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Slovenská pošta od 1. januára 2013 plánuje úpravu cien 

poštovného v tuzemskom styku, v medzinárodnom styku ostanú 

bez zmeny 

 

  Banská Bystrica,  25. 10. 2012  

 

Slovenská pošta, a. s., (SP) predložila Poštovému regulačnému úradu návrh na úpravu 

cien univerzálnych poštových služieb tuzemského styku platnú od 1. 1. 2013. Poslednú 

úpravu cien SP realizovala pred 3,5 rokmi, odvtedy celková predpokladaná ročná inflácia za 

roky 2009 – 2013 dosiahne až 12,23 percent. 

„Pôvodný plán predchádzajúceho manažmentu počítal s navýšením približne o 20 

percent, súčasné vedenie pošty sa však rozhodlo ho prehodnotiť a pripravilo novú 

úpravu cien s minimálnym dopadom na obyvateľstvo, “ informoval generálny riaditeľ 

Slovenskej pošty Ing. Tomáš Drucker.   

 

O úpravu cien pošta žiada aj v súvislosti s udelením poštovej licencie, ktorá jej od 1. januára 

2013 ukladá špecifické povinnosti, najmä vykonávať vymedzený rozsah univerzálnej 

poštovej služby a plniť požiadavky na kvalitu univerzálnej poštovej služby. Úpravu cien si 

vyžiadali faktory, ktoré vo významnej miere ovplyvňujú rast nákladov predovšetkým neustály 

trend poklesu podaných zásielok, hlavne listov 2. triedy, reklamných adresovaných zásielok, 

balíkov, ale aj poukazov poštového platobného styku. Ďalším dôvodom sú rastúce ceny 

pohonných hmôt, energií a služieb. 

 

Napriek uvedenému poklesu podaných tradičných poštových zásielok, SP plánuje 

pokračovať v rozvoji nových elektronických služieb, ako aj obslužných služieb 

verejnej správy, ktoré plánuje priniesť bližšie ku občanom a podnikateľom. Príkladom 

sú už nové elektronické služby, ktoré pošta zaviedla do praxe, a klienti ich už môžu naplno 

využívať. Na svojich pilotných pobočkách poskytuje pošta služby verejnej správy, ako 

napríklad novozavedenú možnosť výpisu z Obchodného registra na právne účely 

a v budúcnosti plánujeme sprístupniť aj ďalšie služby verejnej správy.  
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SP predovšetkým pre zásielkové a distribučné spoločnosti a  e – shopy zaviedla nový 

produkt – Zmluvný balík, ktorý adresátom balíka doručuje pošta aj v popoludňajších 

hodinách od 16,00 do 20,00 hod. vo všetkých krajských a okresných mestách. Od nového 

roka plánuje pošta celoplošné doručovanie balíkov 1. aj 2. triedy prostredníctvom 

kuriérov, čo prinesie výrazne vyšší komfort našim zákazníkom. Pokiaľ zákazník 

uprednostňuje prevzatie balíka na pošte má možnosť zvoliť si službu Nedoručovať. 

Doručenie kuriérom/prevzatie na pošte bude zákazníkovi vopred avizované prostredníctvom 

SMSky/e-mailu v prípade uvedenia kontaktu. Novinkou v expresných službách bude 

možnosť  podaja expresných zásielok na všetkých poštách do 15 kg. 

Pri podaji balíkov nebude potrebné vypisovať poštové sprievodky. Súčasne je naplánovaný 

prechod na bezdokladovú dobierku. To znamená zasielanie balíkov, doporučených a 

poistených listov na dobierku bez vypisovania  poštových poukazov.   

Na podaj zapísaných zásielok môžu zákazníci SP využiť on-line aplikáciu e-Podací hárok, čo 

je elektronická verzia papierového podacieho hárku (lístku), ktorá je určená na podaj 

vnútroštátnych a medzinárodných zásielok s podacím číslom.  

Sledovanie pohybu zásielok na základe podacieho čísla umožňuje Track & Trace na 

www.posta.sk. 

 

V medzinárodnom poštovom styku sa ceny nemenia a zostávajú na úrovni sadzieb platných 

v roku 2012. 

 

Finančný dopad zvýšenia cien poštovného na jedného obyvateľa bude predstavovať 0,075 

Eur mesačne.  

 

Kontaktné údaje: 

Andrea Pivarčiová 
Odbor komunikácie, Slovenská pošta, a. s.  
Tel.: +421  903 632 321, E-mail: pivarciova.andrea@slposta.sk, Web: www.posta.sk 
 
O spoločnosti: 

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a začiatkom októbra 2004 sa 
pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. Od 
svojho vzniku hospodári samostatne a nedostáva dotácie zo štátneho 
rozpočtu. Ratingová agentúra Moody's udelila Slovenskej pošte už tretí rok za 
sebou rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. 
V roku 2008 spoločnosť získala aj certifikáty, ktoré potvrdzujú zavedenie a 
udržiavanie systému manažérstva kvality a systému environmentálneho 
manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001: 2001a STN 
EN ISO 14001:2005. Spoločnosť je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za 
inovatívny projekt v personalistike.  

Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie. 
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