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Európska investičná banka (EIB) podporila digitalizáciu služieb Slovenskej
pošty, a. s., úverom vo výške € 32 mil. eur




EIB prvýkrát poskytuje financovanie Slovenskej pošte
Digitalizácia zvýši kvalitu poštových služieb a balíkovej infraštruktúry
Projekt podporí digitálne hospodárstvo a regionálnu kohéziu

Európska investičná banka (EIB) podpísala kontrakt so Slovenskou poštou, a. s., na investičný
úver vo výške 32 miliónov eur. EIB ako banka EU tým prispeje k digitalizácii a inováciám služieb
a prevádzkových procesov Slovenskej pošty. Úver je určený na financovanie nových IT
systémov a na špeciálne poštové zariadenia, ako sú triediace linky na balíky alebo balíkoboxy.
Na Slovensku majú poštové služby naďalej dôležité miesto v digitálnom hospodárstve, aj keď
sa ich úloha od základu mení. Kým dopyt zákazníkov po listových službách je na zostupe,
pretože ich nahrádza elektronická komunikácia, balíkové služby vrátane doručovania balíkov
zaznamenávajú vysoký nárast, a to hlavne s rozširovaním e-biznisu.
Projekt financovania je súčasťou investičného plánu Slovenskej pošty na roky 2018 až 2021,
cieľom ktorého je digitalizácia a transformácia prevádzky a portfólia služieb. Úsilím Slovenskej
pošty je reflektovať zmeny, ktoré prináša internet a digitálne technológie, a kráčať cestou
optimalizácie vnútorných procesov a poskytovania univerzálnych poštových služieb s vysokou
kvalitou a efektivitou.
Slovenská pošta je kľúčovým hráčom na trhu poštových služieb, preto sa očakáva, že jej
investičný program do veľkej miery podporí rozvoj digitálneho hospodárstva na Slovensku.
Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova hovorí: “Ambiciózny investičný plán Slovenskej pošty
potvrdzuje neustále úsilie spoločnosti poskytovať svojim klientom vysoko kvalitné služby a
zároveň držať krok so zmenami, ktoré prináša digitálne hospodárstvo. Modernizácia
Slovenskej pošty podporí inovatívnosť a konkurencieschopnosť na Slovensku a taktiež umožní
digitalizáciu a integráciu domácich a medzinárodných dodávateľských reťazcov, čo je veľmi
dôležité pre upevnenie a rozvoj jednotného európskeho trhu. Z rozvoja Slovenskej pošty budú
mať úžitok všetci občania a podnikateľské subjekty v krajine, a to ovplyvní aj súdržnosť na
tomto území. Som veľmi hrdá, že EIB je súčasťou tohto procesu.“
„Slovenská pošta poskytuje služby každému jednému občanovi Slovenska, preto je
mimoriadne dôležité, aby ich kvalita zodpovedala čoraz náročnejším klientom. Na druhej
strane je tu však potreba maximálnej nákladovej efektivity vo všetkých činnostiach pošty, či
už pri službách, ktoré vyplývajú zo zákonov, alebo pri službách, ktoré sú „na program dňa“,
ako je napríklad enormne rastúci balíkový biznis.

Sme veľmi hrdí, že Slovenská pošta uzavrela partnerstvo s EIB. S touto podporou môžeme
investovať do digitalizácie našich produktov a vnútorných procesov s cieľom napĺňať
dlhodobú koncepciu rozvoja Slovenskej pošty v rokoch 2019 – 2025. Partnerstvo s EIB je
ďalším dôkazom úspešnej spolupráce Slovenskej republiky a Európskej únie, z ktorej profitujú
všetci občania našej krajiny,“ uviedol pri podpise kontraktu Martin Ľupták, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a. s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Slovenskej pošte
Slovenská pošta pôsobí na slovenskom trhu s poštovými službami 25 rokov. Okrem
poskytovania univerzálnych bankových služieb je Slovenská pošta na domácom trhu hlavným
poskytovateľom moderných distribučných a platobných služieb. Slovenská pošta sa zaviazala
plniť zvyšujúce sa nároky a potreby klientov a ponúkať im nové produkty a komplexné riešenia
s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou.
Európska investičná banka
Európska investičná banka (EIB) je vlastnená členskými štátmi EU a je finančnou inštitúciou,
ktorá poskytuje dlhodobé financovanie životaschopných investícií v súlade s cieľmi Európskej
únie, a to nielen v Európe, ale aj v ďalších krajinách.
EIB pôsobí na Slovensku od roku 1992 a investuje do malých a stredných podnikov, do
infraštruktúry, vzdelávania a kultúry. Od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku EIB
financovala 124 projektov v hodnote 9,35 miliardy eur.
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