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Interná komunikácia počas COVID-19 pandémie
Tímové úsilie zabezpečiť nepretržitý tok internej komunikácie k zamestnancom v Bratislave

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Osobný blog od Nimu
Motazeda, CEO Swiss Re 
Slovensko

Prehľad mediálnych správ zo 
Slovenska spracovaný do 
angličtiny pre zahraničných
kolegov

Oficiálne COVID-19 a interné 
aktualizované informácie 
krízového tímu

Týždenný Telegraf – blogy od 
zamestnancov pre zamestnancov

Tipy a triky vo forme videí ako 
balansovať prácu z domu so 
súkromným životom

• Ostatné aktivity: Thank you foto výzva, Opýtaj sa krízového tímu
• Komunitné aktivity: (Virtuálne spoločenské hry, kvízové večery, cestovateľské prezentácie,

náhodné kávičky, teambuildingy), séria mentálnych videí od odborníkov
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Interná komunikácia počas Covid-19 v číslach za rok 2020

24
Osobných blogov/ 

Pondelkových správ 
od šéfa Swiss Re 
Slovensko, Nima 

Motazeda

47
Fotografií na „Thank

you challenge“ 

zasielané počas 10
týždňov

42
COVID-19 
oficiálnych 
informácií s 

legislatívnymi a 
internými pravidlami

6
Rôznych odborníkov 

na tipy a triky ako 
balansovať prácu z 
domu a súkromný 

život

18
Blogov od

zamestnancov pre 
zamestnancov do 

týždenného
Telegrafu "nie ste v 

tom sami", 

15
Tipy a triky (videá) 
ako zvládať prácu z 

domu od odborníkov

4202
Videní a 65 reakcí na 
platforme „Opýtaj sa

krízového tímu“

7
Séria videí na 

podporu mentálneho
zdravia pomocou 

rôznych techník od 
psychológov/psychia

trov
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Ďalšie komunitné aktivity počas roka 2020 v číslach

310
účastníkov 

na 8 
kvízových 
večeroch

144
účastníkov 

na 6 
náhodných 
kávičkách

81
účastníkov na 4 
cestovateľských 

prednáškach

38
účastníkov na 6 
spoločenských 

hrách



Celá interná komunikácia počas pandémie bola zabezpečovaná 3
členným tímom - Communications a Community Engagement, bez
externého dodávateľa.

Tento tím zabezpečuje okrem internej komunikácie aj kompletnú
externú komunikáciu, inú vnútro-firemnú komunikáciu a podujatia.
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Legal notice

©2021  Swiss Re. All rights reserved. You may use this presentation for private or internal purposes but note that any 
copyright or other proprietary notices must not be removed. You are not permitted to create any modifications or 
derivative works of this presentation, or to use it for commercial or other public purposes, without the prior written 
permission of Swiss Re.

The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of the presentation and may 
change. Although the information used was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility 
for its accuracy or comprehensiveness or its updating. All liability for the accuracy and completeness of the 
information or for any damage or loss resulting from its use is expressly excluded. 


