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Milé kolegyne, milí kolegovia,
Leto je za nami a s ním aj čas dovoleniek. Verím, že ste si oddý
chli, načerpali novú energiu a užili si príjemné a pohodové chvíle so
svojimi blízkymi.
Na chladnejšie jesenné večery sme pre vás pripravili najnovšie
vydanie Poštových zvestí, v ktorom vám okrem iného prinášame sumár
produktových noviniek tohto roka. Vybrali sme tiež najkrajšie poštové
známky, pripravili fotoreportáž z obľúbených športových hier a spísali niekoľko zaujímavých tipov na objavovanie krás a rôznych zákutí Slovenska.
V mnohých firmách patrí väčšinou leto k tým pokojnejším obdobiam,
avšak Slovenská pošta musí aj počas neho zabezpečiť plynulú prevádzku a poskytovať služby v rovnakom rozsahu a kvalite, a zároveň dopriať
svojim zamestnancom čas na oddych. Ďakujem, že sme toto obdobie
spoločne zvládli a verím, že s prijatými opatreniami boli spokojní aj naši
zákazníci.
Želám vám nielen pohodovú jeseň, ale aj príjemné čítanie!
Peter Helexa, generálny riaditeľ

Obsah

3
4
8
12
15
16
17
18
20
22
23
24
26

Príhovor generálneho riaditeľa
Športové hry Slovenskej pošty
Novinky Slovenskej pošty
25 rokov známkovej tvorby
Relaxačná maľovanka
Produkt Rodina s deťmi
Poštová karta Gastro
Výstavy Poštového múzea
Rokovania odborárov
Najkrajší list
Užite si jeseň s deťmi
Ovocná a chutná jeseň
So Slovenskou poštou za krásami Slovenska

Redakcia: odbor komunikácie Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Bratislava
Vedúca redaktorka: Zuzana Tichá, tel. 02/593 93 231, e-mail: ezvesti@slposta.sk
Vytlačil: Novart, s. r. o
ISSN 1336-0841

2

ČASOPIS SLOVENSKEJ POŠTY

3

JESEŇ 2018

FOTOREPORTÁŽ

FOTOREPORTÁŽ

Nitra
V areáli atletického štadióna TJ Stavbár v Nitre sme
sa stretli 25. mája. Napriek
daždivému počasiu bola
nálada výborná a prítomní sa
skvelo bavili. V poštárskom
vreci si dokonca zaskákal aj
olympijský víťaz a viacnásobný majster sveta vo vodnom
slalome, Michal Martikán.

Športové hry
Slovenskej pošty 2018
Podpora aktívneho pohybu, fair play hry, zdravého súťaženia a tímovej spolupráce zamest
nancov sú základnými atribútmi Športových hier Slovenskej pošty, ktorých 5. ročník je
úspešne za nami.

P

očas troch kôl v Nitre,
vo Zvolene a v Prešove
sme si mohli okrem
tradičných poštárskych disciplín,
ako napríklad hod listom 2. triedy
alebo bežecká štafeta s poštár
skou brašnou, zahrať futbal, volej
bal, bedminton, tenis, petang či
bowling, zahádzať si šípky alebo
sa zúčastniť na turistickom výlete.

4

Niektorí kolegovia si tiež vyskúšali, aký je pocit byť v koži sumo
zápasníka.
Každé kolo hier malo svojho
špeciálneho hosťa, významného
slovenského športovca, ktorý
si spolu s nami aj zasúťažil,
pozhováral sa a rozdal autogramy.
Pre najlepších jednotlivcov a naj
úspešnejšie tímy boli pripravené

pekné ceny. Medaily a poháre
za športové výkony odovzdávali
zástupcovia vedenia Slovenskej
pošty. Moderátorom všetkých troch
kôl bol Peter Kočiš.
Vychutnajte si atmosféru
jednotlivých dní alebo si len tak
zaspomínajte na príjemne strávený
čas prostredníctvom našej fotoreportáže.
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Zvolen

Prešov

Športový areál Hotela
Tenis vo Zvolene privítal
športujúcich poštárov
8. júna. Súťažné tímy i jednotlivcov prišla podporiť aj
skvelá slovenská biatlonistka
Paulína Fialková.

V prešovskom športovom
areáli 4 SPORT Jazdecká
sa 22. júna uskutočnilo
tretie kolo Športových hier.
Súťažiacich povzbudzovala
výborná slovenská zjazdová
lyžiarka Petra Vlhová.
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Novinky
Slovenskej pošty

Novinky v medzinárodnom styku
Medzi najvýraznejšie zmeny v oblasti medzinárodných služieb patrili zrušenie klasifikácie zásielok podľa lehoty prepravy a zvýhod
nenie cien pri podaji zapísaných zásielok cez ePodací hárok.
V rámci nového členenia listových zásielok podľa ich obsahu
bol od januára zavedený nový druh obyčajnej listovej zásielky, tzv.
Balíček, určený na zasielanie tovaru mimo krajín EÚ. K Balíčku
musí byť vždy priložené colné vyhlásenie, ktoré si zákazník môže –
rovnako ako adresný štítok – vytlačiť aj z aplikácie ePodací hárok.
Obsahom listu zasielaného do krajín EÚ môžu byť dokumenty aj tovar.
Pri listoch zasielaných mimo EÚ môžu byť obsahom len dokumenty.

2018
S cieľom prinášať zákazníkom jednoduché, praktické a mo
derné služby, pripravila Slovenská pošta od začiatku roka
niekoľko významných zmien v oblasti poskytovaných produk
tov a služieb, ktoré by sme vám na stránkach nášho maga
zínu radi pripomenuli.

Zmena adresy
Na 18 vybraných poštách s IOMO pracoviskami môžu naši zákazníci
od apríla oznamovať zmenu adresy svojho trvalého pobytu a/alebo
korešpondenčnej adresy vybraným organizáciám (vodárenské
spoločnosti, poisťovne).
Pre poskytnutie služby stačí predložiť preukaz totožnosti a informácie,
ktoré organizácie vyžadujú – napr. číslo odberu a odberného miesta,
kópiu faktúry, prípadne SIPO číslo.

Zmena zásielky

Podaj Easy Expres cez BalíkoBOX

Od apríla sme zákazníkom umožnili presmerovať si zásielku na
ktorúkoľvek inú adresu, na poštu či do BalíkoBOXu, zmeniť deň
doručenia alebo požiadať o opakované doručenie či predĺženie
odbernej lehoty už uloženej zásielky. Služba je dostupná pre všetky
zapísané zásielky – balíky, zmluvné balíky, expres zásielky, doporučené
listy, poistené listy a úradné zásielky, ak sú jednotlivé služby pre konkrétnu zásielku povolené.
O Zmenu zásielky je možné požiadať jednoducho prostredníctvom online formulára na stránke www.posta.sk v časti eSlužby/Zmena zásielky,
preklikom zo stránky Sledovanie zásielok prostredníctvom tlačidla Zmena zásielky, alebo kliknutím na linku v notifikačnom e-maile o podaji
a uložení balíkov alebo expresných zásielok. Poplatok za poskytnutie
služby (ak služba nie je poskytovaná bez poplatku) zaplatí zákazník pri
preberaní zásielky.

V máji sme predstavili novinku, prostredníctvom ktorej si zákazníci nie
len vyzdvihnú svoj balík kedykoľvek chcú, ale po novom ho v predplate
nom obale Easy Expres aj pošlú vtedy, keď im to najviac vyhovuje.
Podmienkou je zabaliť tovar alebo dokumenty do predplateného Easy
Expres obalu, ktoré sú dostupné v dvoch veľkostiach – Easy Expres 1
(5,90 EUR) je určený pre menšie zásielky a Easy Expres 10 (6,30 EUR)
pre zásielky väčších rozmerov. Následne je potrebné vyplniť elektronický
podací hárok na https://eph.posta.sk/ a v časti „Podacie číslo“ zadať
číslo, ktoré sa nachádza pod čiarovým kódom. Potom už stačí len vytlačiť
adresný štítok a nalepiť ho na zásielku alebo údaje adresáta na zásielku
vypísať ručne, zájsť k najbližšiemu BalíkoBOXu, naskenovať čiarový kód
a vložiť zásielku dovnútra.

8

ČASOPIS SLOVENSKEJ POŠTY

9

JESEŇ 2018

Zmena v tarife pre medzinárodné
univerzálne zásielky
Začiatkom septembra Slovenská pošta pristúpila
k úprave taríf pre medzinárodné zásielky. Táto úprava nadväzuje na už schválenú úpravu taríf, ktorá je
platná od 1. 1. 2018. Prax za uplynulé mesiace ukázala, že ceny za zásielky v mnohých prípadoch nepokrývajú ani náklady Slovenskej pošty a je potrebné

ich korigovať. Ide predovšetkým o náklady súvisiace
s tzv. terminálnymi poplatkami (odmeny zahraničným
poštám za doručenie zásielok) a dopravou, ale aj
o interné náklady Slovenskej pošty. Septembrová
úprava sa dotkla doporučených a poistených listových
zásielok, a tiež niektorých druhov listov a balíkov.

Zaručená konverzia
V tomto roku sme spustili službu zaručenej konverzie listinného
dokumentu do elektronickej podoby, ktorá umožňuje našim zákazníkom
komunikovať so štátom elektronicky. Na vybraných poštách s IOMO
pracoviskami zákazníkom skonvertujú listinný dokument na počkanie. Novovzniknutý dokument je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou a použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako jeho úradne
overená kópia.

Vynovená Moja pohľadnica

• registrácia a prihlasovanie zákazníkov na základe e-mailu a hesla
alebo prostredníctvom Facebooku či Google, čo umožní vytváranie
zoznamu kontaktov,
• hromadné zasielanie pohľadníc na adresy naimportované do aplikácie
prostredníctvom .xls súboru,
• vytváranie kolážových pohľadníc,
• úprava typu, veľkosti a farby písma,
• automatické ponúknutie ulíc, PSČ a miest.
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www.posta.sk

Služba Moja pohľadnica, ktorú sme úspešne spustili v novembri 2017,
umožňuje zákazníkom vytvoriť si v počítači alebo prostredníctvom mobilného telefónu jedinečnú pohľadnicu s vlastným motívom. Slovenská pošta ju vytlačí a pošle adresátovi v rámci Slovenska i do zahraničia. Okrem
vlastných fotografií ponúkame zákazníkom v aplikácii aj možnosť výberu
tematických šablón, ako napríklad Vianoce či Veľká noc.
V júni sme aplikáciu rozšírili o niekoľko funkcionalít, vďaka čomu je jej
používanie ešte jednoduchšie a komfortnejšie:

Podeľte sa o letné zážitky!
Pošlite originálnu pohľadnicu z mobilu
rovno do schránky. Na Slovensko z celého
sveta už do 3 pracovných dní.
mojapohladnica.sk
infolinka 0850 122 413

ČASOPIS SLOVENSKEJ POŠTY

11

JESEŇ 2018

FILATELIA

25

rokov
známkovej
tvorby

P

Poštová známka „Spoločné vydanie
s Českou republikou: Karol Plicka“
(autor návrhu D. Kállay, autor rytiny
M. Ondráček / 2008) priniesla v roku
2009 Slovenskej pošte 3. miesto.

S poštovou známkou „Umenie:
Martin Martinček“ (rytina R. Cigánik /
2013) si v roku 2014 Slovenská pošta
zabezpečila 2. miesto. Táto známka
je súčasťou výtvarného stvárnenia
ocenenia poštovej známky vernosti,
ktoré sa odovzdáva zamestnancom
za 40 odpracovaných rokov.
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očas samostatnej existen
cie Slovenska bolo vyda
ných množstvo krásnych
poštových známok, ktoré získali
nejedno prestížne ocenenie doma
i v zahraničí. Autori známok sú
zväčša umelci patriaci k absolventom oddelenia grafiky a knižnej
ilustrácie Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave, ktoré v minulos
ti viedli také významné osobnosti
slovenskej grafiky ako Vincent
Hložník alebo Albín Brunovský.
Najmä žiak Albína Brunovského
Martin Činovský na VŠVU dlhé
roky viedol samostatné oddelenie
rytectva poštových cenín a poda
rilo sa mu vychovať niekoľko
mladých perspektívnych rytcov
poštových známok. Vybudoval

tak slovenskú ryteckú školu, ktorá
nadväzuje na predchádzajúcu
tradíciu československej známkovej tvorby majúcu vo svete
filatelie veľmi vysoký kredit. Z tohto
dôvodu sa na zahraničné súťaže
prihlasujú výlučne poštové známky
vytlačené technikou oceľotlače,
ktorá je tradičný a umelecky vysokohodnotný spôsob tlače a touto
technológiou výroby už disponuje
iba niekoľko krajín.
Radi by sme vám predstavili
výber poštových známok, ktoré
získali v uplynulých 25 rokoch
najvýznamnejšie medzinárodné
ocenenia.
V kategórii Najkrajšia rytá známka Európskej únie na najstaršej
európskej súťaži Les Grands Prix
de l’Art Philatélique Belge et
Européen v Bruseli sa Slovenská
pošta umiestnila medzi víťazmi už
štyri razy:

V roku 2011 získala Slovenská pošta
1. miesto za poštovú známku „400.
výročie konania Žilinskej synody“
(autor návrhu D. Kállay, autor rytiny M.
Činovský / 2010).
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FILATELIA
Pravdepodobne najvýznamnej
šou súťažou na svete venovanou
najkrajším poštovým známkam
s kresťanskou tematikou je Il
Premio Internazionale d’arte
filatelica San Gabriele, ktorá sa
koná v mestečku Legnago pri
Verone. Ide o cenu každoročne
udeľovanú len jednej poštovej
známke, ktorá mimoriadnym
a významným spôsobom prispela
k šíreniu kresťanského posol
stva vo svete. Na 32. ročníku tejto
unikátnej súťaže získala v roku
2014 cenu Archanjela Gabriela
aj slovenská poštová známka
„Spoločné vydanie s Bulharskom,
Českou republikou a Vatikánom:
1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“
(autor návrhu D. Kállay, autor rytiny
M. Ondráček / 2013). Známka

V roku 2017 získala Slovenská
pošta 2. miesto za poštovú známku
„Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom: 450.
výročie narodenia Jána Jessenia“
(autor návrhu V. Rostoka, autor rytiny
F. Horniak / 2016).

zároveň zabodovala aj na jednej
z najstarších kontinuálne existujúcich filatelistických predajných
výstav na svete organizovanej od
roku 1946 – Salon philatèlique
d’Automne, kde za ňu Slovenská
pošta v roku 2014 získala
Ocenenie prezidenta Francúzskej
republiky Françoisa Hollanda
„Vase de Sèvres“.

Slovenskými filatelistami je
za najvýznamnejšie podujatie
venované najkrajším známkam
sveta považovaná viedenská súťaž
Grand Prix de l’exposition WIPA.
V tejto súťaži získali naše
poštové známky prvé miesto celkovo až trikrát – v roku 2002 „Dejiny
poštového práva“ (autor návrhu
D. Kállay, autor rytiny R. Cigánik /
2000), v roku 2005 poštová známka „UMENIE: Ladislav Medňanský
– Potok za humnami“ (autor rytiny
F. Horniak / 2003) a v roku 2009
poštová známka „Bratislavský
hrad“ (autor návrhu D. Kállay, autor
rytiny F. Horniak / 2007).

Napriek tomu, že v rebríčku
TOP 10 tejto súťaže sa naše
poštové známky umiestňujú takmer pravidelne každý rok, medzi
najdôležitejšie umiestnenia sa
dajú považovať ešte tri 3. miesta za poštové známky „Ľudovít
Štúr“ v roku 1997 (autor návrhu J.
Baláž, autor rytiny M. Činovský /
1995), „UMENIE: Martin Benka –
Krajina z Terchovej” v roku 2000
(autor rytiny F. Horniak / 1998)
a „400. výročie konania Žilinskej
synody“ v roku 2012 (autor návrhu
D. Kállay, autor rytiny M. Činovský
/ 2010).
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Na súťaži China Annual Best Foreign Stamp Poll o najkrajšiu zahraničnú
známku sveta v Pekingu získala Slovenská pošta najvyššie umiestnenie
celkovo štyri razy:

„Geologické lokality Šomoška
a Sandberg“ (autor návrhu K. Felix,
autor rytiny F. Horniak / 2006)

FILATELIA
A napokon, 1. miesto v rebríčku
TOP 10 najzaujímavejších športových známok sveta za rok 2010,
ktorý vyhlásil anglický časopis
Stamp News, získala Slovenská
pošta za poštovú známku „MS vo
futbale 2010“, (autorka návrhu I.
Sarah Avni, dizajn hárčeka A. Ferda).

Viac informácií o všetkých
poštových známkach nájdete
na stránke pofis.sk.
V roku 2011 získala Slovenská pošta
1. miesto za poštovú známku „400.
výročie konania Žilinskej synody“
(autor návrhu D. Kállay, autor rytiny M.
Činovský / 2010).

„Alfons Mucha“ (autor rytiny
F. Horniak / 2015)

Hárček známky „550. výročie
založenia Academie Istropolitany“
(autor návrhu D. Kállay, autor rytiny F.
Horniak / 2015).

Ocenenia za najkrajšie známky Európy alebo sveta udeľujú
aj redakcie zahraničných filatelistických časopisov. Jeden z naj
mienkotvornejších je nemecký
časopis Briefmarken revue, ktorý
udelil druhé miesto za najkraj
šiu známku roka 2000 emisii
„UMENIE: Narodenie zo Spišskej
Starej Vsi“ (autor rytiny F. Horniak).
Nemenej významným nemec
kým časopisom, ktorý sa venuje
oceňovaniu poštových známok, je
Michel Rundschau. Ten do rebríč-
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ka TOP 10 „Die ungewöhnlichsten
Ausgaben“, teda najnezvyčajnej
ších známok sveta, zaradil známku
„Veľká noc 2009“ (autorka návrhu
J. Piačková).
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Chcete
vyhrať?

Ktorá z doteraz vydaných slovenských poštových známok sa najviac páči
vám? Napíšte nám do 15. októbra 2018 na ezvesti@slposta.sk, alebo na
adresu Odbor komunikácie, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava. Vyžrebujeme
3 z vás, ktorí získajú album so slovenskými poštovými známkami za rok
2017. Mená výhercov zverejníme v niektorých októbrových eZvestiach.

Relax

Maľovanka
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ZAMESTNANECKÉ BENEFITY

Produkt
H
Rodina s deťmi
pre ideálny relax

ľadáte tip na ideálny relax?
Využite produkt Rodina
s deťmi a získajte príspe
vok zo sociálneho fondu na well
ness v Kúpeľoch Nimnica, ktoré
sú známe minerálnymi prameňmi
priaznivo vplývajúcimi na liečbu
ochorení dýchacích ciest, tráviaceho ústrojenstva, obehového, pohybového a nervového aparátu. Prikúpiť
si môžete aj rôzne druhy procedúr,
ako napríklad minerálny kúpeľ, inhaláciu minerálky, zábaly, obklady,
oxygenoterapiu či masáže. Ubytovanie so zľavou a s možnosťou
objednania stravy vám v rámci
tohto produktu poskytne Školiace
stredisko Belušské Slatiny. Vy i vaši
blízki máte zároveň nárok na bezplatné využívanie doplnkových
služieb ubytovacieho zariadenia,
ako napríklad vstup na antukový kurt
alebo tenisový kurt (tenisový set je
k dispozícii), zapožičanie horského
bicykla a mnohé ďalšie.
Viac informácií nájdete na intranete
v časti Pre zamestnancov/Benefity.

Hlasujte a vyhrajte!

Poštová karta

Gastro

Poštovú kartu Gastro, ako moderný spôsob
úhrady stravovania, poskytuje Slovenská
pošta svojim zamestnancom od augusta
2017, kedy bola služba elektronického stravo
vania spustená v pilotnom režime. Následne
boli Poštové karty Gastro postupne doručené
všetkým zamestnancom, ktorí ich v súčas
nosti môžu využívať v sieti viac ako 8 tisíc
stravovacích zariadení po celom Slovensku.
Karty akceptujú veľké obchodné reťazce,
siete potravín, rôzne typy reštaurácií, jedální,
kaviarní či cukrární a tiež viac ako 500 stra
vovacích zariadení.

H

lavnou výhodou používania Poštovej karty
Gastro je možnosť bezkontaktnej úhrady pla
tieb za stravné, a tiež jednoduchý a pohodlný
prístup k informáciám o zostatku elektronických stravovacích poukážok na potvrdení z POSterminálu alebo
v konte po prihlásení sa na skclub.sk.
Slovenská pošta zároveň od mája tohto roka
oficiálne spustila predaj služby elektronického
stravovania aj pre externých zákazníkov ako nový
benefit Poštovej karty – Komerčnej. Každá fyzická
osoba – podnikateľ alebo právnická osoba tak má
možnosť bezplatne si aktivovať službu online priamo
z kancelárie.
Všetky informácie o Poštovej karte Gastro alebo Poštovej karte – Komerčnej, vrátane zoznamu
prevádzok, ktoré tieto karty akceptujú, sú dostupné
na webovej stránke skclub.sk a na intranete v časti
Poštová karta.

Motivačná kampaň
Výhra vo forme elektronických stravovacích
poukážok v hodnote 5 eur je určená pre každého
zamestnanca Slovenskej pošty, ktorý získa zákazníka
z radov externých zamestnávateľov – za predpokladu
splnenia podmienok uvedených v platnom štatúte
dostupnom na intranete v časti Poštová karta/Služba
elektronického stravovania.

Slovenská pošta sa neustále snaží zlepšovať starostlivosť o zamestnancov, poskytovať im zaujímavé benefity, plniť schválený sociálny program, a tým prispievať k vytváraniu rovnováhy medzi pracovným a osobným
životom zamestnancov. Jednou z oblastí, na ktoré Slovenská pošta zameriava svoju pozornosť, je aj podpora
oddychu zamestnanca v kruhu najbližších.
Radi by sme poznali váš názor na produkt Rodina s deťmi a získali od vás cenné námety a pripomienky,
ktoré kolegovia z úseku ľudských zdrojov môžu využiť na zatraktívnenie tohto benefitu.
Vyplňte, prosím, priložený dotazník a pošlite ho do 15. októbra na adresu Odbor stratégie riadenia ľudských zdrojov, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava alebo elektronicky na tomto linku: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdE6URBYKHp1w7_dOLZQ_0hTYEbqFUkNUAdffv-Qkc2lCx8yA/viewform?usp=sf_link
Vyžrebujeme troch z vás, ktorí získajú víkendový pobyt pre dvoch dospelých a dve deti v Školiacom stredisku
v Belušských Slatinách s wellness programom v Kúpeľoch Nimnica. Mená výhercov zverejníme v niektorých
decembrových eZvestiach.
Akékoľvek podnety z oblasti sociálnej politiky zamestnávateľa môžete posielať na adresu
socialny.program@slposta.sk.
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POŠTOVÉ MÚZEUM

		Výstavy
Poštového
múzea
Poštové múzeum každoročne pripravuje niekoľko veľmi
zaujímavých výstav. V tomto roku ste mohli navštíviť už tri.
Exponáty výstavy s názvom Slovenská pošta – 25 – rok za
rokom boli k dispozícii v expozičných priestoroch Poštového
múzea v Banskej Bystrici začiatkom roka. Za návštevou
ďalšej výstavy s názvom IBI PATRIA MEA bolo v apríli po
trebné vycestovať až do Ríma. A napokon, výstava s náz
vom Jozef Baláž: „...srdcu najmilšie...“ je širokej verejnosti
prístupná opäť v Banskej Bystrici do 8. októbra.
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Slovenská pošta – 25 –
rok za rokom
Pri príležitosti 25. výročia vzniku
Slovenskej pošty zorganizovalo
Poštové múzeum vo svojich expo
zičných priestoroch v Banskej
Bystrici výstavu mapujúcu udalosti,
ktorými pošta za svoje dvadsať
päťročné pôsobenie prešla. Nechýbali obrazové materiály – medzi
inými aj originály alebo kópie
niektorých archívnych dokumentov
a článkov z dobovej „poštárskej“
tlače (napríklad Spojárskych zvestí,
Poštových zvestí a výročných
správ), predmety používané na
poštách od roku 1993, ako aj publikácie vydané Slovenskou poštou,
Poštovým múzeom a POFIS-om.
Výstava priniesla informácie
o mnohých dôležitých udalostiach
v živote Slovenskej pošty od jej
založenia, cez transformáciu
štátneho podniku na akciovú
spoločnosť, zavádzanie nových
technológií do poštových činností,
vznik Poštového múzea, prijatie
eura, založenie tradície Vianočnej
pošty, elektronizáciu poštových
operácií, modernizáciu budov až
po sprevádzkovanie platobného
systému E-Kolok.
Súčasťou výstavy bola tiež
čiastočne rekonštruovaná poštová
priehradka z konca 20. storočia
a predmety používané na poštách
od roku 1993, ako napríklad
moped KORADO slúžiaci motori
zovaným poštovým doručova
teľom. Vývoj poštových rovnošiat
uplynulých desaťročí zasa dokumentovali vystavené časti výstroja
poštových doručovateľov a prie
hradkových zamestnancov.
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POŠTOVÉ MÚZEUM

IBI PATRIA MEA
Poštové známky, výtvarné
návrhy, tlačové listy a ďalšie
filatelistické produkty sa v apríli
stali súčasťou jedinečnej výstavy
venovanej 100. výročiu vzniku
Československa. Výstavu s názvom IBI PATRIA MEA spoločne
zorganizovali v Ríme Poštové
múzeum, Poštové múzeum v Prahe a Veľvyslanectvá Slovenskej
a Českej republiky pri Svätej stolici
a Zvrchovanom ráde maltézskych
rytierov.
Cieľom výstavy bolo oboznámiť
návštevníkov s rôznymi kultúrnymi a spoločenskými aspektmi
a významnými medzníkmi vo vývoji
oboch národov. Návštevníci mohli

obdivovať jedinečné originálne
exponáty výtvarných návrhov, ktoré
sú mimoriadne umelecky hodno
tné a predstavujú skvosty zbierok
Poštového múzea.
Zo štyroch výstavných miestností v historických priestoroch
Palazzo della Cancelleria v Ríme
realizovala slovenská strana jednu,
ktorú nazvala „V srdci Európy“.
Jej ideový zámer bol predstaviť
najvýznamnejšie stopy histórie,
udalosti a osobnosti, ktoré formo
vali našu krajinu. Pozornosť bola
upriamená na bohatosť našej
kultúry, kresťanské tradície či
proeurópske hodnoty. Spolupráca
s českou stranou zasa odkazovala
na dobré vzťahy oboch národov aj
po rozdelení spoločného štátu.

Jozef Baláž: „...srdcu
najmilšie...“

Výstava s názvom Jozef Baláž:
„…srdcu najmilšie…“ približuje
tvorbu jedinečného majstra grafiky,
akademického maliara Jozefa
Baláža, ktorý by sa v marci dožil 95
rokov. Hoci hlavná časť jeho tvorby
bola zameraná na kresbu a grafiku
určenú najmä knižným a časopi
seckým ilustráciám a plagátom,
dodnes je právom označovaný aj
ako nestor slovenskej známkovej
tvorby a patrí medzi najvýznamnej
ších tvorcov v tejto
oblasti. Názov
výstavy nesie jeho
vlastné vyjadrenie
vzťahu k dielam
známkovej grafiky,
ktoré považoval za
„srdcu najmilšie“.
Pozrieť si môžete
originálne kresby výtvarných
návrhov na slovenské poštové
známky a obálky prvého dňa
vydania (FDC), na ktorých umelec
spracoval rozličné námety – od
portrétnych poštových známok
Alexandra Dubčeka, Jána Kollára,
pápeža Jána Pavla II. či Ľudovíta
Štúra a iných osobností, cez
sugestívne návrhy s alegorickými
a symbolickými motívmi spojené
s významnými výročiami a histo
rickými udalosťami.
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Predsedovia a členovia Výborov
základných odborových organizácií
rokovali na regionálnych plénach
Odborového zväzu pôšt a logistiky
S cieľom poskytnúť informácie čo najširšie
mu počtu členov odborového zväzu sa
v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Nitre
v dňoch 21. 5. až 23. 5. 2018 uskutočnili
Regionálne pléna za účasti zástupcov zväzu,
predsedov a členov výborov základných od
borových organizácií.

Vo

svojom príhovore pani Žofia Lehotská
oboznámila prítomných s aktivitami
zväzu, ktoré boli zamerané najmä na
riešenie opatrení v oblasti stabilizácie a starostlivosti
o zamestnancov, ako aj v mzdovej oblasti. Všetky
rokovania sa v zmysle dohody so zamestnávateľom
riešili spoločne a konštruktívne, s cieľom vytvorenia
vhodných podmienok na udržanie sociálneho zmieru
a zlepšenie postavenia zamestnancov Slovenskej pošty.
Na základe písomných žiadostí zo základných odboro
vých organizácií boli so zamestnávateľom riešené
požiadavky týkajúce sa najmä zlepšenia pracovných
a mzdových podmienok, v ktorých sa nám podarilo
rokovaniami dosiahnuť kladný výsledok pre našich členov.
V rámci vystúpenia predsedníčky zväzu boli prítomní
informovaní o vecnom a časovom priebehu organizač
ných zmien, ktoré sa uskutočnili koncom roka 2017 a za
čiatkom roka 2018. Na rokovaniach so zamestnávateľom
vyjadrila nesúhlasné stanovisko zväzu s rušením pracovných miest v rámci hromadného prepúšťania v celom
rozsahu. Zdôraznila, že znižovanie stavu zamestnancov je
veľmi citlivá záležitosť a nedá sa riešiť bez predložených
opodstatnených analýz a dôvodov pre vykonanie organi
začnej zmeny.
Upozornila, že v súčasnosti Slovenská pošta zaznamenáva nedostatok zamestnancov na svojich prevádzkach.
Pri prerokovaní vplyvu zmien organizačnej štruktúry
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s dotknutými zamestnancami predsedníčka zväzu aktívne
spolupracovala so zamestnávateľom pri hľadaní ďalšieho uplatnenia zamestnancov v rámci spoločnosti. Za
mestnancom boli ponúkané iné vhodné pracovné mies
ta a členovia, ktorí ponuku prijali, zostali v pracovnom
pomere. Prijatými opatreniami zo strany zamestnávateľa
neboli naplnené podmienky hromadného prepúšťania.
Na zasadnutí Predsedníctva a Rady OZ PaL dňa
23. 1. 2018 sa členovia orgánov zaoberali informáciou,
ktorú generálny riaditeľ prezentoval na stretnutí vedúcich
obvodov hlavných pôšt dňa 8. 1. 2018 s tým, že k 1. 5. 2018
Slovenská pošta uvažuje o znížení počtu zamestnancov
o 500.
Nakoľko zväz považoval za potrebné, aby sa ešte
pred schválením tejto organizačnej zmeny s dôrazom
na jej dosah rokovalo, uskutočnili sa v dňoch 7. 2. 2018
a 28. 2. 2018 pracovné stretnutia s cieľom nájsť spoločne
so zamestnávateľom optimálne riešenie v tejto citlivej
oblasti aj za účasti členiek Dozornej rady, kde sú
zastúpené dve členky zväzu.
Zástupcovia zväzu okrem iného požadovali hľadať
reálne možnosti na eliminovanie stanoveného dosahu
v oblasti zamestnanosti, a to bez zhoršenia pracovných
podmienok zamestnancov. Spoločným cieľom bolo
efektívne využitie ľudského potenciálu bez fyzického
preťaženia, pri zachovaní kvality poskytovaných služieb,
a hlavne s najmenším rizikom ohrozenia zabezpečenia
poštovej prevádzky.
Generálny riaditeľ počas stretnutí zdôrazňoval, že
vedenie spoločnosti intenzívne hľadá iné možnosti,
identifikujú sa oblasti hospodárenia a ľudských zdrojov, ktorých optimalizáciou, automatizáciou, a najmä
reštrukturalizáciou by bolo možné dosiahnuť vyvážené
hospodárenie, ako aj vykrytie deficitu, s cieľom rovnocennej náhrady rušenia 500 pracovných miest. Uviedol,
že na základe doteraz vykonaných úkonov a čiastkových
analýz sa stali zrejmými viaceré možnosti, preto proces
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reštrukturalizácie spoločnosti bude vykonávaný v postupných krokoch.
Na rokovaní dňa 28. 2. 2018 vznikla vzájomná dohoda, že vedenie spoločnosti nepristúpi k optimalizácii
ľudských zdrojov v pôvodnom rozsahu, t. j. k zníženiu
o 500 zamestnancov. Konkrétne riešenia budú predmetom spoločných pracovných stretnutí.
Predsedníčka zväzu vo svojom vystúpení oboznámila
prítomných aj s genézou kolektívneho vyjednávania, ktoré
sa začalo v septembri 2017, nakoľko koncom roka 2017
sa skončila platnosť aktuálnej kolektívnej zmluvy.
V januári 2017 zamestnávateľ predložil všetkým odbo
rovým organizáciám návrh podnikovej kolektívnej zmluvy
na roky 2018 – 2021, ktorú odborový zväz pripomienkoval.
Nakoľko hrozilo ohrozenie sociálneho zmieru, po
kiaľ nedôjde k dohode na zvýšenie základných miezd,
dňa 4. 12. 2017 sa na základe písomnej požiadavky
odborového zväzu konalo rokovanie s ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpádom Érsekom.
Predsedníčka zväzu vysvetlila na stretnutí vážnosť situácie
a požiadala o podporu vyrokovania oprávnených požia
daviek pri kolektívnom vyjednávaní. Aj z tohto dôvodu
sa podarilo dohodnúť k 1. 4. 2018 pre prevádzkových
zamestnancov a robotníkov zvýšenie základných miezd
o 6 %. Kolektívne vyjednávanie skončilo vzájomnou dohodou zúčastnených strán a dňa 12. 12. 2017 podpisom Kolektívnej zmluvy Slovenskej pošty, a.s., na roky
2018 – 2021.
Predsedníčka zväzu okrem iného poukázala aj na
skutočnosť, že odborový zväz od roku 2011 každoročne
tvorí Príspevkový fond pre svojich členov, ktorý je zame
raný na preklenutie nepriaznivej životnej situácie, na
zníženie príjmu počas dlhodobej PN, ako aj na podporu
regenerácie pracovnej sily formou príspevku na rekreáciu
pre členov a ich rodinných príslušníkov vo vlastnom
rekreačnom zariadení Hotela Spojár. Na príspevky bolo
za tieto roky členom poskytnuté viac ako 30 000 eur.
V rámci rokovania boli prítomným poskytnuté in-

formácie o výsledkoch hospodárenia Slovenskej pošty,
o pláne mzdových prostriedkov, o pláne zamestnancov
a Sociálnom fonde na rok 2018.
Dozorná a revízna komisia OZ PaL informovala
o výstupoch z kontroly na odborovom zväze, pričom aj
v budúcom období bude upriamovať svoju pozornosť na
kontrolu hospodárenia a stavu finančných prostriedkov
odborového zväzu a v základných organizáciách odborov.
Spoločným záujmom zamestnávateľa a sociálneho
partnera odborového zväzu je starostlivosť o zamest
nancov, a to najmä zabezpečovaním priaznivých pracovných podmienok, ako aj zdravého a bezpečného pracovného prostredia. Na plnenie tohto cieľa bola zvolená
forma osvety medzi zamestnancami, a to poskytnutím
potrebného rozsahu vedomostí v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a oboznámením prítomných
členov so základnými povinnosťami na zaistenie tejto
oblasti na pracovisku. Cieľom oboznámenia bolo poskytnúť dôležité informácie na účel plnenia úloh a povinností
v uvedenej oblasti, ako aj na predchádzanie pracovnej
úrazovosti.
Predsedníčka zväzu pani Žofia Lehotská informovala
prítomných, že dňa 4. 10. 2017 vláda SR schválila Poštovú
politiku do roku 2021. Odborový zväz mal prioritný záujem
presadiť v dokumente udržanie a poskytovanie univerzálnej služby na úrovni súčasnej doby. Za úspech je po
važované aj schválenie vylúčenia nadmerného zaťaženia
zamestnancov s cieľom predchádzať chorobám z po
volania. Neustále zlepšovanie pracovných podmienok,
istoty pre zamestnancov formou práce na pracovné
zmluvy s primeranou odmenou, ktorá zodpovedá pracovnému zaťaženiu a zodpovednosti, ako aj potrebu, aby
zmeny v oblasti poštových služieb prebiehali sociálne
udržateľným spôsobom s účasťou silných a nezávislých
sociálnych partnerov.
Na záver rokovania pripomenula, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa v tomto roku bude zaoberať prípravou novely Zákona o poštových službách. Na tripartitnom
rokovaní v mesiaci apríl vznikol prísľub z ministerstva, že
pri tvorbe tohto zákona bude ministerstvo organizovať
pracovné stretnutia, na ktoré budeme prizývaní, aby sme
mohli prezentovať náš návrh do uvedeného zákona.
Zdôraznila, že odborový zväz vynaloží maximálne
úsilie na dosiahnutie všetkých požadovaných sociálnych
a mzdových podmienok pre zamestnancov Slovenskej
pošty nielen pri novelizácii zákona, ale aj pri rokovaniach
s príslušnými zainteresovanými stranami. Zároveň vyzvala
svojich členov na aktívnu podporu odborového zväzu pri
presadzovaní oprávnených požiadaviek zamestnancov
Slovenskej pošty.
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SÚŤAŽ

POŠTÁRSKY SERVIS

Najkrajší list

Gaštanoví panáčikovia
Deti majú vždy obrovskú radosť
zo zbierania gaštanov. Skúste si
počas prechádzky dať súťaž, kto
ich nazbiera viac. S tými nazbiera
nými sa môžete zahrať. Alebo
z nich vytvoriť
obľúbených
gaštanových
panákov
či rôzne náhrdelníky.

Aj

Pútavý príbeh doplnila Terezka
vlastnými kresbami.

tento rok sa deti
a mládež do 15
rokov mohli zapojiť
do súťaže o najkrajší list, ktorej
národné kolo vyhlasuje Slovenská
pošta v spolupráci s Minister
stvom dopravy a výstavby SR.
Víťazkou 47. ročníka súťaže sa
stala dvanásťročná Tereza Justína
Vaneková zo ZŠ J. A. Komenského
v Tvrdošovciach.
Úlohou autorov bolo napísať
list na tému „Predstav si, že si list
a cestuješ v čase. Aký odkaz by si
zanechal svojim čitateľom?“. Súťaž
sa stretla s veľkou odozvou – na
našu adresu prišlo až 600 nádher
ných príbehov, a vybrať ten najkraj
ší nebolo vôbec jednoduché.
Výherkyňa napísala príbeh
o liste bývalého lodného admirála,
ktorý nestihol byť doručený jeho
milej, a tak putoval ďalej. Stihol
byť v múzeu, zhorieť v ohni, vyrásť
v nový strom, až sa stal opäť listom
a poslom správ. Bohužiaľ, opäť
sa mu nepodarilo včas odovzdať
odkaz starej mamy vnukovi, keďže
súčasná generácia uprednostňuje
iné formy komunikácie. Poučenie,
ktoré vyplynulo v závere – potreba
vážiť si reálnych ľudí, tu a teraz –
bolo krásnym odkazom pre
budúce generácie.

Zo starého nové

Užite si jeseň s deťmi

J
Víťazný list bol preložený do
anglického jazyka a Slovenská
pošta ho poslala do Bernu na
posúdenie medzinárodnej porote
Svetovej poštovej únie, ktorá bude
vyberať najkrajší list spomedzi
všetkých zapojených krajín.
Autori piatich najlepších listov
dostali knižné balíčky od vydavateľstiev Ikar a Slovart, ceny
od telekomunikačného operátora Swan, spoločenské hry od
spoločnosti iHRYsko a prechádzku v korunách stromov pre celú
rodinu od strediska BACHLEDKA
Ski & Sun.

„Autorka víťazného listu Tereza Justína Vaneková získala pekné ceny.“

22

ČASOPIS SLOVENSKEJ POŠTY

eseň nás okrem sychravých
dní a ochladenia vie potešiť
aj svojou farebnosťou.
Využite toto obdobie a prineste
si kúsok farieb aj do svojich izieb
a vytvorte spolu s deťmi krásne
jesenné dekorácie. Alebo vybehni
te von, do prírody, a užite si
spoločné chvíle pri púšťaní šarkanov.
Tu je od nás pár tipov, ako
príjemne stráviť čas s deťmi počas
jesenných prázdnin. Je už len na
vás, či to bude rodinné zaváranie,
výroba bylinkových mydielok, neza
búdajte si pri tom užiť hlavne veľa
smiechu a radosti.

Poďme si užiť vietor
so šarkanom
Púšťanie
šarkanov!
Neodmysli
teľná súčasť
jesene.
Množstvo
miest po celom Slovensku pravi-

delne v tomto období usporadúva
„šarkaniády“ pre všetkých nadšencov týchto farebných „lietajúcich
drakov“. Vyrobte si vlastného
šarkana! Je to veľmi jednoduché,
stačí len papier, lepidlo, farbičky,
špilky, šnúra, na ktorej budete vaše
dielko púšťať a samozrejme, dávku
kreativity :-)

Venček z listov
Všade, kam
sa pohnete, je
vidieť opadané
lístie, ktoré tvorí
nezameniteľný kolorit jesene.
Neváhajte a nazbierajte si z tejto
krásy! Doma si nej urobíte venček
na dvere. Listy skombinujete podľa
vášho vkusu, tavnou pištoľou ich
nalepíte na korpus (ten kúpite
v ktoromkoľvek kvetinárstve). Tí
šikovnejší môžu skúsiť vytvoriť z listov aj ružičky. Ešte k tomu pridáte
nejakú vetvičku či spadnutú šišku,
tak bude dokonalý!

A čo tak zaučiť deti do tajov renovácie nábytku? Aj staršia stolička
či polička sa vďaka novému náteru
môže stať zaujímavým kúskom detskej izby. Technikou dekupáže za
pomoci pestrofarebných obrúskov
spoločne vytvoríte
štýlové doplnky aj
zo starších krabíc
alebo kvetináčov.
Fantázii sa medze
naozaj nekladú.

Výroba prírodnej
kozmetiky
Nazbierajte si
spoločne voňavé
bylinky a použite
ich pri výrobe
prírodných mydiel alebo krémov.
Na webe nájdete mnoho receptov,
ako na to.

Umelecká jeseň
Zájdite si v jeseni s deťmi za
umením na výstavu do galérie či
múzea. Alebo si vytvorte umelecké
dielo priamo doma. Pustite si
príjemnú hudbu, zoberte výkresy,
farby a spoločne namaľujte, čo
vám práve napadne.
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RECEPTÁR

RECEPTÁR

Ovocná a chutná jeseň

Hruškové chuťovky
Čas prípravy 15 minút
Chutné pohostenie pre návštevu rýchlo pripravíme
z týchto ingrediencií:

Tekvice, hrušky a jablká. Zber úrody je v plnom prúde. Všetky tieto dobroty treba využiť pri
varení, a práve teraz je ten správny čas na experimentovanie v kuchyni. Vybrali sme pre vás
niekoľko receptov, ktoré zasýtia, dodajú potrebnú energiu, osviežia a navyše, určite potešia
nielen chuťové poháriky, ale vďaka farbám sú lahodné už aj na oko. Nechajte sa inšpirovať
a vyskúšajte niečo nové!

•
•
		
•
•
•
•
•

Černicové smoothie
Čas prípravy 5 minút
Ranné vstávanie sa vďaka tejto pochúťke určite stane
o niečo príjemnejším. Čo budeme potrebovať na prípravu
2 porcií?

Tekvicová polievka
Čas prípravy 50 minút
Na prípravu chutnej tekvicovej polievky budete potrebovať tieto ingrediencie:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tekvicu hokkaido
1 cibuľu
1 strúčik cesnaku
1 PL masla
zeleninový vývar
soľ
čierne korenie
slnečnicové a ľanové semienka

•
•
•
•
•
•

2 zrelé banány
černice
4 lyžice ovsených vločiek
chia semienka
trochu mlieka alebo mandľového mlieka
lístky mäty na ozdobenie

Všetky suroviny spolu zmiešame v mixéri. Nápoj
v prípade potreby dosladíme cukrom alebo zdravšími
alternatívami, ako napríklad med, agáve či javorový sirup.
Zmes prelejeme do pohárov a ozdobíme lístkami mäty.
Existuje nespočetné množstvo receptov na prípravu
smoothie. Fantázii sa medze nekladú a skombinovať
môžeme prakticky všetky obľúbené druhy ovocia,
a dokonca aj zeleniny; pridať oriešky, kokos alebo
napríklad čokoládu.

Tekvicu hokkaido nakrájame na kocky. V hrnci si
rozpustíme maslo a následne pridáme nakrájanú cibuľu
a cesnak. Smažíme do sklovita a potom pridáme nakrájanú tekvicu. Necháme smažiť ešte tri minúty a zalejeme
horúcim zeleninovým vývarom. Na záver polievku rozmixujeme a ochutíme soľou a mletým čiernym korením.
Na ozdobenie môžeme použiť slnečnicové alebo ľanové
semienka, ktoré sú nielen zdravé, ale aj zvýraznia chuť
tekvicovej polievky. Podávať môžete aj s dochrumkava
opraženou bagetkou.
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Pečené kuriatko s hroznom a hruškami
Čas prípravy 90 minút
Na pečené kuriatko budete potrebovať:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

celé kura
350 g ružového hrozna (bezkôstkové)
4 hrušky
2 červené cibule
2 strúčiky cesnaku
3 PL repkového oleja
soľ
čierne korenie
100 ml hruškového sajdru

1 bageta
sladká hruška, pár bobúľ hrozna alebo
zrelá figa
približne 100 g syra gorgonzola alebo niva
tekutý med
píniové oriešky
mleté čierne alebo farebné korenie
olivový olej

Rúru rozohrejeme na 200°C. Bagetu nakrájame na
kolieska a v rúre alebo na panvici ich opečieme do
chrumkava. Na bagetky rozotrieme syr a naukladáme
ich na plech. Na každý kúsok pridáme niekoľko plát
kov z vybraného ovocia. Pokvapkáme olejom a vložíme
do vyhriatej rúry. Krátko pečieme, kým sa syr nezačne
roztekať. Po vybratí z rúry nanesieme lyžičkou na každú
bagetku malé množstvo medu a posypeme čerstvo zomletým korením. Bagetky môžeme dozdobiť opraženými
píniovými orieškami.

Cibuľu nakrájate na kúsky, hrušky nakrájajte na štvr
tiny. Kuriatko osušte papierovou utierkou, potrite olejom,
osoľte a okoreňte podľa chuti. Do vnútra kuriatka dajte
strúčik cesnaku, štvrtinu cibule a pár bobuliek hrozna.
Zvyšné hrozno, cibuľu, hrušky aj cesnak naukladajte
okolo kuriatka. Podlejte sajdrom a plech zabaľte do
alobalu. Vložte do rúry vyhriatej na 175 stupňov približne
na 60 minút. Po odkrytý alobalu, zvýšte teplotu na 190
stupňov a pečte ďalších približne 30 minút. Občas polejte
kuriatko sajdrom a pečte, kým nie je koža upečená do
zlatista.

Želáme vám dobrú chuť!

ČASOPIS SLOVENSKEJ POŠTY
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ZAMESTNANECKÉ BENEFITY

So Slovenskou poštou
za krásami Slovenska

ZAMESTNANECKÉ BENEFITY

Kokava nad Rimavicou
V budove pošty situovanej v centre obce sa nachádza ubytovacie
zaria
denie s troma apartmánmi
a šiestimi dvojlôžkovými izbami.

Hľadáte tipy oddych a relax s rodinou? Chceli by ste si oddýchnuť v pokojnom prostredí
našich hôr, dobre si zaplávať, navštíviť hrad či zrúcaninu? Využite výhodné ubytovanie v niek
torom zo zariadení Slovenskej pošty a spoznávajte krásy našej krajiny. Predstavujeme vám tri
pekné lokality, ktoré majú čo ponúknuť svojim návštevníkom.
Petrovice pri Bytči
Obec Petrovice sa rozprestie
ra v Javorníkoch, v doline potoka
Petrovička. Ubytovacie zariadenie je
súčasťou budovy pošty v centre obce
a má dve dvojlôžkové izby. V objekte
sa nachádza aj kuchynka so základným vybavením, spoločenská mies
tnosť, kúpeľňa a WC. V záhrade je
možné grilovať.

Ubytovacie zariadenie v Petroviciach

Ak sa rozhodnete využiť služby
tohto zariadenia, určite vám odporúčame navštíviť turisticky atraktívnu Národnú prírodnú rezerváciu
Súľovské skaly, ktorá je vzdialená
iba 10 km. Nájdete tu skalné veže,
strmé bralá, ihly, okná, homole a iné
zaujímavé skalné útvary, často bizarných tvarov. Nemenej zaujímavá
je aj Manínska tiesňava alebo blízky
hraničný prechod Makov, ktoré tiež
poskytujú viaceré turistické možnosti.
Milovníci letných kúpalísk a vod-
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ších vyznávačov pohybu na čerstvom
vzduchu sú určené chodníky a cy
klotrasy v oblasti Západných Tatier. Vo
vzdialenosti 8 km od obce Breza sa
nachádza Oravská priehrada, ktorá
sa stala vyhľadávaným rekreačným
a športovým centrom. Ďalšími zaujímavými miestami v blízkom okolí
sú úvraťová železnička v Oravskej
Lesnej, Múzeum Oravskej dediny

Súľovské skaly			

ných športov môžu navštíviť 40 km
vzdialené Rajecké Teplice s kúpa
liskom Laura a kúpeľmi Aphrodite
či Rajec s termálnym kúpaliskom Veronika alebo 30 km vzdialené Kúpele
Nimnica s krásnou vodnou nádržou.
Lokalita ponúka aj viacero historických pamiatok, ako napríklad
Považský hrad, Lietavský hrad či zrúcaniny Súľovského hradu. Neďaleký
Sobášny palác v Bytči dokonca patrí
medzi najvýznamnejšie renesančné
pamiatky v strednej Európe.

Breza
Príjemnú rodinnú dovolenku
môžete stráviť aj v severnej časti
oravského regiónu, konkrétne v Ubytovacom zariadení Breza, ktoré disponuje dvomi samostatnými apartmánmi (4- a 8-lôžkovým).
V okolí obce je veľa nenáročných
turistických trás a cyklotrás, ktoré
zvládnu aj menšie deti. Pre náročnej

Slanická Osada			

v Zuberci a Oravský hrad v Oravskom
Podzámku.
Deti určite ocenia jazdu na koni
alebo prehliadku farmy s hospodárskymi zvieratami, napríklad na ranči
v Námestove či v Brezovici.

Ubytovacie zariadenie Breza

ČASOPIS SLOVENSKEJ POŠTY

Priestory ubytovacieho zariadenia

Kokava nad Rimavicou leží na
sútoku riek Kokávka a Rimavica, na
južnej strane Slovenského rudohoria,
a môžete z nej podnikať jedinečné
výpravy za prírodnými a historickými
krásami Malohontského regiónu. Vychádzky po turistických chodníkoch
na vrch Slopovo s rozhľadňou, na
neďaleký Klenovský Vepor alebo po
tulky po Hriňovských lazoch poskytnú príjemný aktívny oddych celej rodine. Náročnejšie chodníky vedú na
masív najväčšej vyhasnutej sopky
Slovenská Poľana. Veľmi zaujímavý
ja náučný chodník Driečanský kras
s jaskyňou a slnečnými hodinami,
historické technické skvosty, ako
napríklad Čiernohorská železnica
alebo zubačka v Tisovci a lesnícky
skanzen Vydrovo.
V okolí sa tiež nachádza viacero
fariem a rančov a svet zo sedla koňa
si môžete pozrieť napríklad v Poltári
alebo Ružinej.

Ubytovanie v zariadeniach Slo
venskej pošty si môžete objednať
cez elektronický rezervačný sys
tém, ktorý je prístupný na intra
nete v časti Ľudské zdroje/Ubytovacie zariadenia a rekreácie/Ostatné
ubytovacie zariadenia.

Slnečné hodiny v Drienčanoch

Zrúcanina Divínskeho hradu neďaleko priehrady Ružiná
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POŠTÁRSKY SERVIS
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Podeľte sa o letné zážitky!
Pošlite originálnu pohľadnicu z mobilu
rovno do schránky. Na Slovensko z celého
sveta už do 3 pracovných dní.
mojapohladnica.sk
32infolinka 0850 122 413
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