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Študuj
v duálnom vzdelávaní

so Slovenskou poštou, a. s.

Študijný odbor 3795 K  

Klientsky 
manažér 

pošty 

Po úsPešnom absolvovaní 
štúdia sa môžeš uPlatniť ako

 priehradkový zamestnanec

 operatívny zamestnanec pošty 

 vedúci pošty 

 tvojou náplňou práce bude
 prijímanie a výdaj poštových zásielok

 výplata poštových peňažných poukazov 

 ponuka a predaj produktov pošty a jej 
zmluvných partnerov 

 poskytovanie služieb a komunikácia 
so zákazníkmi

 riadenie kvality práce, produktov a služieb pošty

 samostatné vykonávanie vybraných odborných 
činností 

v PríPade záujmu Pošli 
Prihlášku na strednú odbornú 
školu a kontaktuj nás

slovenská pošta, a. s. 
Mgr. Angela Lazorová
Odbor vzdelávania a rozvoja 
E-mail: lazorova.angela@slposta.sk
mobil: 0903 412 735
 www.posta.sk

stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1
831 52 Bratislava 
E-mail: sositba@sositba.sk
 www.sositba.sk

D

a

N

mailto:lazorova.angela@slposta.sk
http://www.sositba.sk


staň sa aj ty súčasťou 
tímu slovenskej Pošty 
a Poď študovať s nami!

 čo duálne vzdelávanie pre teba znamená?

Z tvojho štúdia bude 50%  teoretické vyučovanie 
v škole a 50% praktické vyučovanie 
u zamestnávateľa .

Duálne vzdelávanie je moderný 
spôsob prípravy na povolanie, 
v ktorom sa žiak učí ako premeniť 
teoretické vedomosti na praktické 
priamo na pracovisku zamestnávateľa. 

 Počas štúdia ti ponúkame
 praktické vyučovanie s použitím najnovších technológií 

priamo na pobočke Slovenskej pošty 

 získanie odborných a praktických zručností priamo od 
našich inštruktorov na pracoviskách Slovenskej pošty  

 začlenenie sa do budúceho pracovného kolektívu 
a osvojenie si pracovných návykov 

 pracovný odev, obuv a všetky potrebné ochranné 
pracovné pomôcky 

 príspevok na stravu a internát

 príspevok na cestu do školy a na pracovisko 
praktického vyučovania  

 bezplatnú lekársku prehliadku 

 podnikové štipendium 

 vlastný zárobok už počas školy odmenou za 
produktívnu prácu  

 brigádnickú prácu počas školských prázdnin

Tieto výhody získaš prijatím na strednú školu a podpisom 
učebnej zmluvy s nami.  Po úspešnom absolvovaní štúdia 
ti garantujeme pracovné miesto u nás. 

vyber si náš študijný odbor 

3795 k 
klientsky manažér Pošty

Štúdiom nášho odboru získaš vedomosti o zabezpečení 
poštovej prevádzky, peňažnej a pokladničnej službe, 
o činnostiach poštovej banky a ďalších moderných 
službách poskytovaných pre partnerov Slovenskej 
pošty. Oboznámiš sa s pracovnými postupmi 
prijímania zásielok, prepravnej a dodávacej služby, 
obstarávateľskej činnosti pošty a vedenia všetkých 
pokladničných dokladov.

Pre študijný odbor 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR 
POŠTY ti poskytneme mesačné štipendium 
v nasledovných sumách: 

1. ročník v sume 40 € / mesačne 
2. ročník v sume 60 € / mesačne
3. ročník v sume 80 € / mesačne
4. ročník v sume 100 € / mesačne

50
50%

Prečo slovenská Pošta?

 dlhodobá tradícia a stabilita spoločnosti

 jeden z najväčších zamestnávateľov na slovensku 
so širokým portfóliom činností a služieb

 jedinečná infraštruktúra a rozsah poštovej siete – 
cca 1500 pobočiek po celom Slovensku

 popredný poskytovateľ moderných komunikačných, 
distribučných a platobných služieb

 dôveryhodná inštitúcia, ktorá ponúka nové produkty 
a komplexné riešenia

 slovenská pošta, a. s., poskytuje: 
 poštové služby: listy, balíky, expres zásielky a poukazy

 služby verejnej správy: služby štátu na pošte, 
IOMO – integrované obslužné miesto občanom, 
eKolok, elektronické predplatné služby, sociálne 
služby, dôchodkové služby a iné

 komerčné služby: bankové služby, poistné služby, 
platobný a vernostný systém, telekomunikačné služby 
a iné
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