
       Balík svet  

Zásielka určená na jednoduché a spoľahlivé zasielanie tovaru a iných predmetov do 

celého sveta. 

 

 

Parametre služby:  
 

 
Lehota 
prepravy 

 
v závislosti od krajiny určenia – 
definujú zasielacie podmienky SP 

 
Najvyššia 
hmotnosť 

 
max. 10 kg v závislosti od krajiny 
určenia (viď Tarifa) 

 

Najväčšie 
rozmery 

 
podľa krajiny určenia (viď Tarifa) 

 
Obal 

 

nový alebo už raz použitý bez 
pôvodných nálepiek a adresných 
údajov a uzávery 

 

Za Balík môžete  zaplatiť  
 v hotovosti 

 platobnou kartou na pošte 

 poštovými známkami 

 prevodom 

 úverom poštovného  

 výplatným strojom 

Podávanie:  
 s vyplnenou Poštovou sprievodkou pre 

medzinárodný styk (k dispozícii na poštách, alebo si 

ju môžete vytlačiť z aplikácie ePodací hárok), 

 k balíku adresovanému do krajiny mimo EÚ vyplňte 

colné vyhlásenie CN23 (2x), 

 k balíku so službou Dobierka priložte okrem 

poštovej sprievodky aj vyplnený dobierkový kupón,  

 pri priehradke pošty/pošty Partner, 

 prostredníctvom poštového strediska, pojazdnej 

pošty,  

 u poštového doručovateľa v motorizovanom 

doručovacom rajóne, 

 na základe dohody medzi SP a odosielateľom,  

 s potvrdením o podaní. 
 

Dodávanie balíkov z cudziny:  
 odovzdaním adresátovi alebo oprávnenému 

prijímateľovi po preukázaní totožnosti a potvrdení 

prevzatia, 

 doručením na adresu uvedenú na zásielke alebo 

dodaním iným spôsobom na základe dohody medzi 

SP a adresátom (napr. Zbernou jazdou, 

prostredníctvom P.O.BOXu a pod.) 

 balík dodáme v lehote D+2 (druhý pracovný deň po 

dni jeho vstupu na územie SR). 
 

Aké sú jeho výhody:  
 možnosť podania na ktorejkoľvek pošte,  

 nevyžaduje sa špeciálne balenie,  

 možnosť použiť už raz použitý obal, 

 v cene T&T (možnosť sledovania pohybu zásielky),  

 široký výber doplnkových a dispozičných služieb, 

ktoré si vyskladáte podľa potreby. 
 

Doplnkové služby:  

 
 
 
Poistenie 

Na bezpečné a spoľahlivé 
zasielanie cenného tovaru si 
odosielateľ môže balík poistiť. 
Odosielateľ môže poistiť balík iba 
do krajín, pri ktorých je to uvedené 
v Tarife. Maximálnu výšku poistenia 
stanovuje Tarifa. 

 
 
Neskladné 

Služba je určená pre balíky, ktorých 
najväčší rozmer presahuje 150 cm, 
prípadne súčet dĺžky a najväčšieho 
obvodu meraného v inom smere 
presahuje 200 cm, alebo balík 
nemá pravouhlý tvar. 

 

 
 
 
 
Dobierka 

Balík vydá pošta v krajine určenia 
adresátovi alebo oprávnenému 
prijímateľovi len vtedy, ak vopred 
uhradí dobierkovú sumu stanovenú 
pri podaní.  
Vyinkasovanú dobierkovú sumu 
vyplatíme odosielateľovi v hotovosti 
alebo sprostredkujeme jej 
pripísanie na účet. O službu možno 
požiadať len do krajín, pri ktorých je 
to uvedené v Tarife 

Doplnkové služby odosielateľ vyznačí na poštovej 

sprievodke alebo o ne môže požiadať pri priehradke 

pošty. 
 

Dispozičné služby  (pre odosielateľa 

balíka):  
Storno zásielky na dodaji, Storno zásielky na podaji, 

Vrátiť odosielateľovi, Považovať za opustený (nevrátiť).  
 

Dispozičné služby  (pre adresáta 

balíka):  
Predĺženie odbernej lehoty, Doručenie na inú adresu na 

žiadosť adresáta, Splnomocnenie, Odopretie prijatia 

zásielky, Opakované doručenie na žiadosť adresáta.
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Môžete ho využiť: 
 na zasielanie obchodného aj neobchodného tovaru do 10 kg 

 na zasielanie vecí, ktoré nie je možné zabaliť do obalu (napr. sánky, kufre, pneumatiky a pod.) a veci 

väčších rozmerov  
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