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Slovenská pošta je štátny podnik. Zriaďovateľom 
a jediným vlastníkom štátneho podniku je štát v 
zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR. Podnik vykonáva najmä poštovú prevádzku 
v rozsahu podania, prepravy a dodania listových, 
balíkových a peňažných zásielok na území Slovenskej
republiky a v medzinárodnom styku. K základným 
činnostiam podniku patria aj peňažné služby 
a obstarávateľská činnosť - zmluvné služby pre 
organizácie.

Podnik zabezpečuje svoju podnikateľskú činnosť 
samostatne, na základe hospodárenia na vlastný účet.
Znamená to, že uhrádza svoje potreby a náklady 
z príjmov získaných zo svojej podnikateľskej činnosti,
ako aj z ďalších zdrojov. Na druhej strane je Slovenská
pošta vykonávateľom univerzálnych poštových služieb
- znamená to, že ceny niektorých produktov sú 
regulované štátom.

Slovenská pošta musí poskytovať svoje služby tak,
aby boli adekvátne prístupné všetkým občanom SR. 
K základným činnostiam podniku patria peňažné 
služby a obstarávateľská činnosť - zmluvné služby pre
organizácie ako SIPO, výplata dôchodkov či sociálnych
dávok a podobne. 

Slovenská pošta má ako svoj základný cieľ
poskytovať kvalitné služby, ktoré zohľad-
ňujú potreby zákazníka. Najdôležitejšou
stratégiou Slovenskej pošty je stále viac 
upevňovať svoju pozíciu zákaznícky oriento-
vaného podniku. Poskytovať spoľahlivé, 
prístupné a efektívne služby, rozhodovať 
o svojej budúcnosti a svojimi aktivitami 
zabezpečovať potrebné zdroje pre rozvoj 
a motiváciu zamestnancov.

The Slovak Post is the State enterprise. The founder
and the only owner of the state enterprise is the state
represented by Ministry of Transport, Post 
and Telecommunications of Slovak Republic. The 
enterprise performs first of all the postal operations 
in the range of acceptance, transport and delivery of 
letter, parcel and financial items on the territory 
of Slovak Republic and in international mail. Also 
financial services and third party service - contractual 
services for organisations - belong to the basic activities
of the enterprise.

The enterprise assures its business activity 
independently, on the base of economy on its own 
behalf. It means that it covers its own needs and 
expenses from revenues obtained for its business 
activity, as well as from other sources. On the other
hand, the Slovak Post is a provider of universal 
postal services - it means that prices of some products
are regulated by the state.

The Slovak Post has to provide its services in such 
a way that they be adequately available for all citizens
of SR. The following belongs to the basic activities 
of the enterprise: financial services and third party 
activity - contractual services for organisations as 
SIPO(public utility payment collection , payouts of 
pensions or social benefits and the like. 

The Slovak Post, state corp., has as its 
basic goal to provide quality services, which
consider the customer needs. The most 
important strategy of the SP is to strenghten
more and more its position of a customer 
oriented enterprise. To provide reliable, 
allowable and effective services, decides 
about its future and assure, by its activities,
necessary resources for development and 
incentive of employees.
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