
Balík na poštu  

Balík na poštu je služba určená zákazníkom uprednostňujúcim dodanie zásielky na ľubovoľnú poštu podľa 

vlastného výberu, ktorá sa nachádza napríklad v blízkosti zamestnania. Balík dodáme na jednu z 1447 pôšt už 

druhý pracovný deň po dni podania. Stačí na zásielke uviesť meno adresáta, PSČ a názov pošty. Adresát si 

môže balík vyzdvihnúť pri priehradke  zvolenej pošty počas otváracích hodín 

Výhody balíka na poštu 

  Najlacnejší spôsob zaslania tovaru 

 Až 1447 odberných miest 

 Adresát nemusí byť v čase doručenia na adrese svojho bydliska 

 Možnosť sledovania pohybu zásielky na www.posta.sk 

 O uložení balíka na pošte informujeme adresáta prostredníctvom sms alebo e-mailu  

Charakteristika 

Spôsob  dodávania  uloženie na pošte podľa výberu odosielateľa uvedenej na balíku alebo adresnom štítku 
počas odbernej lehoty bez predchádzajúceho pokusu o doručenie. Podmienkou 
poskytnutia služby je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, 
nakoľko sa zákazník o uložení zásielky na pošte dozvie zo zaslaného SMS/e-mail 
avíza. 

Lehota prepravy  druhý pracovný deň po dni podania (D+2)  

Hmotnosť  do 10 kg 

Rozmery a obal  min.: aspoň jedna plocha balíka je 20 x 15 cm,  

 max.: 200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho 

obvodu meraného v inom smere ako dĺžka 

 Balík je možné podávať v uzatvorenom obale alebo bez obalu (napr. pneumatiky, 
kufre); obal môže byť aj použitý, ak z neho boli odstránené pôvodné adresné údaje a 
všetky nálepky a pásky;   

 pri hmotnosti nad 3 kg sa odporúča balík previazať pevným špagátom alebo opatriť 
pútkami;  

Služby k balíku na poštu 

Odosielateľ   Poistenie, Krehké, Neskladné, Dobierka, Storno zásielky na podaji, Storno zásielky na dodaji, Uložiť 
... dní, Späť:  

Adresát  Predĺženie odbernej lehoty, Splnomocnenie, Odopretie prijatia zásielky, Doručenie na inú adresu na 
žiadosť adresáta  



Info služby   Informácia o podaní/dodaní zásielok, Informácia o sledovaní zásielok, Odpis podacej potvrdenky,   
Potvrdenie o dodaní zásielky, Tlač e-potvrdenky, Potvrdenie o spracovaní ePodacieho hárka  

Koľko stojí balík na poštu 

Do hmotnosti 
Balík na poštu 

(predajná cena v EUR) 

5 kg 2,80 € 

10 kg 3,80 € 

Koľko stojí balík na poštu podaný cez ePodací hárok 

Do hmotnosti 
Balík na poštu 

(predajná cena v EUR) 

5 kg 2,70 € 

10 kg 3,70 € 

Uvedené ceny sú oslobodené od DPH. 

Podmienky nad rámec Poštových podmienok Balík je možné dohodnúť na 
základe písomnej zmluvy.  

 

 


