku môžete mať v rukách 
už na druhý deň ráno. BalíkoBOX je vám k dispozícii nonstop 
a nepotrebujete ani hotovosť. Zaplatíte jednoducho kartou. 

Navyše, ako bonus za objednanie tovaru cez www.pantarhei.sk 
môžete teraz získať až 8-% zľavu na akýkoľvek tovar. Stačí, ak:
1. v „Spôsobe platby“ zaškrtnete: Dobierka,
2. do kolónky „zľavový kupón“ vpíšte: PANTAPOSTA,
3. v „Spôsobe dopravy“ vyberiete:  

Slovenská pošta – Balík na poštu,
4. vyberiete si doručenie do BalíkoBOXu alebo na poštu, 

kde vám doručenie najviac vyhovuje. Stačí vpísať obec 
alebo PSČ a vybrať si 
z ponuky to správne 
miesto doručenia.

Zľavový kupón platí do 
utorka 30. apríla 2019 
(vrátane).

V rámci organizačnej zmeny vznikla v apríli nová Sekcia 
spracovania a prepravy zásielok, ktorej ste sa stali riadite-
ľom. Môžete nám túto sekciu priblížiť ? 
Sekcia spracovania a prepravy zásielok zastrešuje všetky čin-
nosti, ktoré priamo súvisia so spracovaním zásielok, ich distri-
búciou, samotnou dopravou či starostlivosťou o vozový park. 
Pod túto sekciu je od apríla zaradený aj Odbor plánovania 
logistických činností a centrálneho dispečingu.

 Aké sú vaše vízie a plány v rámci tejto sekcie? Prípadne, 
aké nové  projekty vás čakajú?
Čakajú nás mnohé projektové výzvy. Okrem nových spraco-
vateľských stredísk vo Zvolene a Bratislave, platba kartou 
u kuriéra, ale aj podaj balíkových zásielok prostredníctvom 
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HOSPODÁRENIE

Za minulý rok dosiahla Slovenská pošta

horší hospodársky výsledok,
ako predpokladal plán

V roku 2018 dosiahla Slovenská pošta, a. s., stratu pred 
zdanením -5 198 tis. eur, čo je o 6 007 tis. eur horší vý-
sledok ako predpokladal plán.

Najvýznamnejší vplyv na hospodárenie spoločnosti oproti plá-
nu mali nižšie výnosy, ktoré poklesli o 4 498 tis. eur. To je 
výsledok predovšetkým vplyvov nižších výnosov univerzálnej 
služby (-6 875 tis. eur). Plán v roku 2018 predpokladal v uni-
verzálnych službách priaznivejšie čísla na poli výnosov, hlavne 

v súvislosti s úpravou taríf univerzálnych služieb v medziná-
rodnom styku, ktorý sa však nenaplnil. Výrazný prepad výno-
sov univerzálnej služby bol čiastočne kompenzovaný vyššími 
výnosmi za expresné služby a výnosmi za vstupujúce zásielky 
medzinárodného poštového styku.

Výsledok hospodárenia oproti plánu negatívne ovplyvnili aj 
vyššie náklady, ktoré vzrástli o 1 509 tis. eur, hlavne vplyvom 
rastu osobných nákladov a prepravného. Vyššie osobné ná-
klady vzrástli v dôsledku vyššieho čerpania mzdových pro-
striedkov, v položkách pobádacej zložky mzdy (výplata mimo-
riadnej koncoročnej odmeny…), vyššou výplatou mzdových 
zvýhodnení a odmeny za dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru. Náklady na prepravné vzrástli pre-
dovšetkým v dôsledku zvýšenej prepravy expresných zásielok 
a balíkov, ktoré boli kompenzované vyššími výnosmi predo-
všetkým z expresných zásielok. Naopak, nižšie boli čerpané 
hlavne náklady na energie a predaný tovar.

Napriek tomu Slovenská pošta, a. s., znížila stratu, ktorú pred-
pokladala podľa očakávanej skutočnosti roku 2018, na zákla-
de výsledkov obdobia 1-9/2018, (-8 851 tis. eur) až o 3 653 tis. 
eur. Oproti očakávanej skutočnosti došlo k zvýšeniu výnosov 
o 1 482 tis. eur, predovšetkým vplyvom prehodnocovania cien 
a zliav zmluvných zákazníkov a zvyšovaním počtu podaných 
expresných zásielok a úsporou prevádzkových nákladov, pre-
dovšetkým v spotrebe materiálu a energií a vybraných spotre-
bovaných služieb (napr. náklady na IT služby).

balíkovej triediacej linky aj pre viackusové expresné zásielky. 
Výzvy týkajúce sa zefektívnenia procesov spracovania vnút-
roštátnych zásielok a zásielok zo zahraničia (najmä z Číny). 
Taktiež budeme pracovať na zabezpečení technickej a tech-
nologickej podpory všetkých stredísk v pôsobnosti sekcie tak, 
aby sme boli pripravení a schopní zvládnuť avizované zvýšené 
objemy balíkových zásielok. V neposlednom rade vyvinieme 
maximálne úsilie na optimalizáciu prepravnej siete, vedenie 
poštových kurzov, optimalizáciu počtu a rozmiestnenia oblast-
ných uzlov, z ktorých je zabezpečované doručovanie balíko-
vých zásielok. Očakávam, že personálna otázka a problémy 
s ňou spojené zohrá v nasledujúcom období tiež významnú 
úlohu.

Na pošte pracujete niekoľko mesiacov, čo vás najviac pre-
kvapilo?
Najviac ma prekvapil a zároveň potešil prístup zamestnancov 
k  inštitúcii ako takej. Ich vzťah by sa dal často nazvať nie pra-
covno-právnym pomerom, ale poslaním.

Marek Brezničan
Má 38 rokov, je ženatý a má jed-
no dieťa. Pochádza z Topoľčian 
a žije v Bratislave. Vo voľnom 
čase sa rád venuje športu a ako 
poľovník aj starostlivosti o zver.

Vyštudoval medzinárodný ob-
chod na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave. Zastával pozície od 
riaditeľa Odboru marketingu,  
projektového manažéra, cez 
konateľa obchodnej spoločnos-
ti, až po generálneho riaditeľa 
sekcie európskych programov 
a projektov na Ministerstve zdra-
votníctva SR.
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BENEFITY

Zvýhodnená ponuka paušálov 
a motivačné kampane

Aj tento rok sme si pre vás a vašich blízkych pripravili DARČEK - novú zvýhodnenú ponuku paušálov 
SLOBODA+ a SLOBODA DATA len za ceny mesačných poplatkov SLOBODY na celý rok 2019.

Zamestnanci pôšt a OHP dostali 4 špecifické kódy s popisom aktivácie novej zvýhodnenej ponuky 
priamo na poštách od vedúcich pôšt, resp. vedúcich OHP. 

Ostatní zamestnanci Slovenskej pošty majú možnosť si požiadať o zaslanie 4 špecifických kódov s popisom aktivácie novej 
zvýhodnenej ponuky prostredníctvom mailovej požiadavky zo služobného mailu na adresu 4ka.podpora@slposta.sk. 

Špecifické kódy spolu s popisom aktivácie novej zvýhodnenej ponuky budú zaslané priamo na váš služobný mail.

SLOBODA
300 +

SLOBODA
100 +

Aktivácia
na každej pošte

Aktivácia
na každej pošte

Aktivácia
na každej pošte

Aktivácia
na každej pošte

8 €
mesačne

 100 MIN alebo SMS v celej EÚ
 1 GB dátv celej EÚ
 10 GB dát v sieti 4ka
   (z toho 1,11 GB v celej EÚ)

 300 MIN alebo SMS v celej EÚ
 1 GB dátv celej EÚ
 15 GB dát v sieti 4ka
   (z toho 1,11 GB v celej EÚ)

 Nekonečné MIN alebo SMS v celej EÚ
 1 GB dátv celej EÚ
 Nekonečné dáta v sieti 4ka
   (z toho 1,11 GB v celej EÚ)

 1 GB dátv celej SR
 Neobmedzené dáta v sieti 4ka

SLOBODA
NEKONEČNO +

SLOBODA
DÁTA

12 €
mesačne

20 €
mesačne

12 €
mesačne

5 €/mes.
iba pre vás do

31. 12. 2019

9 €/mes.
iba pre vás do

31. 12. 2019

17 €/mes.
iba pre vás do

31. 12. 2019

10 €/mes.
iba pre vás do

31. 12. 2019

MOTIVAČNÉ KAMPANE A SÚŤAŽE
KVARTÁLNA SÚŤAŽ s Poštovou poisťovňou pre zamestnan-
cov CRPP zaradených do funkcie predajca, poštový doru-
čovateľ. Kampaň prebieha v čase od 1. 2. 2019 do 30. 4. 
2019.

Výhra - dovolenkový poukaz v hodnote 150 ,  ktorý je mož-
né uplatniť v ubytovacích zariadeniach a hoteloch po celom 
Slovensku. 

PODMIENKY
• Predajca počas trvania súťaže musí dohodnúť minimálne 

7 ks nových poistení k produktu SIPO poistenie PLUS a mi-
nimálne 7 ks nových poistných zmlúv k produktom Detské 
poistenie pre nezbedníkov alebo Úrazové poistenie Plus, 
Poistenie pohrebných nákladov v ľubovoľnej kombinácii.

• Doručovateľ počas trvania súťaže musí dojednať minimál-
ne 4 ks nových poistení k produktu SIPO poistenie PLUS 
a minimálne 4 ks nových poistných zmlúv k produktom 
Detské poistenie pre nezbedníkov alebo Úrazové poistenie 
Plus, Poistenie pohrebných nákladov v ľubovoľnej kombi-
nácii.

Výhru získajú 2 najúspešnejší predajcovia z každého CRPP 
a 2 najúspešnejší doručovatelia z každého CRPP.

Poštová banka pripravila pre vedúcich pôšt s priehradkami 
finančných služieb (PFS) MOTIVAČNÚ KAMPAŇ na podporu 

predaja finančných produktov. Kampaň prebieha v čase od 
1. 3. 2019 do 31. 5. 2019.

PODMIENKY
• Pre  získanie mimoriadnej odmeny za riadenie je započíta-

ná celá produkcia zamestnanca PFS z posunu, t.j. ID1+ID2.

• Neplatí to v prípade, že nebol realizovaný posun na PFS  
a ID1+ID2 prináleží zamestnancovi PFS.

• Nezadané a nesprávne označené žiadosti nebudú vstupo-
vať do výpočtu mimoriadnych odmien za riadenie.

CELKOVÉ VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
• za marec najneskôr do 15.4.2019, 

• za apríl do 15.5.2019,

• za máj najneskôr do 15.6.2019.

4KA
Motivačná súťaž „Predávaj SLOBODNE 2019“ na podporu 
predaja SIM kariet a paušálov SLOBODA/SLOBODA+/SLO-
BODA DATA  v čase od 01.2.2019 do 31.12.2019. 

VÝHRA
Zľava vo výške 100 % z kumulatívneho mesačného poplat-
ku za paušál SLOBODA 300+ (t. j. zľavu vo výške 12 eur) na  
3 mesiace na súkromnom telefónnom čísle v mobilnej sieti 
4ky a benefit: digitálne kupóny SLOBODA DATA (4ka bonus).

ROK 2019
BUDE PATRIŤ
SLOBODE
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LEGISLATÍVNE ZMENY

Zmeny
v elektronických

registračných 
pokladniciach

V zmysle novely zákona sú umožnené 3 spôsoby 
riešenia:

1. pripojenie na VRP – virtuálna registračná pokladnica,
2. upgrade súčasných fiškálnych modulov,
3. certifikácia vlastnej registračnej pokladnice – infor-

mačného systému s chráneným dátovým úložiskom.

Od 1. 7. 2019 nebude možné na súčasných elektro-
nických pokladniach (ERP) Slovenskej pošty, a.s., pre-
dávať žiadne tovary a služby, ktorých predaj podlieha 
evidencii v  ERP, vrátane eKolkov a  vybraných agend 
IOM. Stane sa tak v reakcii na schválenú novelu záko-
na č.289/2008 Z. z. o používaní týchto pokladníc, kto-
rá zaviedla povinnosť registrovať tržby len na poklad-
niach, ktoré sú online pripojené na Finančnú správu.

PODMIENKY 
• Výhru, resp. benefit získava 500 najlepších predajcov, 

ktorí, v zmysle Štatútu súťaže, počas príslušného hodno-
tiaceho obdobia dosiahnu minimálnu bodovú hrani-
cu stanovenú organizátorom (4ka) za predaj SIM kariet 
a paušálov SLOBODA.

• Hodnotiace obdobia

 » 1. 2. 2019 až 31. 3. 2019
 » 1. 4. 2019 až 30. 6. 2019
 » 1. 7. 2019 až 30. 9. 2019
 » 1. 10. 2019 až 31. 12. 2019

Hodnotiace 
obdobie

Dátum 
aktivácie 
paušálu

Bodová hranica 
hodnotiaceho 

obdobia

Obdobie  
platnosti paušálu  

(kalendárne mesiace)

1. 2. 2019 až  
31. 3. 2019 1. 5. 2019 33 bodov 5 – 7/2019

1. 4. 2019 až  
30. 6. 2019 1. 8. 2019 50 bodov 8 – 10/2019

1. 7. 2019 až  
30. 9. 2019 1. 11. 2019 50 bodov 11/2019 – 01/2020

1. 10. 2019 až  
31. 12. 2019 1. 2. 2020 50 bodov 2 – 4/2020

Hodnotiace 
obdobie

Počet bodov  
hodnotiaceho obdobia

Počet bodov  
hodnotiaceho obdobia

1. 2. 2019 až  
31. 3. 2019 67 až 99 bodov 100 bodov a viac

1. 4. 2019 až  
30. 6. 2019 100 až 149 bodov 150 bodov a viac

1. 7. 2019 až 
30. 9. 2019 100 až 149 bodov 150 bodov a viac

1. 10. 2019 až  
31. 12. 2019 100 až 149 bodov 150 bodov a viac

VÝHRA 3 ks digitálny kupón  
SLOBODA DATA

6 ks digitálny kupón  
SLOBODA DATA

Tabuľka č. 2: Podmienky pre získanie výhry „Digitálny 
kupón SLOBODA DATA“

• Za predaj produktov a služieb sa prideľujú body nasledovne:

 » za predaj SIM karty 4ky 1 bod
 » za predaj SIM karty s prenosom tel. čísla  2 body 
 » za predaj SIM karty s akýmkoľvek paušálom 3 body 
 » za predaj SIM karty s prenosom tel. čísla  

s akýmkoľvek paušálom   4 body
• Nárok na výhru (zľavu vo výške 100 % poplatku za paušál 

300+ na tri mesiace) vzniká len predajcom, resp. výher-
com, ktorí udelia písomný súhlas spoločnosti SWAN 
Mobile, a.s. s aktiváciou a poskytovaním doplnkových 
služieb „SLOBODA 300“ a „15 GB v sieti 4ka“ na súk-
romnom telefónnom čísle v mobilnej sieti 4ky.

• Predajcom, ktorí splnia podmienky na získanie benefitu: 
digitálnych kupónov SLOBODA DATA, budú aktivačné 
kódy posielané formou SMS na mesačnej báze na ich 
súkromné telefónne číslo, uvedené v Súhlase. Aktiváciu 
digitálnych kupónov (4ka bonusov) zdarma si môže za-
mestnanec po ich obdržaní  zrealizovať na webovej strán-
ke: www.4ka.sk/4kabonus, kde zadá telefónne číslo 
a 14 miestny 4ka bonus kód.

Všetkým kolegom prajeme, aby sa im v kampaniach darilo.

Tabuľka č. 1: Paušál SLOBODA 300+

V prvom prípade ide o pripojenie priamo cez webrozhranie 
(tenký klient) na virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Toto 
riešenie ponúka Finančná správa SR ako univerzálne riešenie 
pre prevádzky s nižšími nárokmi. 

Druhou možnosťou je podľa analýzy súčasného stavu 
možné vhodné fiškálne moduly upraviť pomocou tzv. upgra-
de kitov na on-line pripojenie na eKASA systém. Minoritnú 
časť súčasných registračných pokladníc je potrebné vymeniť  
úplne.

Certifikácia IS a technického zariadenia ako registračnej 
pokladnice, ako tretia možnosť, je popísaná v osobitných pod-
mienkach vydaných finančným riaditeľstvom SR. Predstavuje 
predovšetkým vytvorenie chráneného úložiska a prepojenie 
SW s príslušným konkrétnym HW.

V prípade Slovenskej pošty je pripravovaná kombinácia 
viacerých riešení, tj. virtuálnej registračnej pokladnice pre pra-
coviská s nízkym obratom, upgrade súčasných fiškálnych mo-
dulov (týka sa predovšetkým pôšt) a úplná náhrada ERP, kto-
ré nie je možné prispôsobiť na nové legislatívne podmienky.

Obsluhy informačného systému APONET na poštách sa 
zmena dotkne minimálne, pribudnú činnosti, ktoré súvisia 
predovšetkým s obsluhou fiškálneho modulu a a jeho onli-
ne komunikáciou s informačným systémom finančnej správy 
- eKASA. Podrobnosti a popis zmien budú na pracoviská za-
slané pred spustením nového režimu práce.
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„Jarné“ produktové
a technologické novinky

Neodmysliteľnou súčasťou pozitívneho rozvoja spoločnosti sú vo veľkej miere aj novinky, ktoré do-
káže ponúknuť a pomáhajú jej napredovať. Slovenská pošta ich od začiatku roka zaviedla niekoľko. 
Veríme, že ich prínos pocítime všetci.

RÝCHLY VÝBER
SPPS, a. s., spustilo v marci na všetkých poštách predaj nového 
produktu s názvom „Rýchly výber“.

Prostredníctvom tejto služby môžu aj majitelia platobných ka-
riet iných bánk, ako sú Poštová banka, a. s., a 365.bank, vybrať 
platobnou kartou na pošte hotovosť za nízky poplatok.

T.j., pre týchto klientov produkt „Rýchly výber“ nahrádza službu 
Poštovej banky, a. s., „Výber hotovosti cez POŠTOMAT“. Držitelia 
platobných kariet Poštovej banky a 365.bank môžu naďalej využí-
vať službu „Výber hotovosti cez POŠTOMAT“.

Klient si môže vybrať od 20,01 do 1 000 eur (alebo výšky limitu na 
karte), povinná je jeho identifikácia.

EKO POŠTA
Slovenská pošta v rámci napĺňania stratégie Pošta 2020, smerujúcej 
k modernizácii služieb a k zefektívneniu jednotlivých procesov, re-
alizuje aj projekt EKO pošta. Projekt predstavuje realizáciu opatrení 
na optimalizáciu tlačových zostáv v IS APONet, čo predstavuje priame 
úspory prevádzkových nákladov. Cieľom je používať čo najmenej papiera 
a tlačených dokumentov. Hlavnými prínosmi projektu sú úspora nákladov 
súvisiacich s tlačou, rýchly prístup a využívanie tlačových zostáv v elek-
tronickej forme a v neposlednom rade aj ochrana životného prostredia.

O tom, že pre mnohých je práca bez papiera, ako základného nosiča 
informácií, doslova nepredstaviteľná, sme sa presvedčili už v prvej etape 
projektu, ktorá bola spustená v marci 2019.

V rámci prvej etapy bol vytvorený centrálny manažment riadenia tlače všetkých tlačových zostáv v IS APONET. Centrálny manažment 
riadenia tlače znamená, že každej tlačovej zostave bolo pridelené kritérium pre tlač v IS APONET (tlač povolená/tlač s varovaním/tlač 
nepovolená) v súlade s platnými technologickými postupmi. Cieľom prvej etapy je získanie detailného prehľadu spotreby tabelačného 
a kancelárskeho papiera na poštách.

V druhej etape projektu pristúpime k zrušeniu tlače vybraných tlačových zostáv a k vytváraniu elektronických tlačových zostáv, ktoré 
budú plnohodnotným ekvivalentom papierových a prinesú so sebou optimalizáciu pracovných postupov v podobe zníženia prácnosti na 
poštách a dotknutých organizačných útvaroch. Všetky elektronické zostavy budú uložené v elektronickom archíve v lehote stanovenej 
legislatívou. Archív umožní jednoduché a rýchle vyhľadávanie uložených tlačových zostáv na základe zadaných vyhľadávacích kritérií. Do 
elektronického archívu budú mať prístup nielen pošty, ale aj ďalšie dotknuté organizačné útvary.

1. CENA
v každej kategórii je kávovar v hodnote 300 eur 

a darčekový kôš v hodnote 50 eur
2. CENA

v každej kategórii je darčekový kôš v hodnote 80 eur
3. CENA

v každej kategórii je darčekový kôš v hodnote 60 eur

VÝHRYSÚŤAŽ PRE KOLEKTÍVY PÔŠT V POČTE 
PRIJATÝCH PAY BY SQUARE KÓDOV
Jednou z jarných noviniek je aj súťaž pre kolektívy pôšt. V spoluprá-
ci s SPPS, a. s., sme pripravili pre všetky kolektívy, v 4 kategóriách 
podľa veľkosti, súťaž o zaujímavé a hodnotné ceny. Prebiehať bude 
od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019.
Súťažiť sa bude v počte správne spracovaných úhrad faktúr pro-
stredníctvom PAY by square kódu (ráta sa aj manuálne natypova-
nie cez voľbu P30) za jednotlivé kolektívy pôšt.

Rýchly výber
hotovosti

ako z bankomatu

za výhodný poplatok dostupný na viac ako 1 500 poštách

RÝCHLY VÝBER

PRODUKTOVÉ NOVINKY
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PRODUKTOVÉ NOVINKY

„Zimné“ 
produktové novinky

Netreba zabúdať, že aj koniec roka sa niesol v znamení noviniek. Aby sme vám ich aspoň trocha pri-
pomenuli, prinášame vám stručný prehľad.

OSVEDČOVANIE DOKUMENTOV
Od 1. 12. 2018 na vybraných 56 IOM poštách si už zákazníci vyba-
via aj osvedčenie listinných dokumentov, čím získajú úradne overe-
nú kópiu dokumentu použiteľnú na právne účely. Navyše, v rámci 
tejto služby vieme v cene služby vyhotoviť aj elektronickú podobu 
osvedčovaného dokumentu použiteľnú na právne účely pri elektro-
nickej komunikácii.

Ak potrebujete aj vy, či už v rámci služobných alebo súkromných 
záležitostí úradne overiť dokument, príďte na poštu! Zoznam miest, 
kde túto službu ponúkame, nájdeme na www.posta.sk.

NOVÉ PREHĽADNEJŠIE ZOBRAZOVANIE 
OTVÁRACÍCH HODÍN
Zdokonalili sme aj zobrazovanie otváracích hodín jednotlivých 
pôšt na našej webovej stránke www.posta.sk. Zákazníci sú po za-
daní konkrétnej pošty informovaní o prípadných obmedzeniach 
otváracích hodín, ktoré sú zobrazované oranžovou farbou. Zmeny 
otváracích hodín, ktoré sa zadávajú prostredníctvom Centrálnych 
databáz sa do 30 minút prenesú na stránku, vďaka čomu doká-
žeme takmer okamžite informovať našich zákazníkov o zmenách. 
Aj vďaka tejto inovácii sa nám podarilo obmedziť sťažnosti, ktoré 
vznikali na nedostatočné zobrazovanie obmedzení prevádzky na 
webovej stránke.

BALÍKOVNE
V oblasti balíkových služieb sme koncom roka spustili pilotný pro-
jekt prioritného výdaja balíkov a expres zásielok na vybraných 
poštách. Balíkovne, priehradky určené na prednostný výdaj expres 
zásielok a balíkov, ponúkajú zákazníkom možnosť vyzdvihnutia 
svojho balíka bez dlhšieho čakania na pošte. Zavedením Balíkovní 
sa nám podarilo v predvianočnom období skrátiť priemernú ča-
kaciu dobu na týchto pracoviskách o 1,5 minúty. Okrem nových 
benefitov pre zákazníkov je budovanie Balíkovní zamerané aj na 
znižovanie nákladov na poslednú míľu.

PLATBA KARTOU NA POŠTE
Od 1. 2. 2019 umožňujeme na všetkých poštách platiť aj platobný-
mi kartami inej ako Poštovej banky. Za prvý mesiac bolo pla-
tobnou kartou zaplatených 175 322 nákupov v celkovom 
objeme viac ako 12 miliónov eur. Väčšina pôšt platbu kartou reali-
zuje správne, t.j. v platobnom dialógu vyberie voľbu „platba platob-
nou kartou“. Niektoré pošty ale v tomto kroku urobia chybu, keď 
použijú operáciu P370 „Výber hotovosti (Cash Advance)“. Pozor, 
vtedy majiteľ platobnej karty zaplatí vysoký poplatok, preto sa uis-
tite, či na vašej pošte realizujete platbu kartou akejkoľvek 
banky správne.

Potrebujete úradne  
overiť dokument? 

Príďte na poštu!

Viac informácií: www.posta.sk
SLUŽBY ŠTÁTU NA POŠTE

Od februára
zaplatíte platobnou kartou  
na každej pošte bez poplatkov.
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Práca pre Slovenskú poštu je pre mňa vec 
prepojenia profesionality a záľuby zároveň 

Iveta Schniererová:

ROZHOVOR

Iveta Schniererová, vedúca pošty MVS Bratislava, pracuje pre Slovenskú poštu už 35 rokov. Svoju 
prácu vníma ako prepojenie profesionality a záľuby zároveň. Okrem rodiny venuje voľný čas turistike 
a dokonca patrí k tým ľuďom, ktorí sa svoj pracovný kolektív snažia utužovať aj mimo pracoviska na 
teambuildingoch typu „Spoznaj svojho kolegu“. Nám vysvetlila, prečo sa podľa nej oplatí pracovať pre 
Slovenskú poštu a aj to, ako sa vyrovnáva s ťažšími situáciami.
Čo vás priviedlo na Slo-
venskú poštu? A prečo 
práve pošta?
„Poštárkou“ som už od pri-
jatia na Stredné odborné 
učilište Spojov. V posled-
nom ročníku som podpísa-
la dohodu s Riaditeľstvom 
poštovej prepravy v Brati-
slave a po skončení školy 
som nastúpila pracovať na 
poštu Bratislava 022.

Oľutovali ste niekedy 
toto rozhodnutie?
Dnes, s odstupom času, 
môžem povedať, že svoje 
rozhodnutie neľutujem.

Na Svetovom dni pošty ste boli ocenená v kategórii „za-
mestnanec poštových služieb, dopravy a logistiky“. Čo pre 
vás znamenalo získanie tohto ocenenia?
Musím priznať, že som bola milo prekvapená, keď som sa dozve-
dela, že som bola vedúcim nominovaná na ocenenie. Samozrej-
me, zároveň to pre mňa znamená aj záväzok do ďalších rokov. 
Rada by som sa poďakovala všetkým kolegom poštárom, ktorí sa 
rozhodli poslať hlas práve mne.

Čo vám priniesla Slovenská pošta v osobnom a profesijnom 
živote?
V oblasti profesionálnej praxe je pre mňa výhodou, že môžem 
porovnávať úroveň a kvalitu našich služieb s ostatnými poštovými 
správami minimálne v medzinárodnom poštovom styku. V osob-
nom živote som záľuby takmer prepojila so svojou prácou a aj vo 
voľnom čase sa stretávame s priateľmi - zároveň kolegami a aj 
s tými, ktorí už na Slovenskej pošte dnes nepracujú.

Prečo sa podľa vás oplatí pracovať pre Slovenskú poštu?
Pre mňa je to vec prepojenia profesionality a záľuby zároveň. Spo-
ločnosť poskytuje istoty v podobe stability a spoľahlivosti pokiaľ 

ide o termíny mzdo-
vých nárokov, široký 
sociálny program. 
Platí, že ak prácu vy-
konávate zodpovedne 
otvárajú sa aj mož-
nosti profesionálneho 
rastu.

V čom hlavne spočíva vaša práca a čo vás na nej najviac 
baví?
História medzinárodnej pošty sa začala v roku 1993 po rozdele-
ní Česko – Slovenskej federácie. Ponuku nastúpiť na pracovné 
miesto zástupcu – technológa na Pošte Bratislava 090 som uvíta-
la a ihneď prijala. V čase môjho nástupu na medzinárodnú poštu 
v roku 1994 prebiehalo sťahovanie pracovísk do novej budovy me-
dzinárodnej pošty Bratislava 090, ktorá bola postavená v neuveri-
teľne krátkom čase.
Mojou úlohou bolo nastaviť technologické procesy a optimál-
ne rozmiestniť pracoviská jednotlivých oddelení v nových priesto-
roch s prihliadnutím na maximálne využitie prevádzkovej plochy.
Tak ako Slovenská pošta, aj medzinárodná pošta prechádza rôz-
nymi zmenami. Pre mňa je každá zmena výzvou, stále je čo zlep-
šovať. Pri mojej práci mi veľmi pomáhajú spolupracovníci. Skrátka 
mám šťastie na ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť.

Ku každej práci patria občas aj zlé dni. Ako sa vyrovnávate 
s neúspechmi?
S úsmevom to ide ľahšie a viem, že po tých horších dňoch vždy 
prídu tie lepšie.

Uvažovali ste niekedy, že odídete? Ak áno, čo vás primälo 
zmeniť rozhodnutie?
Tieto úvahy občas premôžu každého zamestnanca. Obvykle sú 
dôvodom operatívne krátkodobé problémy. U mňa ako riadiaceho 
zamestnanca to bolo v súvis-
losti s početnosťou zásielok 
určených na spracovanie v sú-
vislosti s nedostatkom zamest-
nancov. Za každou zásielkou 
vidím zákazníka, ktorý čaká, 
že práve tá jeho zásielka bude 
dodaná čo najrýchlejšie.

Ako trávite svoj voľný čas? 
Čím si dobíjate baterky?
Svoj voľný čas sa snažím v ma-
ximálnej miere venovať rodine, 
ktorej členom je aj štvornohý 
maznáčik, ktorý s nami absol-
vuje turistické výlety.
Zároveň si aspoň raz ročne naplánujeme s najbližšími spolupra-
covníkmi spoločný víkend tzv. teambuilding pod názvom „Spoznaj 
svojho kolegu“, kde okrem kolegov spoznávame aj ich partnerov 
a krásy Slovenska. V minulom roku sme boli vo Vyhniach a tento 
rok už máme naplánovaný víkend v Bojniciach.Budova pošty MSV Bratislava
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BENEFITY/ĽUDSKÉ ZDROJE

S benefitmi a príspevkami 
môžete rátať aj tento rok

Zamestnanci Slovenskej pošty môžu aj v tomto kalendárnom roku, na základe Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2018 až 
2021, prijatého Sociálneho programu Slovenskej pošty, a. s., a schváleného rozpočtu sociálneho fondu, využiť viacero príspev-
kov a zamestnaneckých benefitov. Nezabúdajte, že podrobné informácie o aktuálnej ponuke, podmienkach vzniku nároku 
a spôsobe, akým môžete o jednotlivé benefity požiadať, nájdete na Intranete Slovenskej po-
šty, a. s., v položke Pre zamestnancov > Benefity. My vám prinášame iba stručný prehľad 
týchto výhod.
Okrem pravidelných príspevkov zo sociálneho fondu na stravovanie vo výške 15 centov 
na jeden stravný lístok, príspevkov pri pracovných výročiach, na dopravu do zamestnania 
a späť, či sociálnej výpomoci, vám zamestnávateľ v letných mesiacoch opäť poskytne aj 
10 stravných poukážok v nominálnej hodnote 4 eurá.

PRE ŠPORTOVCOV
Každoročne je tu aj možnosť pre priaznivcov športu, ktorí ur-
čite uvítajú možnosť bezplatnej účasti na Športových hrách 
Slovenskej pošty. Tie sa tento rok uskutočnia pre všetkých 
zamestnancov na jednom mieste, a to 27. 9. 2019 vo Zvolene.

RELAX
Aj tento rok je pripravené pokračovanie obľúbenej akcie pri 
príležitosti Svetového dňa pošty, prostredníctvom ktorej 
bude zamestnancom v termíne od 9. do 31. októbra 2019 
umožnený bezplatný vstup do vybraných slovenských well- 
ness centier.

PRE ZRELŠÍCH PRACOVNÍKOV
O tom, že Slovenská pošta sa snaží v rámci sociálnej starostli-
vosti o svojich zamestnancov upriamovať pozornosť na všetky 
vekové kategórie svedčí Produkt Senior – benefit, v rámci 
ktorého majú všetci zamestnanci nad 50 rokov života nárok 
na bezplatné ubytovanie na 2 noci v ktoromkoľvek z ubytova-
cích zariadení zamestnávateľa.

S podrobnosťami týkajúcimi sa jednotlivých príspevkov zo 
sociálneho fondu budete vždy včas oboznámení prostredníc-
tvom elektronických správ Slovenskej pošty alebo interným 
listom. Informácie sú tiež zverejnené na Intranete Slovenskej 
pošty, a. s., v položke Ľudské zdroje > Sociálny program.

Slovenská pošta poskytuje svojim zamestnancom širokú šká-
lu zamestnaneckých benefitov. Samozrejme, aktuálne infor-
mácie o benefitoch a zľavách vám budeme aj naďalej prinášať 
aj v našich eZvestiach.

PRE DETI
Deti a vnúčatá zamestnancov sa už teraz môžu tešiť na už 
tradičný a mimoriadne populárny letný detský tábor Poštárik 
v Belušských Slatinách, v termínoch 7. - 13. júl (turnus „Zá-
pad“), 14. - 20. júl (turnus „Stred“), a 21. - 27. júl (turnus „Vý-
chod“). Pre deti bude zabezpečená aj bezplatná doprava do 
tábora a späť.

NOVÍ ŠKOLÁCI
Platí aj pomoc pre rodiny s prvákmi. Na základe žiadosti 
bude zamestnancom, ktorých dieťa začne v školskom roku 
2019/2020 navštevovať prvý ročník základnej školy, poskyt-
nutý príspevok pri prvom nástupe dieťaťa do školy vo výš-
ke 20 eur.

Športové hry SP 2018
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Z NAŠICH REGIÓNOV

Centrum regionálneho predaja
a prevádzky (CRPP) Košice

Centrum regionálneho predaja
a prevádzky (CRPP) Nitra

„Kam cielime svoju pozornosť, tam to rastie“

Rok 2018 bol prvým rokom fungovania CRPP Košice a hneď 
veľmi úspešným. Dosiahli sme 96 %  kumulatívne plnenie ob-
chodného plánu, čo predstavuje prvé miesto v rámci všet-
kých CRPP Slovenskej pošty. 

Zároveň obvod hlavnej pošty (OHP) Spišská Nová Ves  
dosiahol ako jediný kumulatívne plnenie obchodného plánu 
100 %, čo sme aj spoločne oslávili. Žiadnemu inému obvodu 
sa to dosiahnuť nepodarilo. 

V prvých dvoch mesiacoch tohto roka nadviazal OHP Spiš-
ská Nová Ves na svoje minuloročné úspechy tým, že dosia-
hol plnenie obchodných plánov na 109 %, čo bolo najlepšie 
plnenie v rámci nášho CRPP. Nasledoval OHP Michalovce 
s plnením 108 % a OHP Trebišov 100 %.

A AKO SA NÁM TO VŠETKO DARÍ?
Sme v dennodennom kontakte s poštami. Či už priamo na 
pošte, telefonicky, alebo realizujeme aktívnu podporu pro-
stredníctvom emailu. Každý predajný deň má na starosti jeden 
referent / supervízor nášho CRPP. Počas celého roka realizu-
jeme rôzne podporné predajné dni, súťaže, vyhodnocujeme 

najlepších a najaktívnejších predajcov. Podporné a predajné 
dni sú takmer vždy motivačne obohatené o  darčeky. 

Na podporu predaja úverov sme mali v marci jarnú súťaž o 
veľkonočné košíčky pre jedného vedúceho pošty s priehrad-
kami finančných služieb (PFS) a pre jedného vedúceho pošty 
bez PFS s najvyšším čerpaným objemom úverov. V prípade  
rovnosti  čerpaných  objemov zavážil  počet  predaných účtov.

V dňoch 6. až 8. marca sme mali Veľký  poistný  TROJdeň na 
podporu predaja ostatných poistení, počas  ktorého predaj-
covia mali možnosť vyhrať darček - Vankúšik  podľa vlastného  
výberu.

Na podporu predaja 4ky, SIMiek vyhlasujeme SIM DAY´s, kde 
pošty súťažia o rôzne darčeky, od malých reklamných pred-
metov od Štvorky cez zapekacie misy, darčekové balenia ča-
jov, termohrnčeky a množstvo ďalších darčekov.

Spoločnými silami sa ťaháme a podporujeme aj v predaji žre-
bov a POSTshopu realizovaním „PONUKY DŇA“. Pomáhame 
poštám s presunmi tovarov. Ak je to možné, snažíme sa ich 
odmeniť nejakou sladkou odmenou za predaj alebo malým 
darčekom. Pošty odmeňujeme na základe objemov a kategó-
rie pošty alebo na základe kategórie tovaru. 

Moje poďakovanie patrí všetkým zamestnancom CRPP. Sme 
ten správny tím ľudí, ktorí sa navzájom dopĺňa svojimi skúse-
nosťami a vedomosťami. Úspech sa nedostaví sám. Je potreb-
né mať silnú vôľu, pevné fungujúce vzťahy, rozvíjať vzájomnú 
spoluprácu a zdravú súťaživosť.

Mgr. Mária Žeňuchová (riaditeľka CRPP Košice)

Rok 2018 považujeme za úspešný. V rámci všetkých CRPP 
sme sa v kumulatívnom plnení obchodných plánov umiestnili 
na druhom mieste s 88 % plnením. Čo nás na jednej strane 
teší, ale zároveň zaväzuje nepoľaviť a neustále hľadať nové 
formy podpory predaja a priblíženia sa našim zákazníkom.

Najlepšie kumulatívne plnenie ukazovateľov v rámci obvodov 
HP dosiahol  OHP Levice s plnením 95 %. V tesnom závese 
za ním sa umiestnil OHP Nové Zámky s plnením 94 % a OHP 
Komárno s plnením 92 %.

Kumulatívne plnenie ukazovateľov za prvé dva mesiace roka 
2019 svedčí o tom, že sme nepoľavili. Skôr naopak. OHP 
Levice dosiahol plnenie 110,41 %. Nasleduje OHP Komárno 
s plnením 108,18 % a OHP Nové Zámky s plnením 107,85 %.

Počas celého roka realizujeme produktové dni a súťaže 
na podporu predaja a vyhodnocujeme najlepších, najak-
tívnejších zamestnancov a pošty. Vyhodnotenie TOP naj-
lepších pôšt a predajcov za rok 2018 bolo zverejnené aj  
v eZvestiach 06/19.

Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom 
CRPP Nitra za ich prácu, aktivitu, snahu a zodpovedný prí-
stup, ktorým prispeli k dosiahnutiu týchto výsledkov.

Ing. Agáta Gajdošíková (riaditeľka CRPP Nitra)

Kolektív CRPP Košice

Kolektív CRPP Nitra
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INVESTÍCIE

Minulý rok sme investovali
do rekonštrukcie a modernizácie 4,8 mil.  

Celkovo sa za rok na stavby z jednoduchej reprodukcii preinvestovalo 4,892 mil. eur s koef. DPH.
Prostriedky boli čerpané na rekonštrukcie a modernizácie budov väčších pôšt, kde od ich otvorenia ešte nebola realizovaná význam-
nejšia rekonštrukcia. Financie smerovali aj do presťahovania pôšt v prenajatých priestoroch, či už z dôvodu nevyhovujúcich priestorov 
po prevádzkovej stránke alebo z hygienického hľadiska. Prípadne prenajímateľ realizoval rekonštrukciu celého objektu. Zabezpečili sa 
tiež ekologické stavby – elektrifikácie kotolní, rekonštrukcia plynových kotolní, objekty sa napojili na verejnú kanalizáciu a vodovod, kde 
to umožnila vybudovaná infraštruktúra obce. Väčšie prevádzky sa klimatizovali.

PONÚKAME VÁM PREHĽAD 
TÝCHTO REKONŠTRUKCIÍ A PRÁC:

 Rekonštrukcie a modernizácie pôšt:

Pošta Zlaté Moravce 1, Levice 5, Marcelová, Fiľakovo,  
Terchová, Košice 22, Pečovská Nová Ves

 Rekonštrukcie a vybudovanie kotolní:

Pošta Banská Bystrica 1, Čabradský Vrbovok, Tajov, Gelnica

 Vybudovanie klimatizácií:

Pošta Bratislava 59, 55, 3, Kolárovo, Skalica, Michalovce 4,  
Košice 1, Nové Zámky 1, Trnava 2, Ilava, B. Bystrica 11 – doru-
čovňa, Martin 1, Veľké Kapušany – pokladňa,  
Vyclievacie oddelenie Banská Bystrica,  
HSS Žilina - kamerová miestnosť

 Napojenie na kanalizácie:

Pošty Kalná nad Hronom, Krajné, Dolná Súča, Majcichov,  
Bošany, Liptovské Sliače, Gemerská Poloma,  
Liptovská Osada - žumpa

 Napojenie na vodovod:

Pošta Bátka

 Bezbariérové vstupy:

Pošta Nové Mesto nad Váhom 1

 Rekonštrukcie a stavebné úpravy pôšt v nájme:

Pošta Lieskovec, Zákamenné, Spišský Štiavnik, Nižný Slavkov, 
Plavnica, Gbeľany, Olešná, Sereď 3, Bratislava 37, Vyškovce  
nad Ipľom, Banská Bystrica 11 – zriadenie priehradky, Nové 
Sady, Brzotín

 Technické zhodnotenie:

Pošta Bratislava 1 rek. výťahu pre doručovateľov, Kláštor pod 
Znievom – zriadenie bleskozvodu, Nitra 1 – rozšírenie rampy, 
HSS Košice – rek. výťahov

 Majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností:

Pozemky pod vstupné schodisko na Pošte Čadca 1  
a na poštách Hnúšťa a Zlaté Moravce 1 pod bezbariérový  
vstup a na Pošte Dunajská Lužná pre prístavbu

 Z rozšírenej reprodukcie boli financované:

Pošty v obchodných centrách Solivaria - Prešov 2 a Eperia  
Prešov 9 a zahájené boli výstavby Nového dátového centra  
v Banskej Bystrici a Nové logistické centrum vo Zvolene. Ďalej  
boli hradené úpravy oblastných uzlov v Poprade, L. Mikuláši,  
v Lučenci, v Bratislave na Bojnickej a prekrytie pre HSS Košice.

Pošta Prešov 2

Pošta Brzotín

Pošta Prešov 9



16

JAR 2019

ČASOPIS SLOVENSKEJ POŠTY

NAŠE TALENTY

Keď je poštár sochárom,
alebo sochár poštárom

Slovenská pošta sa môže pýšiť naozaj bohatým a rôznorodým zložením svojho pracovného kolek-
tívu. Sme radi, že vám aj týmto spôsobom môžeme predstaviť jedného z našich kolegov, ktorý má 
v sebe neobvyklý talent. Jaroslav Martiš – sochár a poštár zároveň. 

Jaroslav sa narodil v roku 1958 v poštár-
skej rodine. Mame doručovateľke robil 
spoločnosť pri doručovaní od 10 rokov. 
Po skončení Vysokej školy dopravy 
a spojov v roku 1982 sa jeho zamestná-
vateľom stala Slovenská pošta. V roku 
1984 nastúpil do Školiaceho strediska 
v Belušských Slatinách, kde ho mali 
možnosť ostatní zamestnanci Slovenskej 
pošty spoznať ako maséra, someliéra 
či organizátora kultúrnych a športových 
podujatí. Od roku 1990 tu pracuje ako 
vedúci školiaceho strediska.

„V mladosti som sa venoval viacerým 
športom, poštu som reprezentoval aj na 
rôznych turnajoch vo volejbale, vrátane 
tých medzinárodných. S umením som za-
čínal v divadle hudby v Púchove. Potom 
ma zvábilo sochárstvo. Zo začiatku to boli 
rezby z dreva, neskôr som pridal kameň,“ 
povedal Jaroslav Martiš na margo svojich 
začiatkov.

Jaroslav Martiš založil neformálne združe-
nie ART Belušské Slatiny, ktorého cieľom 
je organizovať medzinárodné sympózia 
a výstavy v oblasti výtvarného a sochár-
skeho umenia. Doposiaľ zorganizovalo 17 
takýchto výstav. Pri ich realizácii sa, ako 
to už býva zvykom, zoznámil s viacerými 
významnými umelcami, napríklad s auto-
rom viac ako 30 známok či 500 knižných 
ilustrácií Zdeňkom Netopilom. U českej 
akademickej sochárky a maliarky poľské-
ho pôvodu Elzbiety Grosseovej absolvo-
val súkromné štúdium s cieľom zdokona-
liť sa v sochárstve.

Svoje diela vystavoval na viacerých ko-
lektívnych výstavách maliarov a sochárov 
v Česku, Nemecku, Poľsku, Taliansku 
a na Slovensku. „Aktuálne vystavujem 
v Košiciach v Hoteli Bankov a táto výstava 
by mala trvať do konca Majstrovstiev sve-
ta v hokeji 2019,“ prezradil nám Jaroslav. 
Ak máte možnosť a chuť, určite sa tam 

Muzička



17

NAŠE TALENTY

choďte pozrieť! Okrem toho sa pravi-
delne zúčastňuje sympózií v Česku, 
Poľsku a na Slovensku.

Jeho socha Dúšok z cyklu Puto bola 
prijatá do zbierky Tatranského múzea 
v poľskom Zakopanom. Ďalšie Jaro-
slavove sochy nájdete v exteriéri vo 
viacerých slovenských mestách a ob-
ciach, napr. v Púchove, Trnave, Šamo-
ríne, Bratislave. Námestie v Púchove 
zdobia štyri sochy z cyklu „Muzička“. 
Viacero sôch našlo umiestnenie v ob-
jektoch firmy Mrva & Stanko.

Témou, ktorá výrazne rezonuje v die-
lach tohto nášho šikovného kolegu 
je láska v jej rozmanitých podobách. 

V súčasnosti pripravuje cyklus „Ľudia 
z orecha“. „Postavy príbehu sú syno-
nymom každodenného života zachyte-
ného v dreve stromu, ktorý je nášmu 
prostrediu prirodzene charakteristic-
ký,“ vysvetlil nám Jaroslav.

Mnohé z jeho sôch majú svoj lyric-
ko-epický príbeh, ktorý je v niektorých 
prípadoch vyjadrený aj básňou. „Ich 
knižné vydanie v podobe zbierky je 
projektom, ktorý sa chystám v blízkej 
budúcnosti realizovať,“ dodal. V jednej 
z jeho básní sú zachytené aj spomien-
ky, keď ako dieťa chodil s mamou roz-
nášať poštu.

Poštárka
Letí, letí, všetko, čo má perie, letí.
List!
Ľahučký, 
biely ako pierko z krídla bociana,
ktoré obletí svet,
aby sa dotklo rodného hniezda.
Smútok, radosť,
láska, rozchod,
pozvanie, 
odmietnutie.
Písmenká, slová, vety.
Roztrúsené na bielom papieri
tlačia sa ku sebe,
vykúkajú ponad okraje obálky,
túžia prezradiť svoje tajomstvo.

Starí ľudia pred domom, 
mladí zasa na ulici,
pozerajú na hodiny.
Čakajú, kedy ho prinesie.
Ona...
drobná, usmiata, láskavá.
Namiesto nej chlapec malý.
Poštár, hej poštár, čo to máme?
Ja???? 
Ja len...pomáham svojej mame.
Letí, letí, všetko, čo má perie, letí.
Život?
Och Bože, ten letí ...

Dvaja (čerešňa)

Víla Frankovka

Matka s dieťaťom (travertín) Milenci (amfibolit) Anjel METATRON
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Slovenská pošta patrí na poli filatelie k stabilným 
a silným hráčom a úspechy žne aj na medzinárod-
nom poli. Od začiatku roka 2019 vydala už niekoľ-
ko krásnych poštových známok, ktoré stojí za to 
si znovu pozrieť. 

Hneď prvou známkou vydanou 
2. januára bola známka k za-
čínajúcemu predsedníctvu 
Slovenskej republiky v Orga-
nizácii pre bezpečnosť a spo-
luprácu v Európe (OBSE). 
Autorom návrhu bol Adrian 
Ferda.

Zaujímavou známkou vyda-
nou 1. marca je emisia Osob-
nosti: Michael Strank (1919 – 1945), ktorej ústredným motí-
vom je portrét Michaela Stranka - Slováka, ktorý bojoval o ostrov  
Iwódžima. 

Poslednou marcovou známkou bolo Spoločné vydanie so Slo-
vinskom: Slovenský orloj v Starej Bystrici, ktorú vydala Sloven-
ská pošta v spolupráci so Slovinskou poštou a obcou Stará Bys-

trica ako pripomienku 
10. výročia postavenia 
Slovenského orloja. 
Autorom tohto návr-
hu bol Mgr. art. Jozef 
Česla.

Ďalšou z radu vydaných emisií v 
marci je Veľká noc 2019: Tradič-
né slovenské drotárstvo. Toto re-
meslo je jedinečným fenoménom, 
ktorý je charakteristický pre našu krajinu. Svedčí o tom aj jeho zá-
pis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho de-
dičstva Slovenska v roku 2017. Známku s týmto námetom navrhol 
akademický maliar Vladislav Rostoka. 

75. výročie Medzinárod-
nej organizácie civilného 
letectva (ICAO) sme si pri-
pomenuli vydaním poštovej 
známky s motívom lietadla 
typu Caproni Ca 33, na kto-
rom pred 100 rokmi havaro-
val M. R. Štefánik. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je 
akademický maliar Marián Komáček.
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Zapojte sa do 3-mesačného 
redukčného programu Ultimuv

Čaká na vás 
individuálny jedálniček, 
moderná diagnostika, tréningy s profe-
sionálnymi trénermi a fyzioterapeutmi, 
ktorí sa postarajú 
o dosiahnutie vašich cieľov.

Nezabudnite, u nás máte vy a vaša 
rodina zľavu 25 % na všetky služby.

KOŠICE
Južná trieda 3
+421 948 721 178
kosice@ultimuv.com

BANSKÁ BYSTRICA
Hurbanova 14/A
+421 948 271 746
banskabystrica@ultimuv.com

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Letná 48/41
+421 948 215 798
spisskanovaves@ultimuv.com

SCHUDNITE S NAMI 
DO LETA

s 25-% 
zľavou!

Riešenie krížovky nám zašlite na mail: ezvesti@slposta.sk alebo na adresu: Komunikačný tím SP, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava 
do 30. apríla 2019. Troch správnych lúštiteľov vyžrebujeme a oceníme.

INZERCIA



Od zriadenia stálej poštovej stanice
v Banskej Bystrici uplynulo už 250 rokov

V roku 2005, zásluhou občianskeho združenia Pribicer, vyšiel rukopis Emila Jurkoviča 
(1857 -1936) pod názvom Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica na vyše päťsto 
tlačených stranách. Práve v tejto monografii, v kapitole nazvanej Obchod. Doprava. 
Pošta, sa píše, že nariadením miestodržiteľskej rady vo Viedni zo 17. apríla 1769, bola 
v meste zriadená stála poštová stanica. Banská Bystrica bola takto spojená s Bratislavou 
a Viedňou cez Hlohovec, s Budínom cez Halič a Aszód, s Grazom, Košicami a nakoniec 
aj s Brnom. 

Za poštmajstra bol vymenovaný tunajší mešťan Ján Bitter. Na zasadnutí mestskej rady 
20. mája ohlásil nástup do úradu a súčasne požiadal o pridelenie senníka a stajne, kto-
ré tvorili dôležitú súčasť vtedajších poštových staníc, keďže sa na prepravu poštových 
zásielok používali kone. Mestská rada však nedokázala vnútri mestských hradieb nájsť 
vhodné miesto, ale nechcela pripustiť ani to, aby sa kočiši poštových vozov premávali bez 
dozoru von z mesta. Bittera vyzvala, aby za mestom našiel lokalitu, ktorá je v mestskom 
majetku. Takto bola navrhnutá záhrada pri mlyne za bránou v Hornej Striebornej ulici. 
Bitter tento pozemok podľa archívnych prameňov kúpil 26. augusta 1769 za 150 zlatých. 
Zatiaľ však nevieme spoľahlivo určiť, kde presne bola poštová stanica situovaná. 

Do roku 1793 banskobystrická pošta vybavova-
la len doručovanie listov a balíkov. Dovtedy sa 
tu nikto nezamyslel nad tým, že by pošta mohla 
zabezpečovať aj dopravu ľudí. Až v tomto roku 
miestodržiteľská rada túto možnosť sprístupnila 
aj Banskej Bystrici. Na základe nariadenia z 20. 

decembra prijala opatrenie, že popri linke 
Viedeň – Temešvár sa otvorí dostavníková 
doprava (diligence) aj z Bratislavy do Ban-
skej Bystrice, pričom dostavník bude premá-
vať raz mesačne. V roku 1805 už dostavník 
jazdil dva razy do mesiaca, a to až do Košíc.

Samozrejme, zasielanie listov vykonávala 
mestská vrchnosť, ale aj súkromné osoby 
už dávno pred zriadením stálej stanice pro-
stredníctvom mestských poslov. Napríklad, 
v roku 1543 bolo každé posolstvo do Krem-
nice odmenené 25 denármi, do Zvolena 10 
denármi, do Ľubietovej 24 denármi, do Ban-

Staňte sa spolutvorcami Poštových zvestí!
Máte vo svojom okolí niečo zaujímavé, o čom by sme mohli napísať v našich magazínoch?
Zaujalo vás niečo, o čom by ste si chceli prečítať v Poštových zvestiach alebo v eZvestiach?

Ak áno, pošlite nám vaše tipy na adresu ezvesti@slposta.sk,  
alebo na adresu: Komunikačný tím SP, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava. 
Radi ich uverejníme v niektorom z našich magazínov pre zamestnancov.

Poštová história našej krajiny je veľmi zaujímavá a takým je aj 17. apríl 1769. Tento deň môžeme 
považovať za dátum zriadenia prvej stálej poštovej stanice v meste Banská Bystrica. Stálej v tom 
zmysle, že odvtedy je pošta v meste pod Urpínom v činnosti už 250 rokov bez prerušenia. Prečítajte 
si, ako to celé začalo. 

skej Štiavnice 50 denármi, do Fiľakova 1 zlatým. 

V rokoch 1552 – 1553 bola zriadená poštová linka Brati-
slava – Košice, ktorá sa v roku 1556 stala riadnou štátnou 
linkou vydržiavanou z prostriedkov dvorskej komory. Zara-
denie Banskej Bystrice a spolu s ňou aj celého banského 
okolia do poštovej siete sa pravdepodobne mohlo pláno-
vať krátko na to, už v roku 1561, kedy navštívil Banskú 
Bystricu hlavný dvorský poštmajster Taxis. 

Banskej Bystrice sa dotkla aj osobitná poštová sieť, ktorú 
v roku 1705 zriadil vodca jedného zo stavovských povsta-
ní, František II. Rákoci. V rámci nej bola okrem iných zria-
dená severná hlavná linka, ktorej súčasťou boli aj mestá 
Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota, 
Košice, Prešov, Levoča a Ružomberok. Celú Rákociho 
poštovú organizáciu však postupne rozložili neúspechy 
povstalcov. Rákociho povstanie bolo v roku 1711 potlače-
né, pričom poštové linky jeho pošty zanikli už v roku 1710.

Leo Lichvár 
kurátor dejín poštovníctva, Slovenská pošta, a.s., 

Poštové múzeum
Obálka listu poslaného z Banskej Bystrice v roku 
1770. Latinské pomenovanie mesta Neosolio je 
uvedené v pravom hornom rohu. Zásielka bola 
vyplatená 12 grajciarmi.

Ottenfeldov poštový rýchlik z roku 1823


