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Platobný systém E-KOLOK už aj vo vašom kraji 

Papierové kolkové známky postupne končia 

Bratislava, 20. október 2014  

 

Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom financií SR postupne zavádza do prevádzky 

nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronického 

platobného systému E-KOLOK. 

Nový platobný systém E-KOLOK ako súčasť elektronizácie verejnej správy predstavuje úplne nový 
koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý zohľadňuje požiadavky modernej doby a 
patrí k najmodernejším platobným systémom v Európe.   

 

 je zvýšiť komfort občana a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov (v novom Cieľom

platobnom systéme už nie sú potrebné papierové kolky), zjednodušenie a výrazné 
sprehľadnenie celého systému služieb poskytovaných štátom.  

 

V rámci nového systému sú postupne inštalované samoobslužné platobné terminály tzv. 
kiosky, ktoré okrem hotovostnej úhrady umožňujú aj platbu kartou. V prvej fáze boli do 
nového systému E-KOLOK pripájané pracoviská Ministerstva vnútra ako aj najväčšie 
katastrálne úrady v krajských mestách. 

 

Kiosky v jednotlivých krajoch 

Bratislavský kraj 

V súčasnosti je obyvateľom Bratislavského kraja k dispozícii 12 
kioskov. Klienti môžu uhrádzať správne poplatky prostredníctvom 
platobného systému E-KOLOK na nasledujúcich úradoch: 

 

Bratislava (ODE PPZ na Račianskej 45, Okresný úrad Bratislava, 
katastrálny odbor – Ružová dolina 27, OD BA IV – na ulici M. Sch. 
Trnavského 1, KDI Bratislava – Kopčianska 84 (2x), OD BA V – 
Záporožská 8, OD BA I – Sasinkova 23, OD Bratislava II – 
Ružinovská 1/B, OD BA III – Vajnorská 25) 

 

Senec (Klientske centrum Senec na Hurbanovej 21) 

Malacky (ODI/OD Malacky na Zámockej 5) 

Pezinok (ODI/OD Pezinok na Šenkvickej 14) 

(Pozn: KC – Klientske centrum, ODI - Okresný dopravný inšpektorát, 
OD – Oddelenie dokladov, ODE PPZ - Odbor dokladov a evidencií 
Prezídia PZ, KDI – Krajský dopravný inšpektorát) 
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Banskobystrický kraj 

Obyvateľom Banskobystrického kraja je v súčasnosti k dispozícii 15 kioskov. Klienti môžu uhrádzať 
správne poplatky prostredníctvom platobného systému E-KOLOK na nasledujúcich úradoch: 

 

Banská Bystrica (Okresný úrad BB, katastrálny odbor – ul. ČSA 7, ODI/OD BB – Štefánikovo 
nábrežie 7) 

Banská Štiavnica (ODI/OD Banská Štiavnica – Križovatka 4) 

Detva-sídlisko (ODI/OD Detva – Záhradná 15) 

Krupina (ODI/OD Krupina – Kalinčiakova 47)  

Lučenec 1 (ODI/OD Lučenec – Ul. Dr. Vodu 5) 

Poltár (ODI/OD Poltár – Kanadská ul. 229) 

Rimavská Sobota (ODI Rimavská Sobota – Ul. P. Hostinského 2, OD Rimavská Sobota – 
Stavbarov 2) 

Žarnovica (ODI/OD – Bystrická 53) 

Žiar nad Hronom (ODI/OD Žiar nad Hronom – M. Chrásteka 123) 

Brezno (ODI/OD Brezno – Mostarenská 13) 

Revúca (OR PZ Revúca – Remeselníckej 2) 

Veľký Krtíš (OR PZ Veľký Krtíš – Banícka 20) 

Zvolen (ODI/OD Zvolen – Ul. Bystrický rad č. 25)  

 

Košický kraj 

V súčasnosti je obyvateľom Košického kraja k dispozícii 10 kioskov. Klienti môžu uhrádzať správne 
poplatky prostredníctvom platobného systému E-KOLOK na nasledujúcich úradoch: 

 

Košice (ODI/OD Košice okolie – Trieda SNP 35, ODI/OD Košice – Komenského 52, Okresný úrad 
Košice okolie – katastrálny odbor – Južná Trieda 82) 

Gelnica (ODI/OD Gelnica – Hlavná ulica 1) 

Spišská Nová Vec (ODI Spišská Nová Ves – Elektrárenská 1, OD Spišská Nová Ves – Gorazdova 
18 

Rožňava (ODI Rožňava – Janka Kráľa 1) 

Michalovce (ODI/OD Michalovce – Jána Hollého 53/46) 

Sobrance (ODI/OD Sobrance – Kapitána Nálepku 245/13) 

Trebišov (ODI/OD Trebišov – M.R.Štefánika 180) 

 

 Nitriansky kraj

Obyvateľom Nitrianskeho kraja je v súčasnosti k dispozícii 11 kioskov. Klienti môžu uhrádzať 
správne poplatky prostredníctvom platobného systému E-KOLOK na nasledujúcich úradoch: 

 

Nitra (Klientske centrum Nitra – Štefánikova tr. 69, ODI Nitra – Piaristická 5, ) 

Šala (ODI/OD Šala – Hlavná 2) 

Topoľčany (ODI/OD Topoľčany – Nám. Ľ. Štúra 1) 

Levice (OD Levice – Svätého Michala 35, ODI Levice – Ľudovíta Štúra 51) 
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Štúrovo (ODI/OD Nové Zámky v.p. Štúrovo – Széchenyiho 1) 

Zlaté Moravce (ODI/OD Zlaté Moravce – Sládkovičova 109) 

Komárno (ODI/OD Komárno – Záhradnícka 6, Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor – 
Platanová alej 7) 

Nové Zámky (ODI/OD Nové Zámky – Slovenská 6) 

 

 Prešovský kraj

V súčasnosti je obyvateľom Prešovského kraja k dispozícii 16 kioskov. Klienti môžu uhrádzať 
správne poplatky prostredníctvom platobného systému E-KOLOK na nasledujúcich úradoch: 

 

Prešov (Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor – Konštantínova 6, ODI/OD Prešov – Vajanského 
32) 

Kežmarok (Klientske centrum Kežmarok – Dr. Alexandra 61, Okresný úrad Kežmarok, katastrálny 
odbor – Baštová 16/A) 

Levoča (ODI/OD Levoča – Sídlisko Rozvoj 31) 

Sabinov (ODI/OD Sabinov – Námestie Slobody 85) 

Stará Lubovňa (Klientske centrum Stará Lubovňa – Nám. gen. Štefánika 1) 

Stropkov (Okresný úrad Stropkov, katastrálny odbor – Športová 2, Klienstke centrum Stropkov – 
Hlavná 26) 

Medzilaborce (ODI Medzilaborce – Ševčenková 46) 

Snina (Klientske centrum Snina – Partizánska 1057) 

Humenné (ODI/OD Humenné – Nemocničná 1) 

Vranov nad Topľou (OR PZ Vranov n. Topľou – Námestie Slobody 5) 

Bardejov (ODI/OD Bardejov – Partizánska 42) 

Svidník (Klientske centrum Svidník – Sovietskych hrdinov 102) 

 

 Trenčiansky kraj

Obyvateľom Trenčianskeho kraja je v súčasnosti k dispozícii 8 kioskov. Klienti môžu uhrádzať 
správne poplatky prostredníctvom platobného systému E-KOLOK na nasledujúcich úradoch: 

 

Trenčín (ODI/OD Trenčín – Inovecká 5, Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor – Piaristická 25)) 

Bánovce nad Bebravou (ODI/OD Bánovce nad Bebravou – SNP 25) 

Dubnica nad Váhom (ODI/OD Dubnica nad Váhom – Jesenského 294) 

Nové Mesto nad Váhom (ODI/OD Nové Mesto nad Váhom – Bzinská 1) 

Partizánske (ODI/OD Partizánske – Februárová 7) 

Považská Bystrica (ODI/OD Považská Bystrica – Kukučínova 186) 

Prievidza (ODI/OD Prievidza – Košovská cesta 14) 

 

 Trnavský kraj

V súčasnosti je obyvateľom Trnavského kraja k dispozícii 10 kioskov. Klienti môžu uhrádzať 
správne poplatky prostredníctvom platobného systému E-KOLOK na nasledujúcich úradoch: 
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Trnava (Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor – Vajanského 2, ODI/OD Trnava – Starohájska 3) 

Hlohovec (ODI/OD Hlohovec – SNP 11) 

Piešťany (ODI/OD Piešťany – Krajinská 5) 

Galanta (Klientske centrum Galanta – Nová Doba 1408/31) 

Senica (ODI/OD Senica – Moyzesova 1) 

Skalica (ODI/OD Skalica – Strážnická 4) 

Galanta (Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor – Ul. 29. augusta č. 10, ODI/OD Galanta – 
Hlavná 13) 

Dunajská Streda (ODI/OD Dunajská Streda – Múzejná 6) 

 

Žilinský kraj 

Obyvateľom Žilinského kraja je v súčasnosti k dispozícii 17 kioskov. Klienti môžu uhrádzať správne 
poplatky prostredníctvom platobného systému E-KOLOK na nasledujúcich úradoch: 

 

Žilina (OD Žilina – Námestie obetí komunizmu 1, ODI Žilina – Veľká okružná 31, Okresný úrad 
Žilina, katastrálny odbor – Andreja Kmeťa 17) 

Bytča (ODI/OD Bytča – 1.mája 22) 

Čadca (ODI/OD Čadca – Palárikova 25) 

Turčianske Teplice (ODI/OD Turčianske Teplice – Partizánska 16) 

Turzovka (OD Čadca v.p. Turzovka – Jašíkova 178) 

Martin (ODI Martin – Novomestského 34, OD Martin – Vajanského 1) 

Rajec (Vysunuté pracovisko Žilina – Nám. SNP 2) 

Kysucké Nové Mesto (ODI/OD Kysucké Nové Mesto – D. Poľského 1371) 

Ružomberok (ODI/OD Ružomberok – Nám. Slobody 2) 

Námestovo (OD Dolný Kubín v.p. Námestovo – Cyrila a Metoda 329/6, ODI Námestovo – Mláka 5) 

Tvrdošín (ODI Tvrdošín – Nová Doba 496) 

Dolný Kubín (ODI/OD Dolný Kubín – Bysterecká 2067/5) 

Liptovský Mikuláš (OD Liptovský Mikuláš – Školská 2, ODI Liptovský Mikuláš – Komenského 841) 

 

Podľa schváleného harmonogramu bude do konca roka rozmiestnených 330 kioskov 
primárne na klientske centrá vznikajúce v zmysle reformy ESO, oddelenia dopravných 
inšpektorátov a dokladov, katastrálne úrady, na súdy a ďalšie úrady v pôsobnosti MVSR 

a MSSR. V súčasnosti Slovenská pošta prevádzkuje na týchto úradoch 100 samoobslužných 

 platobných terminálov t.j. kioskov. (k 1. 10. 2014).
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Výhody pre občanov: 

 

V súčasnosti: 

• Papierové kolky sa kupujú v sieti pracovísk Slovenskej pošty a.s., a až následne sa použijú na 
úrade. 

• Platba len v hotovosti. 
• Nutná kombinácia rôznych nominálnych hodnôt papierových kolkov na zaplatenie jediného poplatku. 

 

• Nový systém 
• Občan zaplatí poplatok za úkon priamo na úrade, kde oň požiada. 
• Možnosť hotovostnej aj bezhotovostnej úhrady. 
• Občan platí presnú sumu za úkon (výber položky v menu). 

 
 

 Dokedy platia papierové kolky

 
 
Papierové kolkové známky sú v predaji na poštách 
do 30.11.2014, ľudia ich môžu používať na úhradu 
poplatku do 31.12. 2014. Ak im aj po tomto dátume 
ostanú, SP ich bude za poplatok odkupovať 
(manipulačné poplatky, overovanie pravosti kolkov 
atď): 

 

 

 

Do 31.12.2014 

 Manipulačný poplatok pri odkúpení nepoškodených kolkov:  5% z nominálnej hodnoty kolkovej 
známky 

 Manipulačný poplatok pri výmene kolkov (t.j. v prípade, že kolky sú poškodené):  10% z nominálnej 
hodnoty kolkovej známky 

 

Po 31.12.2014 

 Manipulačný poplatok pri odkúpení nepoškodených kolkov:  5% z nominálnej hodnoty kolkovej 
známky 

 Manipulačný poplatok pri odkúpení poškodených kolkov: 10% z nominálnej hodnoty kolkovej známky 

 

Počet úhrad 

Doterajšia prevádzka nového platobného systému E-KOLOK  nám potvrdila, že o službu je veľký 

záujem. O tom, že si občania na nový systém zvykajú, svedčí medzimesačný nárast úhrad 

správnych poplatkov prostredníctvom nového platobného systému E-KOLOK. V júli 2014 uhradili 

občania prostredníctvom kioskov takmer 20 tisíc poplatkov v sume viac ako 650 000 EUR, 

v auguste to už bolo 38 tisíc úhrad v sume viac ako  1,3 mil. EUR. Čísla za september ukazujú, že 

bolo realizovaných takmer 77 tisíc úhrad v sume viac ako 2,5 mil. EUR. 

Zavádzanie platobného systému E-KOLOK predstavuje masívny projekt, ktorý pokrýva 

pripojenie viac ako 1000 úradov s objemom minimálne 20 miliónov transakcií ročne na 4 000 

obslužných miestach a priamo sa dotýka cca 10 tisíc zamestnancov úradov a súdov. 
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O spoločnosti:  

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú 

spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky 

samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta je popredným 

poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na 

domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej 

a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa 

potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou 

a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 

poštami. Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového 

rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení 

a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na 

základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho 

manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 

14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny 

projekt v personalistike. V minulom roku spoločnosť získala tiež ocenenie „Národná cena SR 

za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa SP, a. s., podarilo získať aj vďaka udržaniu 

zamestnanosti, realizácie programu zmien a  zlepšeniu hospodárskeho výsledku. Spoločnosť 

po rokoch stratového hospodárenia dosiahla za rok 2013 zisk vo výške takmer 4,4 mil. EUR 

pred zdanením. Zásadný vplyv na pozitívne hospodárenie mali predovšetkým výnosy 

v zmluvných zásielkových službách a finančných službách a tiež program zmien, ktorý má 

umožniť transformáciu spoločnosti v celej škále služieb a vnútorných procesov, pri vytvorení 

nových oblastí poskytovaných služieb.  

Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie. 

 

Kontaktné údaje: 

Stanislava Pondelová 

Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.  

Tel.: +421  903 130 571, E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk, Web: www.posta.sk 
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