
Usmernenie pre odosielateľov/podávateľov realizujúcich hromadný podaj listových zásielok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Usmernenie  
pre odosielateľov/podávateľov 
realizujúcich hromadný podaj 

 listových zásielok  
 

 

 

 

Účinnosť: 1. 9. 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usmernenie pre odosielateľov/podávateľov pre podaj zásielok na poštách integrovaného podaja 

1 

 

OBSAH 

1. Všeobecné ustanovenia 
1.1. Druhy listových zásielok 
1.2. Sluţby k zásielkam 
1.3. Spôsob úhrady za listové zásielky 
1.4. Podacie doklady k zásielkam 
1.5. Uvádzanie údajov adresnej strany 
2. Triedenie listových zásielok 
2.1. Spôsob vytriedenia listových zásielok 
2.2. Triedenie zmluvných listov 
2.3. Triedenie štandardných listov do 50 g vhodných na strojné spracovanie 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usmernenie pre odosielateľov/podávateľov pre podaj zásielok na poštách integrovaného podaja 

2 

 

1. Všeobecné ustanovenia  
1.1. Druhy listových zásielok 

  Druh zásielky Obchodný druh zásielky 
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Listová zásielka 

List 1. triedy vnútroštátny styk  

List 2.triedy vnútroštátny styk 

Reklamná adresovaná zásielka  vnútroštátny styk 

List 1.triedy medzinárodný styk 

List 2.triedy medzinárodný styk 

Zmluvný list 
Zmluvný list D+2 vnútroštátny styk 

Zmluvný list D+4 vnútroštátny styk 
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 Doporučená zásielka 

Doporučený list 1. triedy vnútroštátny styk 

Doporučený list 2. triedy vnútroštátny styk 

Doporučený list medzinárodný styk 

Úradná zásielka Úradná zásielka vnútroštátny styk 

Poistená zásielka 

Poistený list 1. triedy vnútroštátny styk 

Poistený list 2.triedy vnútroštátny styk 

Poistený list 1. triedy medzinárodný styk 

Poistený list 2.triedy medzinárodný styk 

 
1.1.1. Štandardná  listová zásielka (list 1. a 2. triedy vnútroštátny styk, reklamná adresovaná zásielka, doporučený 

list 1. a 2. triedy vnútroštátny styk): 

 zásielka plochého pravouhlého tvaru, s maximálnou hmotnosťou do 50 g a maximálnymi rozmermi 235 x 
165 x 5 mm (dĺţka x šírka x hrúbka), bez prípustnej odchýlky. 

1.1.2. Neštandardná listová zásielka (list 1. a 2. triedy vnútroštátny styk, reklamná adresovaná zásielka, 
doporučený list 1. a 2. triedy vnútroštátny styk): 

 zásielka, ktorá presahuje rozmery štandardných listovej zásielky. 

1.1.3. Listová zásielka vhodná na strojné spracovanie  
Zásielkami vhodnými na strojné spracovanie sa rozumejú všetky zásielky 2.triedy, ktoré spĺňajú nasledovné 
parametre: 

 zásielka pravouhlého tvaru vo vnútroštátnom styku, 

 hmotnosť: min. 2 g, max. 50 g, 

 rozmery zásielky: min. 135 x 85 x 0,15 mm, max.: 235 x 165 x 5 mm (dĺţka x šírka x hrúbka), 

 zásielka môţe byť podaná bez obalu alebo v uzatvorenej papierovej obálke za splnenia nasledovných 
podmienok: 

 zásielka bez obalu musí byť zhotovená z kartónu alebo z dostatočne tuhého papiera (min 200 g/m
2
), 

zhotovenie musí byť jednoliate, bez výrazných vzorov, škvŕn a pod., zásielka nemôţe mať reliéfny 
povrch alebo vyčnievajúce časti a nemoţno k nej nič pripájať, s výnimkou papierových výstriţkov, 
prípadne rôznych nálepiek prilepených k zásielke  celou plochou, okraje zásielok musia byť rovné 
a hladké, okraje nesmú byť odstávajúce, 

 pouţitá papierová obálka musí byť dostatočne pevná a podklad adresy svetlý (musia byť vyrobené 
v zmysle STN 88 5420), a nesmie byť uţ označená čiarovým kódom triediacej linky, papier obálok 
pouţívaných ako obal zásielky musí byť vyrobený papierenskou technikou, ktorá podporuje mechanické 
spracovanie,  

 obálka nesmie mať odstávajúce časti okrajov alebo spojov, v zásielke nesmú byť vloţené tvrdé, ostré 
alebo špicaté predmety, ktoré by znemoţnili dostatočnú ohybnosť zásielky (veľké   spony, platničky, 
karty, diskety, CD, DVD, mince kľúče a pod.), obaly s tekutinou (vrecká alebo fľaštičky, napr. so 
šampónom, alebo vzorkami parfumov) ani ďalšie predmety, ktoré by mohli poškodiť triediace linky, 
triedené zásielky alebo obsluhu, 

 adresa musí byť napísaná v zmysle zásad a odporúčaní pre správne písanie adresy uvedených v bode 
13. Poštových podmienok – Všeobecná časť (vnútroštátny styk), údaje adresnej strany nie je dovolené 
uvádzať akoukoľvek zmazateľnou látkou alebo prostriedkom obsahujúcim luminiscenčné farbivo. 

 miesto pre nastriekanie čiarového kódu triediacou linkou musí byť čisté s bielym alebo svetlopastelovým 
podkladom (miesto pre nastriekanie čiarového kódu je ponímané ako obdĺţnik s výškou 20 mm a dĺţkou 
135 mm od pravého spodného rohu obálky)   
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1.2. Služby k zásielkam 
 

do 

vlastných 

rúk

doručenka

dobierka 

(na účet/

na adresu)

opakované 

doručenie na 

ţiadosť 

odosielateľa

poistenie

doručiť v 

stanovený 

deň

neukladať nevrátiť
uloţiť 

...dní
nedoposielať späť

splnomocnenie 

vylúčené

List 1. triedy √ √ √ √ √

List 2.triedy √ √ √ √ √

Reklamná adresovaná zásielka √ √ √ √ √

Zmluvný list D+2 √ √ √

Zmluvný list D+4 √ √ √

List 1. triedy

List 2.triedy

Doporučený list 1. triedy √ √ √ √ √ √ √ √

Doporučený list 2. triedy √ √ √ √ √ √ √ √

Úradná zásielka √* √* √ √ √ √ √ √

Poistený list 1. triedy √ √ √ √* √ √ √ √ √

Poistený list 2.triedy √ √ √ √* √ √ √ √ √

Doporučený list √ √ √

Poistený list 1. triedy √ √ √ √*

Poistený list 2.triedy √ √ √ √*

* je súčasťou zásielky
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vnútroštátny styk

medzinárodný 

styk

z
a

p
ís

a
n

é
 z

á
s
ie

lk
y

vnútroštátny styk

medzinárodný 

styk

Druh zásielky

 
 
 

1.3. Spôsob úhrady cien za listové zásielky 
 

Ceny za listové zásielky je moţné uhrádzať: 

 v hotovosti (s výnimkou zmluvného listu), 

 poštovými známkami (s výnimkou zmluvného listu), 

 Poštovou kartou Komerčnou (s výnimkou zmluvného listu), 

 úverom poštovného (na základe vydaného povolenia), 

 jednorazovým a/alebo zálohovým prevod (na základe vydaného povolenia), 

 odtlačkom diaľkovo kreditovaného výplatného stroja (na základe vydaného povolenia). Zásielky uhrádzané prostredníctvom výplatného stroja, musia byť  
označené v zmysle Prílohy č. 1 tohto Usmernenia. 

Spôsob uvedenia výplatného na listových zásielkach definuje kapitola 1.5. tohto Usmernenia. 
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1.4. Podacie doklady k zásielkam 
K jednotlivým druhom zásielok je odosielateľ/podávateľ povinný predkladať doklady v zmysle nasledovnej tabuľky: 

 

hotovosť poštové známky
Poštová 

karta
úver poštovného prevod

diaľkovo kreditovaný výplatný 

stroj

List 1. triedy

Výplatný zúčtovací lístok

Sumárny zúčtovací lístok

Evidencia poskytnutých zliav*

Výplatný zúčtovací lístok**

Evidencia poskytnutých zliav*
Evidencia poskytnutých zliav*

List 2.triedy

Výplatný zúčtovací lístok

Sumárny zúčtovací lístok

Evidencia poskytnutých zliav*

Evidencia pre poskytnutie logistického bonusu*

Výplatný zúčtovací lístok**

Evidencia poskytnutých zliav*

Evidencia pre poskytnutie 

logistického bonusu*

Evidencia poskytnutých zliav*

Evidencia pre poskytnutie 

logistického bonusu*

Reklamná adresovaná zásielka

Objednávka/Kniha výplatného

Výplatný zúčtovací lístok

Sumárny zúčtovací výkaz

Evidencia poskytnutých zliav*

Objednávka/Kniha výplatného

Výplatný zúčtovací lístok**

Evidencia poskytnutých zliav*

Objednávka/Kniha výplatného

Evidencia poskytnutých zliav*

Zmluvný list D+2

Zmluvný list D+4

List 1. triedy

List 2.triedy

Doporučený list 1. triedy

Doporučený list 2. triedy

Úradná zásielka

ePodací hárok/Podací hárok

Výplatný zúčtovací lístok

Sumárny zúčtovací výkaz

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Výplatný zúčtovací lístok**

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Evidencia poskytnutých zliav*

Poistený list 1. triedy

Poistený list 2.triedy

Doporučený list 

ePodací hárok/Podací hárok

Výplatný zúčtovací lístok

Sumárny zúčtovací výkaz

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Výplatný zúčtovací lístok**

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Evidencia poskytnutých zliav*

Poistený list 1. triedy

Poistený list 2.triedy

* v prípade, že si odosielateľ/podávateľ uplatňuje zľavy v zmysle Finančných podmienok - Postupy pri uplatňovaní zliav. 

** len v prípade zálohového prevodu

spôsob úhrady
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Druh zásielky
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vnútroštátny 

styk

medzinárodný 

styk
Evidencia poskytnutých zliav*

vnútroštátny 

styk

medzinárodný 

styk

ePodací hárok/Podací hárok

Evidencia poskytnutých zliav*

x 

(spôsob úhrady nie je povolený)

Objednávka/Kniha výplatného

Výplatný zúčtovací lístok

Sumárny zúčtovací výkaz

Objednávka/Kniha výplatného

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Evidencia poskytnutých zliav*

Evidencia poskytnutých zliav*

Evidencia poskytnutých zliav*

Evidencia pre poskytnutie logistického bonusu*

Objednávka/Kniha výplatného

Výplatný zúčtovací lístok**

Objednávka/Kniha výplatného - za zákazníka 

vedie pošta

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Výplatný zúčtovací lístok

Sumárny zúčtovací výkaz

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Výplatný zúčtovací lístok**

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Výplatný zúčtovací lístok

Sumárny zúčtovací výkaz

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Výplatný zúčtovací lístok**

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Výplatný zúčtovací lístok

Sumárny zúčtovací výkaz

Evidencia poskytnutých zliav*

ePodací hárok/Podací hárok

Výplatný zúčtovací lístok**

Evidencia poskytnutých zliav*

Výplatný zúčtovací lístok

Sumárny zúčtovací výkaz

Evidencia poskytnutých zliav*

Výplatný zúčtovací lístok**
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1.4.1. Spôsob vyhotovenia Objednávky/Knihy výplatného 

 predkladá sa v 2 vyhotoveniach: 
 samostatne za druh zásielky, t. j. samostatne za reklamné adresované zásielky a samostatne za 

zmluvné listy (D+2 a D+4), 
 ak sa jedná o podávateľa, ktorý realizuje podaj za viacerých odosielateľov, v Objednávke/Knihe 

výplatného sa uvedie podávateľ. 
 
1.4.2. Spôsob vyhotovenia Podacieho hárku 

 predkladá sa v 1 vyhotovení, v prípade ak sa jedná o odosielateľa/podávateľa, ktorý podáva zásielky 
uhrádzané úverom poštovného a/alebo prevodom v 2 vyhotoveniach: 

 samostatne za druh zásielky v zmysle tabuľky uvedenej v kapitole 1.1. tohto Usmernenia (Príklad: 
na jednom podacom hárku môţu byť spoločne uvedené všetky doporučené zásielky, t. j. 
doporučený list 1.triedy vnútroštátny styk, doporučený list 2.triedy vnútroštátny styk a doporučený 
list medzinárodný styk), 

 vypĺňa sa zhodne s údajmi na zásielke, pričom pri bezhotovostných spôsoboch úhrady sa vypĺňa 
aj údaj „výplatné“ a pri poistených listoch aj údaj „hmotnosť“, 

 ak sa jedná o podávateľa, ktorý realizuje podaj za viacerých odosielateľov v Podacom hárku sa 
uvedie odosielateľ, za ktorého je podaj realizovaný. 

 papierový Podací hárok môţe byť nahradený ePodacím hárkom, ktorý odosielateľ/podávateľ odošle do IS 
SP,  

 v prípade podávateľa, ktorý realizuje podaj zásielok zapísaných do 10 a viac Podacích hárkov/ePodacích 
hárkov, súčasne predloţí aj zoznam podávaných Podacích hárkov/ePodacích hárkov za príslušný 
deň.  

  
 
1.4.3. Spôsob vyhotovenia Výplatného zúčtovacieho lístka („VZL“) 

 predkladá sa v 2 vyhotoveniach,  

 Vo VZL sa zásielky a sluţby evidujú nasledovne:  
 listy úhrnným počtom podľa hmotnostnej kategórie a ceny v zmysle Tarify SP, 
 reklamné adresované zásielky prenosom konečnej sumy k úhrade z Objednávky/Knihy 

výplatného. Pri viacerých Objednávkach/Knihách výplatného odosielateľ/podávateľ eviduje kaţdú 
Objednávku/Knihu výplatného samostatne. 

 zmluvné listy prenosom konečnej sumy k úhrade z Objednávky/Knihy výplatného. Pri viacerých 
Objednávkach/Knihách výplatného odosielateľ/podávateľ eviduje kaţdú Objednávku/Knihu 
výplatného samostatne 

 zapísané zásielky prenosom celkovej sumy k úhrade z podacej potvrdenky (Podacieho 
hárku/ePodacieho hárku). Pri viacerých podacích potvrdenkách, odosielateľ/podávateľ eviduje 
kaţdý Podací hárok/ePodací hárok samostatne, 

 ostatné poskytnuté sluţby (napr. dispozičné sluţby)  samostatne za kaţdú sluţbu, uvedením 
názvu sluţby alebo čísla poloţky z Tarify, počtu a ceny k úhrade. 

 Ak je v rámci jedného podaja podávaných viac druhov listov/podacích dokladov, ktoré nie je 
moţné preniesť do jedného Výplatného zúčtovacieho lístka odosielateľ/podávateľ zabezpečí 
vyhotovenie Výplatných/zúčtovacích lístkov v prislúchajúcom počte (t. j. aby v nich boli evidované 
všetky listové zásielky, ktoré odosielateľ/podávateľ podáva).   

 ak sa jedná o podávateľa, ktorý realizuje podaj za viacerých odosielateľov vo VZL sa uvádza podávateľ, 

 jednotlivé VZL sa číslujú za sebou, ako sú predkladané v príslušný kalendárny mesiac. 
 
Vzor vyhotovenia VZL je uvedený v Prílohe č. 2 tohto Usmernenia. 

 
1.4.4. Spôsob vyhotovenia Sumárneho zúčtovacieho výkazu 

 predkladá sa v 2 vyhotoveniach v posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca resp. posledný deň 
podaja v kalendárnom mesiaci, 

 odosielateľ/podávateľ ho zostaví podľa priepisov Výplatných zúčtovacích lístkov. Sumárny zúčtovací 
výkaz musí byť potvrdený podpisom zodpovedného zamestnanca odosielateľa/podávateľa, prípadne 
doplnený aj  pečiatkou, 

 ak sa jedná o podávateľa, ktorý realizuje podaj za viacerých odosielateľov v Sumárnom zúčtovacom 
výkaze sa uvádza podávateľ. 

 
1.4.5. Spôsob vyhotovenia Evidencie poskytnutých zliav 

 predkladá sa v 2 vyhotoveniach, 

 v jednom tlačive Evidencia poskytnutých zliav môţu byť súčasne evidované viaceré druhy zliav, t. j. 
v jednom tlačive je moţné uviesť napr. súčasne početnosti listových zásielok pre Objemový bonus 
a početnosti zásielok pre Bonus za dlhodobú spoluprácu, 
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 ak sa jedná o podávateľa, ktorý realizuje podaj za viacerých odosielateľov tento predkladá Evidenciu 
poskytnutých zliav súčasne s evidenciou zliav za jednotlivých odosielateľov; v Evidencii poskytnutých 
zliav sa pritom uvádza celkový počet zásielok za podávateľa (úhrnný počet za všetkých odosielateľov).  

Vzor vyhotovenia Evidencie poskytnutých zliav je uvedený v Prílohe č. 3 tohto Usmernenia.  
 

1.4.6. Spôsob vyhotovenia Evidencie pre poskytnutie logistického bonusu 

 predkladá sa v 2 vyhotoveniach, 

 v prípade podávateľa sa v tlačive súčasne uvedú odosielateľ aj podávateľ. 
 

1.5. Uvádzanie údajov adresnej strany 
 
1.5.1. Všeobecné ustanovenia o uvádzaní adresných údajov: 

 Adresa adresáta: 
 umiestňuje sa  v pravej dolnej štvrtine adresnej strany zásielky. Adresu adresáta je moţné umiestniť aj 

v ľavej dolnej štvrtine adresnej strany zásielky, ak takéto umiestnenie adresy adresáta nebráni 
spracovaniu zásielok, resp. umiestneniu sluţobných nálepiek a poznámok 

 pri štandardných listoch, reklamných adresovaných zásielkach a doporučených listoch sa 
adresa adresáta umiestňuje v pozdĺţnom smere zásielky, 

 pri poistených listoch a neštandardných listoch, reklamných adresovaných zásielkach a doporučených 
listoch môţe byť adresa  adresáta umiestnená aj vo zvislom smere zásielky (týka sa aj ostatných 
adresných údajov),  

 na zásielkach, ktorých adresná strana nemá tvar pravouholníka, sa adresa adresáta umiestňuje na 
pravej strane, 

 veľkosť písma nemôţe byť menšia ako 3 mm. 

 Adresa odosielateľa: 
 umiestňuje sa v ľavej hornej štvrtine adresnej strany zásielky, pri listoch,  reklamných adresovaných 

zásielkach a doporučených listoch môţe byť vyznačená aj na zadnej strane zásielky, alebo v odtlačku 
výplatného stroja, 

 pri štandardných listoch, reklamných adresovaných zásielkach a doporučených listoch sa adresa 
odosielateľa umiestňuje v pozdĺţnom smere zásielky. Pri poistených listoch a neštandardných listoch, 
reklamných adresovaných zásielkach a doporučených listoch môţe byť adresa odosielateľa 
umiestnená aj vo zvislom smere zásielky (týka sa aj ostatných adresných údajov), 

 na zásielkach, ktorých adresná strana nemá tvar pravouholníka, sa adresa odosielateľa umiestňuje na 
ľavej strane, 

 podávateľ, ktorý realizuje hromadné podaje za viacerých odosielateľov, môţe byť na adresnej strane 
uvedený súčasne s odosielateľom. Adresa podávateľa a odosielateľa je v tomto prípade umiestnená 
v ľavej hornej štvrtine adresného štítka alebo adresnej strany zásielky. Rovnaký spôsob označenia sa 
pouţije pri okienkových obálkach, 

 veľkosť písma nemôţe byť menšia ako 3 mm. 

 Spôsob úhrady: 
 poštové známky, odtlačky výplatných strojov resp. poznámky týkajúce sa spôsobu úhrady (poštovné 

úverované a pod.) sa spravidla umiestňujú v pravej hornej štvrtine adresnej strany zásielky. 

 Ďalšie údaje adresnej strany:  
 patria sem najmä: 

a) poznámky týkajúce sa druhu a obsahu zásielky, spôsobu distribúcie a poţadovaného 
zaobchádzania so zásielkou, podacie a ostatné nálepky SP, 

b) spisové značky, značky inzerátov, označenie súťaţí, zákaznícke číslo a iné podobné údaje, 
ktoré nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi, 

c) obrázky a nálepky, ktoré nie sú zameniteľné s poštovými známkami alebo so sluţobnými  
nálepkami SP. Umiestňujú sa tak, aby nebránili čitateľnosti ostatných údajov adresnej strany 
zásielky, 

d) znak/logo organizácie,  
 umiestňujú sa v ľavej časti adresnej strany zásielky pod adresou odosielateľa podľa písm. b) aj nad 

adresou adresáta 
 

Adresné údaje je moţné uvádzať na zásielke aj prostredníctvom adresného štítka, ktorý sa celou plochou 
prilepí na adresnú stranu listovej zásielky. Minimálne rozmery adresného štítka pri listových zásielkach sú 
35x70mm. Adresný štítok nie je dovolené pouţiť v prípadoch, keď je moţné vzhľadom na povrch zásielky 
predpokladať, ţe v priebehu vybrania a distribúcie odpadne. 
SP je oprávnená odmietnuť prijatie zásielky, ak ju odosielateľ neoznačí adresou spôsobom uvedeným vyššie 
resp. ak sú údaje adresnej strany prepisované, škrtané alebo nečitateľné.  



Usmernenie pre odosielateľov/podávateľov realizujúcich hromadný podaj listových zásielok  

 
1.5.2. Povinnosť vyznačenia údajov adresnej strany na jednotlivých druhoch listových zásielok: 

Nezapísané zásielky: 

a) List 1. a 2. triedy – vnútroštátny styk 
údaje na zásielke

                       spôsob úhrady

Hotovosť/poštová karta Poštová známka Úver poštovného
Výplatný stroj 

zákazníka
Prevod

Adresát

Odosielateľ

Uvedenie spôsobu úhrady 

na zásielke

musí byť uvedený len ak si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje 

technologickú zľavu (poznámka 

„Platené v hotovosti“/“Uhradené 

pri podaji“)

nalepením poštovej 

známky príslušnej 

nominálnej hodnoty

musí byť uvedený: 

poznámka 

"úver poštovného" alebo 

"poštovné úverované"

musí byť uvedený: 

odtlačok výplatného 

stroja

musí byť uvedený: 

poznámka 

"platené prevodom" 

alebo skratka PP

Ďalšie údaje na zásielke

musí byť vždy uvedený

musí byť uvedený len ak si zákazník uplatňuje 

technologickú zľavu  

môže byť aj nahradený poznámkou "Anonymná súťaž" - ak 

sú v zásielke odosielané návrhy na súťaž

musí byť uvedený alebo

môže byť nahradený poznámkou"Anonymná súťaž" v prípade, ak sú v 

zásielke odosielané návrhy na súťaž

požadované služby k zásielke  
b) Reklamná adresovaná zásielka – vnútroštátny styk 
údaje na zásielke

                       spôsob úhrady

Hotovosť/poštová karta Poštová známka Úver poštovného
Výplatný stroj 

zákazníka
Prevod

Adresát

Odosielateľ

Uvedenie spôsobu úhrady 

na zásielke

musí byť uvedený len ak si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje 

technologickú zľavu (poznámka 

„Platené v hotovosti“/“Uhradené 

pri podaji“)

nalepením poštovej 

známky príslušnej 

nominálnej hodnoty

musí byť uvedený: 

poznámka 

"úver poštovného" alebo 

"poštovné úverované"

musí byť uvedený: 

odtlačok výplatného 

stroja

musí byť uvedený: 

poznámka 

"platené prevodom" 

alebo skratka PP

Ďalšie údaje na zásielke musí byť uvedená poznámka D+4

musí byť vždy uvedený

musí byť uvedený len ak si odosielateľ/podávateľ 

uplatňuje technologickú zľavu (v tomto prípade môže byť 

aj nahradený poznámkou "Anonymná súťaž" - ak sú v 

zásielke odosielané návrhy na súťaž)

musí byť uvedený alebo

môže byť nahradený poznámkou"Anonymná súťaž" v prípade, ak sú v 

zásielke odosielané návrhy na súťaž

 
c) List 1. a 2.triedy – medzinárodný styk 
údaje na zásielke

                       spôsob úhrady

Hotovosť/poštová karta Poštová známka Úver poštovného
Výplatný stroj 

zákazníka
Prevod

Adresát

Odosielateľ

Uvedenie spôsobu úhrady 

na zásielke

musí byť uvedený len ak si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje 

technologickú zľavu (poznámka 

„Port payé“)

nalepením poštovej 

známky príslušnej 

nominálnej hodnoty

musí byť uvedený: 

poznámka 

„Taxe percue“

musí byť uvedený: 

odtlačok výplatného 

stroja

musí byť uvedený: 

poznámka 

„Port payé“

Ďalšie údaje na zásielke

musí byť vždy uvedený

musí byť uvedený na zásielkach ku ktorým sa prikladá 

colné vyhlásenie Adresu odosielateľa SP odporúča 

uvádzať na všetkých zásielkach.

musí byť uvedený

požadované služby k zásielke  
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d) Zmluvný list D+2 a D+4 
údaje na zásielke

                       spôsob úhrady

Hotovosť/poštová karta/poštová 

známka
Faktúra Úver poštovného

Výplatný stroj 

zákazníka
Prevod

Adresát

Odosielateľ

Uvedenie spôsobu úhrady 

na zásielke

musí byť uvedený 

poznámka: "faktúra"

musí byť uvedený: 

poznámka 

"úver poštovného" alebo 

"poštovné úverované"

musí byť uvedený: 

odtlačok výplatného 

stroja

musí byť uvedený: 

poznámka 

"platené prevodom" 

alebo skratka PP

Ďalšie údaje na zásielke

pre zmluvný list tento spôsob 

úhrady nie je povolený

musí byť vždy uvedený

musí byť uvedený alebo

môže byť nahradený poznámkou"Anonymná súťaž" v prípade, ak sú v zásielke odosielané návrhy 

na súťaž

musí byť uvedená poznámka D+ 2 alebo D+4 (podľa druhu zmluvného listu)  
Zapísané zásielky: 

a) Doporučený list 1.a 2.triedy – vnútroštátny styk 
údaje na zásielke

                       spôsob úhrady

Hotovosť/poštová karta Poštová známka Úver poštovného
Výplatný stroj 

zákazníka
Prevod

Adresát

Odosielateľ

Uvedenie spôsobu úhrady 

na zásielke

musí byť uvedený len ak si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje 

technologickú zľavu (poznámka 

„Platené v hotovosti“/“Uhradené 

pri podaji“)

nalepením poštovej 

známky príslušnej 

nominálnej hodnoty

musí byť uvedený: 

poznámka 

"úver poštovného" alebo 

"poštovné úverované"

musí byť uvedený: 

odtlačok výplatného 

stroja

musí byť uvedený: 

poznámka 

"platené prevodom" 

alebo skratka PP

Ďalšie údaje na zásielke

musí byť vždy uvedený

podacie číslo, požadované služby k zásielke (povinné ak je uzatvorená dohoda s SP o označovaní zásielok resp. si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje technologické zľavy)

musí byť uvedený alebo

môže byť nahradený poznámkou"Anonymná súťaž" v prípade, ak sú v zásielke odosielané návrhy na súťaž

 
 
b) Doporučený list – medzinárodný styk 
údaje na zásielke

                       spôsob úhrady

Hotovosť/poštová karta Poštová známka Úver poštovného
Výplatný stroj 

zákazníka
Prevod

Adresát

Odosielateľ

Uvedenie spôsobu úhrady 

na zásielke

musí byť uvedený len ak si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje 

technologickú zľavu (poznámka 

„Port payé“)

nalepením poštovej 

známky príslušnej 

nominálnej hodnoty

musí byť uvedený: 

poznámka 

„Taxe percue“

musí byť uvedený: 

odtlačok výplatného 

stroja

musí byť uvedený: 

poznámka 

„Port payé“

Ďalšie údaje na zásielke

musí byť vždy uvedený

podacie číslo, požadované služby k zásielke (povinné ak je uzatvorená dohoda s SP o označovaní zásielok resp. si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje technologické zľavy)

musí byť vždy uvedený
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c) Poistený list 1. a 2. triedy – vnútroštátny styk 
údaje na zásielke

                       spôsob úhrady

Hotovosť/poštová karta Poštová známka Úver poštovného
Výplatný stroj 

zákazníka
Prevod

Adresát

Odosielateľ

Uvedenie spôsobu úhrady 

na zásielke

musí byť uvedený len ak si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje 

technologickú zľavu (poznámka 

„Platené v hotovosti“/“Uhradené 

pri podaji“)

nalepením poštovej 

známky príslušnej 

nominálnej hodnoty

musí byť uvedený: 

poznámka 

"úver poštovného" alebo 

"poštovné úverované"

musí byť uvedený: 

odtlačok výplatného 

stroja

musí byť uvedený: 

poznámka 

"platené prevodom" 

alebo skratka PP

hmotnosť

výška poistenia

Ďalšie údaje na zásielke

musí byť vždy uvedený

musí byť vždy  uvedený 

podacie číslo, požadované služby k zásielke (povinné ak je uzatvorená dohoda s SP o označovaní zásielok resp. si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje technologické zľavy)

uvedie SP uvádza zákazník s presnosťou na 1 g

musí byť vždy uvedená

 
d) Poistený list 1. a 2. triedy – medzinárodný styk 
údaje na zásielke

                       spôsob úhrady

Hotovosť/poštová karta Poštová známka Úver poštovného
Výplatný stroj 

zákazníka
Prevod

Adresát

Odosielateľ

Uvedenie spôsobu úhrady 

na zásielke

musí byť uvedený len ak si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje 

technologickú zľavu (poznámka 

„Port payé“)

nalepením poštovej 

známky príslušnej 

nominálnej hodnoty

musí byť uvedený: 

poznámka 

„Taxe percue“

musí byť uvedený: 

odtlačok výplatného 

stroja

musí byť uvedený: 

poznámka 

„Port payé“

hmotnosť

výška poistenia

Ďalšie údaje na zásielke

musí byť vždy uvedený

musí byť uvedený

podacie číslo, požadované služby k zásielke (povinné ak je uzatvorená dohoda s SP o označovaní zásielok resp. si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje technologické zľavy)

uvedie SP uvádza zákazník s presnosťou na 1 g

musí byť vždy uvedená

 
e) Úradná zásielka – vnútroštátny styk 
údaje na zásielke

                       spôsob úhrady

Hotovosť/poštová karta Poštová známka Úver poštovného
Výplatný stroj 

zákazníka
Prevod

Adresát

Odosielateľ

Uvedenie spôsobu úhrady 

na zásielke

musí byť uvedený len ak si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje 

technologickú zľavu (poznámka 

„Platené v hotovosti“/“Uhradené 

pri podaji“)

nalepením poštovej 

známky príslušnej 

nominálnej hodnoty

musí byť uvedený: 

poznámka 

"úver poštovného" alebo 

"poštovné úverované"

musí byť uvedený: 

odtlačok výplatného 

stroja

musí byť uvedený: 

poznámka 

"platené prevodom" 

alebo skratka PP

Ďalšie údaje na zásielke

musí byť vždy uvedený

musí byť vždy  uvedený 

podacie číslo, požadované služby k zásielke (povinné ak je uzatvorená dohoda s SP o označovaní zásielok resp. si 

odosielateľ/podávateľ uplatňuje technologické zľavy)
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2. Triedenie listových zásielok 

 
2.1. Pri podávaní listových zásielok zabezpečí odosielateľ/podávateľ vytriedenie zásielok nasledovným spôsobom:  

1. Vytriedenie zásielok na nezapísané zásielky a zapísané zásielky. 
2. Nezapísané zásielky (s výnimkou zmluvných listov) sa vytriedia podľa hmotnostných kategórií 

samostatne na: 

 listy 1. triedy vnútroštátny styk, 

 listy 2. triedy vnútroštátny styk; v prípade, ţe si odosielateľ/podávateľ uplatňuje Objemový 
bonus príp. Logistický bonus zabezpečí aj samostatné vytriedenie štandardných listov do 50 g 
vhodných na strojné spracovanie, ktoré budú ďalej vytriedené v zmysle kapitoly 2.3. tohto 
Usmernenia.  

 listy 1. a 2. triedy medzinárodný styk, 

 reklamné adresované zásielky. 
Pri podaní väčšieho počtu listov rovnakého druhu a výplatného odosielateľ/podávateľ zabezpečí ich 
zväzkovanie po 50 ks. 

3. Zmluvné listy sa vytriedia v zmysle kapitoly 2.2. tohto Usmernenia. 
4. Zapísané zásielky sa zoradia podľa jednotlivých Podacích hárkov/ePodacích hárkov v poradí, 

v akom sú v nich zapísané. Odosielateľ/podávateľ súčasne zabezpečí viditeľné oddelenie zásielok 
podľa jednotlivých Podacích hárkov/ePodacích hárkov.  
 
 

2.2. Triedenie zmluvných listov 

2.2.1. Zmluvné listy vhodné na strojné spracovanie vytriedi odosielateľ/podávateľ samostatne podľa druhu, t. j. 
na zmluvné listy D+2 a zmluvné listy D+4 na Hlavné spracovateľské strediská (ďalej len „HSS“), podľa 
prvých troch čísel PSČ. Zoznam HSS je uvedený v Prílohe č.4 tohto Usmernenia. 

Zmluvné listy odosielateľ/podávateľ vytriedi na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré 
výrazne označí rozpätím PSČ alebo názvom adresného HSS a počtom vloţených zmluvných listov. Zmluvné 
listy v prepravných obaloch uloţí vţdy adresnými stranami jedným smerom.   

2.2.2. Zmluvné listy nevhodné na strojné spracovanie vytriedi odosielateľ/podávateľ samostatne:  

 podľa druhu zmluvných listov na zmluvné listy D+2 a zmluvné listy D+4 a následne  

 podľa hmotnostných kategórií. 

2.2.2.1. Zmluvné listy podávané bez obalu, ktoré nie sú zabezpečené proti samovoľnému otváraniu vytriedi 
odosielateľ/podávateľ do samostatných zväzkov pre jednu dodávaciu poštu podľa celého PSČ. Zväzky 
opatrí adresným štítkom podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 5 tohto Usmernenia. 

2.2.2.2. Zmluvné listy podávané v otvorených/uzatvorených  obaloch a zmluvné listy podávané bez obalu, ktoré sú 
zabezpečené proti samovoľnému otváraniu (napr. zlepením lepiacou páskou v strede, zlepením v jednom 
bode a pod.) vytriedi odosielateľ/podávateľ nasledovne: 

a) z 10 ks a viac zmluvných listov vytriedených na jednu dodávaciu poštu podľa celého PSČ, vytvorí 
odosielateľ/podávateľ zväzky, ktoré opatrí adresným štítkom, 

b) z menej ako 10 ks zmluvných listov pre jednu dodávaciu poštu vytvorí odosielateľ/podávateľ zväzky pre 
jednotlivé Oblastné spracovateľské strediská (ďalej len „OSS“) podľa prvých troch čísel PSČ 
a opatrí ich adresným štítkom. Zoznam OSS v členení podľa jednotlivých HSS je uvedený v Prílohe č. 6 
tohto Usmernenia. 

c) z menej ako 10 ks zmluvných listov pre jedno OSS, odosielateľ/podávateľ vytvorí zväzky pre jednotlivé 
HSS, podľa  prvých troch čísel PSČ a opatrí ich adresným štítkom. 

Vzory adresných štítkov na zväzky sú uvedené v Prílohe č. 5 tohto Usmernenia. 

2.2.2.3. Zmluvné listy  vo zväzkoch musia byť zoradené adresnými stranami nahor jedným smerom. Hmotnosť 
jedného zväzku nesmie presiahnuť 15 kg.  

2.2.2.4. Zväzky so zmluvnými listami, ktorých celková hmotnosť je viac ako 1 000 kg, odosielateľ/podávateľ ďalej 
vytriedi podľa jednotlivých HSS na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré výrazne 
označí názvom HSS, rozpätím PSČ príslušného HSS (podľa Prílohy č. 4 tohto Usmernenia) a počtom 
vloţených zmluvných listov. 
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2.3. Triedenie štandardných listov do 50 g vhodných na strojné spracovanie 

2.3.1. Štandardné listy 2.triedy do 50 g vhodné na strojné spracovanie vytriedi odosielateľ/podávateľ uplatňujúci si 
Objemový bonus: 

a) vzostupne alebo zostupne podľa prvých troch čísel PSČ (rozsahu PSČ od 010 – do 999 alebo naopak) 
alebo  

b) na HSS podľa prvých troch čísel PSČ. Zoznam HSS je uvedený v Prílohe č.4 tohto Usmernenia.  

Zásielky odosielateľ/podávateľ vytriedi na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré 
výrazne označí rozpätím PSČ  alebo názvom adresného HSS a počtom vloţených zásielok. Zásielky 
v prepravných obaloch uloţí vţdy adresnými stranami jedným smerom.  

2.3.2. Štandardné listy 2.triedy do 50 g vhodné na strojné spracovanie vytriedi odosielateľ/podávateľ uplatňujúci si 
Logistický bonus na OSS podľa prvých troch čísel PSČ. Zoznam OSS v členení podľa HSS je uvedený 
v Prílohe č. 6 tohto Usmernenia.  

Zásielky odosielateľ/podávateľ vytriedi na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré 
výrazne označí rozpätím PSČ a počtom vloţených zásielok. Zásielky v prepravných obaloch uloţí vţdy 
adresnými stranami jedným smerom.   
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Príloha č. 1 – Označenie kódov produktov 

 

Kód 

produktu
Produkt/služba

1 L1 list 1. triedy bez sluţieb

2 L2 list 2. triedy bez sluţieb

3 RAZ reklamne adresovaná zásielka (RaZ)

4 R1 doporučený list 1. triedy

5 R1R doporučený list 1. triedy so sluţbou Do vlastných rúk

6 R1D doporučený list 1. triedy so sluţbou Doručenka

7 R1P doporučený list 1. triedy so sluţbou Doručenka a Do vlastných rúk

8 R1E doporučený list 1.triedy-podaj cez ePH

9 R1H doporučený list 1. triedy so sluţbou Do vlastných rúk - podaj  cez ePH

10 R1A doporučený list 1. triedy so sluţbou Doručenka -  podaj cez ePH

11 R1K doporučený list 1. triedy so sluţbou Doručenka a Do vlastných rúk - podaj cez ePH

12 R2 doporučený list 2. triedy

13 R2R doporučený list 2. triedy so sluţbou Do vlastných rúk

14 R2D doporučený list 2. triedy so sluţbou Doručenka

15 R2P doporučený list 2. triedy so sluţbou Doručenka a Do vlastných rúk

16 R2E doporučený list 2. triedy - podaj cez ePH

17 R2H doporučený list 2. triedy so sluţbou Do vlastných rúk -  podaj cez ePH

18 R2A doporučený list 2. triedy so sluţbou Doručenka - podaj cez ePH

19 R2K doporučený list 2. triedy so sluţbou Doručenka a Do vlastných rúk -  podaj cez ePH

20 C1 poistený list 1. triedy do 30 €

21 C3 poistený list 1. triedy do 150 €

22 C4 poistený list 1. triedy do 300 €

23 C5 poistený list 1. triedy do 500 €

24 C2 poistený list 2. triedy do 30 €

25 C6 poistený list 2. triedy do 150 €

26 C7 poistený list 2. triedy do 300 €

27 C8 poistený list 2. triedy do 500 €

28 U1 úradná zásielka Doporučene, Doručenka, Do vlastných rúk

29 U1E úradná zásielka Doporučene, Doručenka, Do vlastných rúk podaj cez ePH

30 U2 úradná zásielka Doporučene, Doručenka, Do vlastných rúk, Opakované doručenie na ţiadosť odosielateľa

32 BnP balík na poštu bez sluţieb

33 BnA balík na adresu bez sluţieb

34 O1 ostatné sluţby bez DPH (ktoré nie je moţné ofrankovať prostredníctvom softwaru Tarify)

35 O2 ostatné sluţby s DPH (ktoré nie je moţné ofrankovať prostredníctvom softwaru Tarify)

36 BOX P.O.BOX, Post BOX (sluţby  s DPH)

37 Z1 list 2. triedy do 50 g so zmluvou na Objemový bonus

38 ZL2 zmluvný list D+2 (sluţby  s DPH)

39 ZL4 zmluvný list D+4 (sluţby  s DPH)

40 ZBP balík na poštu zmluvní zákazníci (sluţby  s DPH)

41 ZBA balík na adresu zmluvní zákazníci (sluţby  s DPH)

42 H1 list 1. triedy medzinárodného styku - Česká republika

43 E1 list 1. triedy medzinárodného styku - Európa

44 W1 list 1. triedy medzinárodného styku - Svet

45 H2 list 2. triedy medzinárodného styku - Česká republika

46 E2 list 2. triedy medzinárodného styku - Európa

47 W2 list 2. triedy medzinárodného styku - Svet

48 HR doporučený list medzinárodného styku - Česká republika

49 ER doporučený list medzinárodného styku - Európa

50 WR doporučený list medzinárodného styku - Svet

51 HV doporučený list medzinárodného styku Do vlastných rúk - Česká republika

52 HD doporučený list medzinárodného styku s Doručenkou - Česká republika

53 ED doporučený list medzinárodného styku s Doručenkou - Európa

54 WD doporučený list medzinárodného styku s Doručenkou - Svet

55 MS1 ostatné sluţby bez DPH (ktoré nie je moţné ofrankovať prostredníctvom softwaru Tarify)

56 MS2 ostatné sluţby s DPH (ktoré nie je moţné ofrankovať prostredníctvom softwaru Tarify)
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     U2E úradná zásielka Doporučene, Doručenka, Do vlastných rúk, Opakované doručenie na ţiadosť odosielateľa -

podaj cez ePH 
31
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Príloha č. 2 – Vzor vyplnenia Výplatného zúčtovacieho lístka 
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Príloha č. 3 – Vzor vyplnenia Evidencie poskytnutých zliav 
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Usmernenie pre odosielateľov/podávateľov realizujúcich hromadný podaj listových zásielok  

 

Príloha č. 4 – Zoznam HSS  

 

Rozsah PSČ – pre listové zásielky Názov HSS 

800 – 859  HSS Bratislava 022 m. p.  

900 – 910, 915 - 933, 940 - 959   HSS Bratislava 022 

934 - 939, 960 - 999   HSS Zvolen 022 

911 - 914, 010 - 039   HSS Ţilina 022 

040 - 095 HSS Košice 022 
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Príloha č. 5 - Vzory adresných štítkov pre zväzkovanie Zmluvných listov  

 

Vzor č. 1  

Adresná strana, resp. adresný  štítok na jednotlivú zásielku (zmluvný list D+4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor č. 2 

Adresný štítok na zväzok pre dodávaciu poštu (zmluvný list D+4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vzor č. 3 

Adresný štítok na zväzok pre OSS (zmluvný list D+4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ABC, s.r.o.                                           Úver poštovného 
Príkladná 45                                         810 02 Bratislava 12 
810 02 Bratislava  
 
 
„D+4“ 
     
                                                             
                                                             Ing. Martin Čierny 
                                                             Kvetová 12 
                  972 01 Bojnice 

 

ABC, s.r.o.                                           Úver poštovného 
Príkladná 45                                         810 02 Bratislava 12 
810 02 Bratislava  
 
„D+4“ 
 
ks: 10                                                                                          
                                                             POŠTA 
                  925 42  Trstice  

 

ABC, s.r.o.                                           Úver poštovného 
Príkladná 45                                         810 02 Bratislava 12 
810 02 Bratislava  
 
„D+4“ 
 
ks: 25     
                                          
      
                                             924 -  928 OSS GALANTA 1 
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Vzor č. 4  

Adresný štítok na zväzok pre HSS (zmluvný list D+4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vzor č. 5  

Adresná strana, resp. adresný  štítok na jednotlivú zásielku (zmluvný list D+2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vzor č. 6 

Adresný štítok na zväzok pre dodávaciu poštu (zmluvný list D+2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ABC, s.r.o.                                           Úver poštovného 
Príkladná 45                                         810 02 Bratislava 12 
810 02 Bratislava  
 
„D+4“ 
 
ks: 25     
       
 
                                                
                                   900 – 910, 915 - 933, 940 - 959  
                                   HSS Bratislava 022 

ABC, s.r.o.                                           Úver poštovného 
Príkladná 45                                         810 02 Bratislava 12 
810 02 Bratislava  
 
„D+2“ 
 
     
                                                            Ing. Martin Čierny 
                                                            Kvetová 12 
                972 01 Bojnice 

 

ABC, s.r.o.                                           Úver poštovného 
Príkladná 45                                         810 02 Bratislava 12 
810 02 Bratislava  
 
„D+2“ 
 
ks: 10     
                                                                                      
                                                             POŠTA 
                  925 42  Trstice  
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Vzor č. 7 

Adresný štítok na zväzok pre OSS (zmluvný list D+2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vzor č. 8  

Adresný štítok na zväzok pre HSS (zmluvný list D+2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABC, s.r.o.                                           Úver poštovného 
Príkladná 45                                         810 02 Bratislava 12 
810 02 Bratislava  
 
„D+2“ 
 
ks: 25     
                                          
      
                                             924 -  928 OSS GALANTA  1 

 

ABC, s.r.o.                                           Úver poštovného 
Príkladná 45                                         810 02 Bratislava 12 
810 02 Bratislava  
 
„D+2“ 
 
ks: 25     
       
 
                                                
                                        900 – 910, 915 - 933, 940 - 959  
                                        HSS Bratislava 022 
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Príloha č. 6 - Zoznam OSS (v členení podľa HSS) 

 
HSS Bratislava 022 

Rozsah PSČ Názov OSS 

810 - 859 OSS Bratislava 022 m. p. 

900 - 904 OSS Bratislava 022 

905 - 907 OSS Senica 1 

908 - 910 OSS Kúty 2 

915 - 916 OSS Nové Mesto nad Váhom 1 

917 - 920 OSS Trnava 2 

921 - 923 OSS Piešťany 1 

924 - 928 OSS Galanta 1 

929 - 933 OSS Dunajská Streda 1 

940 - 944 OSS Nové Zámky 2 

945 - 948 OSS Komárno 1 

949 - 954 OSS Nitra 1 

955 - 959 OSS Topoľčany 1 

 
OSS Bratislava 022 m. p. (m. p. – triedenie na mestské pošty) 

Rozsah PSČ Názov Pošty 

811 01 - 09 Bratislava 1  

821 01 - 05 Bratislava 2  

821 08 - 09 Bratislava 2 

821 06 – 07, 10 Bratislava 214 

831 02 - 04 Bratislava 3 

831 05, 831 06, 831 51 – 831 54 Bratislava 35 

831 07 Bratislava 36 

831 01  Bratislava 37 

841 04 - 05 Bratislava 4 

841 01 - 03 Bratislava 42 

841 06 Bratislava 48 

841 07 - 10 Bratislava 49 

851 01 - 09 Bratislava 5 

851 10 Bratislava 59 

 
 
HSS Zvolen 022 

Rozsah PSČ Názov OSS 

960 - 964 OSS Zvolen 022 

965 - 970 OSS Ţiar nad Hronom 1 

971 - 973 OSS Prievidza 1 

974 01 Banská Bystrica 1 dod.  

974 03 – 974 11, 976 - 978 OSS Banská Bystrica 1 

979 - 983 OSS Rimavská Sobota 1 

984 - 989 OSS Lučenec 1 

990 - 999 OSS Veľký Krtíš  

934 - 939 OSS Levice 1 

 
HSS Ţilina 022 

Rozsah PSČ Názov OSS 

010 - 016 OSS Ţilina 022 

017 - 019 OSS Povaţská Bystrica 1 

020 - 021 OSS Púchov 1 

022 - 025 OSS Čadca 1 

026 - 030 OSS Dolný Kubín 1 

031 - 033 OSS Liptovský Mikuláš 1 

034 - 035 OSS Ruţomberok 1 

036 - 039 OSS Martin 1 

911 - 914 OSS Trenčín 1 
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HSS Košice 022 
 

Rozsah PSČ Názov OSS 

040 - 043 OSS Košice 022 m. p. 

044 - 047 OSS Košice 022 

048 - 051 OSS Roţňava 1 

052 - 057 OSS Spišská Nová Ves 1 

058 - 063 OSS Poprad 2 

064 - 065 OSS Stará Ľubovňa 

066 - 070 OSS Humenné 2 

071 - 074 OSS Michalovce 1 

075 - 079 OSS Trebišov 1 

080 01 Prešov 1 dod. 

080 02 – 080 10, 082 - 084 OSS Prešov 1 

085 - 088 OSS Bardejov 1 

089 - 092 OSS Svidník 

093 - 095 OSS Vranov nad Topľou 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


