
ni v roku 2000 Slovenská po‰ta, ‰.p., 
(ìalej SP) nezniÏovala sieÈ pô‰t na území
SR. K 31.12.2000 poskytovala svoje sluÏby
prostredníctvom 1628 pô‰t. Ich ãinnosÈ

dopæÀalo ‰esÈ pojazdn˘ch pô‰t, 99 po‰tov˘ch 
stredísk a dve experimentálne po‰tovne. 

V roku 2000 pokraãovali zásadné zmeny 
v premiestÀovacej ãinnosti nadväzujúce na „Projekt 
logistiky“. S platnosÈou od 1.4.2000 do‰lo k zásadnej
zmene charakteru po‰tovej prepravy. Podstatná ãasÈ 
prepravy po‰tov˘ch zásielok medzi hlavn˘mi 
spracovateºsk˘mi centrami je zabezpeãovaná 
cestn˘mi kurzami. Îelezniãná preprava je vyuÏívaná
na prepravu obyãajn˘ch balíkov.

Preprava zásielok bola v hlavnej a oblastnej 
prepravnej sieti zabezpeãená jednou obojsmernou
úhrnnou prepravou Ïelezniãnou (medzinárodn˘
styk), tromi priamymi manipulaãn˘mi vozÀami, 
31 obojsmern˘mi úhrnn˘mi prepravami cestn˘mi, 
55 sprevádzan˘mi cestn˘mi prepravami záverov vrá-
tane piatich medzinárodn˘ch. 

V súlade s meniacimi sa poÏiadavkami 
zákazníkov, technologick˘mi ale i legislatívnymi
zmenami bolo v priebehu roku dvakrát upravené
znenie Po‰tového poriadku, ktor˘ vymedzuje 
základné podmienky pouÏívania základn˘ch po‰to-
v˘ch sluÏieb.

závere roku 2000 bol do praxe uveden˘ nov˘ produkt v oblasti expresn˘ch 
sluÏieb EMS - Obchodn˘ balík. Ide o produkt dopravovan˘ v reÏime D+1 (doruãen˘ nasledujúci 
pracovn˘ deÀ po dni podania). Zákazník má moÏnosÈ vyuÏiÈ dvojnásobné doruãenie, bezplatné 
poistenie do 20 000 Sk, avizovanie dodania zásielky, sluÏbu „Dobierka“ a pod. Vysok˘ ‰tandard 

tejto sluÏby, zaujímavé ceny a fungovanie sluÏby v systéme „door to door“ (príjem priamo u zákazníka 
- doruãenie priamo zákazníkovi) by mali pre SP zabezpeãiÈ zv˘‰enie podielu na trhu expresnej prepravy 
zásielok. 

V oblasti expresn˘ch zásielok do‰lo ku kvalitatívnemu nárastu ‰tandardu sluÏby 
aj u Prioritn˘ch zásielok medzinárodného styku. Od polovice novembra roku 2000 ponúkla SP svojim 
zákazníkom moÏnosÈ sledovania niektor˘ch údajov o pohybe zásielky (v˘stup z krajiny podania, vstup do 
krajiny urãenia a v prípade niektor˘ch krajín aj o údaj o doruãení t˘chto zásielok) na internete. Predstavuje 
to nov˘ európsky rozmer poskytovania sluÏieb s pridanou hodnotou.

V roku 2000 zaãali tieÏ práce na vytvorení novej klasifikácie produktov listovej a balíkovej 
po‰ty. Zjednodu‰enie portfólia produktov, zákaznícky zrozumiteºnej‰ie charakteristiky produktov, priblíÏenie
sa ‰tandardom vyspel˘ch po‰tov˘ch správ EÚ, to sú základné kritériá, ktoré by mal spæÀaÈ systém 
reklasifikácie po‰tov˘ch zásielok pripravovan˘ na uvedenie v roku 2002.
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roku 2000 sa pokraãovalo v realizácii projektu inovácie po‰tového platobného 
styku. S úãinnosÈou od 1.7.2000 boli zru‰ené po‰tové poukáÏky B. V plnom rozsahu a na 
kvalitatívne vy‰‰ej úrovni ich nahradili po‰tové peÀaÏné poukazy E. Ide o produkt vyuÏívajúci
moÏnosti v˘poãtovej techniky so zabezpeãením uÏívateºského komfortu tak pre zákazníka, ako aj

pre samotn˘ch zamestnancov. 
ëal‰ím nov˘m produktom v rámci inovácie po‰tového platobného styku je po‰tov˘ peÀaÏn˘ poukaz U.

UmoÏÀuje r˘chlej‰ie spracovanie platieb poukazovan˘ch v hotovosti a pripisovan˘ch na úãty klientov bánk.
Ministerstvo dopravy pô‰t a telekomunikácií SR (ìalej len MDPT SR) schválilo experimentálnu prevádzku
poukazov U na základe obchodn˘ch podmienok od 11.9.2000 s predpokladom jej vyhodnotenia 
a celoplo‰ného zavedenia v prvom polroku roku 2001.

V pokladniãnej sluÏbe sa naìalej kládol dôraz na dodrÏiavanie pokladniãnej disciplíny a hospodárne 
vyuÏívanie peÀaÏn˘ch prostriedkov. 

V roku 2000 sa realizoval aj projekt Optimalizácie Sústredeného inkasa platieb obyvateºstva - SIPO.
Optimalizácia bola realizovaná z pohºadu poÏiadaviek klientov - partnersk˘ch organizácií, platiteºa, 
ako i prevádzkovania SIPO z pohºadu SP. Roz‰íril sa aj moÏn˘ poãet inkasn˘ch poloÏiek, ão umoÏÀuje 
vy‰‰iu kapacitu sluÏby z pohºadu poãtu partnersk˘ch organizácií.

V obstarávateºskej ãinnosti sa v stávkovej sluÏbe s úãinnosÈou od 5.8.2000 zru‰ilo prijímanie stávok systémom
OFF LINE - ruãné prijímanie stávok. Príjem stávok sa realizuje len na po‰tách vybaven˘ch terminálmi ON LINE.

SP a Po‰tová banka, a.s., ( ìalej len PB) v roku 2000 deklarovali nov˘ rozmer vzájomnej spolupráce
uzatvorením novej dlhodobej zmluvy. SP zabezpeãovala prostredníctvom svojej obchodnej siete 
- siete pô‰t (obchodn˘ch miest PB) obstaranie predaja vybran˘ch bankov˘ch produktov a urãit˘ch 
druhov bankov˘ch sluÏieb právnick˘m a fyzick˘m osobám v mene PB.

V roku 2000 sa spektrum sluÏieb zabezpeãovan˘ch pre PB roz‰írilo o :
• nákup dlhopisov FNM,
• predaj vkladov˘ch certifikátov novej emisie ã. 08.

Spolupracujúce strany sa neustále snaÏia o skvalitÀovanie a zefektívnenie poskytovania bankov˘ch 
sluÏieb na po‰tách. Za t˘mto úãelom bol aj v roku 2000 roz‰íren˘ systém PB off - line na ìal‰ie po‰ty, 
ktoré t˘mto denné dáta o vykonan˘ch bankov˘ch operáciách poskytujú PB v elektronickej forme. 
K 31.12.2000 systémom PB off - line pracovalo uÏ 69 pô‰t.

Poãet realizovan˘ch hotovostn˘ch operácií pre PB na po‰tách - obchodn˘ch miestach PB - bol 
na úrovni roku 1999, t.j. bolo realizovan˘ch pribliÏne 13 mil. hotovostn˘ch operácií, 
z toho vklady predstavovali 9,5 mil. a v˘platy 3,3 mil. SP sa aj v priebehu roku 2000 podieºala 
v˘znamnou mierou na poãte veden˘ch úãtov v PB (vkladné kniÏky, osobné úãty, beÏné úãty, 
termínované vkladové úãty), k 31.12.2000 podiel SP predstavoval aÏ 75,81 %.
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Ukazovateľ 1998                1999 2000

Podané obyčajné listové zásielky 318 732 384 315 598 588 318 596 427

Podané Prioritné zásielky 1 160 969          1 735 465 1 902 936

Podané doporučené zásielky 45 554 804   46 084 452 43 259 317

Podané balíky 5 752 520       4 810 260 4 461 208

14

V
P e ň a ž n é  a  b a n ko v é  s l u ž b y

Štatistika :

podané poštové poukážky A, (B), C, D 31 123 174 ks

podané poštové peňažné poukazy E 1 719 099 ks

podané poštové peňažné poukazy U 42 767 ks

platby SIPO 22 596 230 ks

 - úhrn vkladov 82 048 878 ks

 - úhrn výplat 74 236 763 ks

 (údaje nezahŕňajú operácie vykonané pre Poštovú banku, a. s.) 



a spracovanie medzinárodn˘ch zásielok prevádzkovala SP v roku 2000 dve v˘menné po‰ty -
Bratislava 090 (pre v‰etky zásielky) a Ko‰ice 2 (len pre pozemné zásielky) - a 14 vyclievacích pô‰t.

V prvej polovici roka bola v˘mena záverov s cudzinou zabezpeãovaná denne 
prostredníctvom Ïelezniãn˘ch kurzov (âeská republika a Ukrajina) a cestn˘ch kurzov (Rakúsko

a Maìarsko). V druhej polovici roka boli Ïelezniãné kurzy medzi Slovenskou a âeskou republikou 
nahradené cestn˘mi kurzami. 
Pri leteckej preprave sa vyuÏívali tri letiská: ViedeÀ (vstup aj v˘stup), Bratislava (vstup) 
a Budape‰È (v˘stup). V priebehu roka bola zru‰ená v˘prava S.A.L. záverov cez Budape‰È 
a v˘prava v‰etk˘ch leteck˘ch záverov sa uskutoãÀuje v˘hradne cez letisko ViedeÀ. 

SP priamo spolupracovala s 37 leteck˘mi spoloãnosÈami.
Pri porovnaní s rokom 1999 objem listov˘ch zásielok klesol, objem balíkov a zásielok EMS v‰ak 

zaznamenal mierny nárast.

V priebehu roku 2000 sa naplno rozbehla v˘mena zásielok formou sluÏieb „Consignment“ 
a „Direct Entry“. Ich prostredníctvom sa spracovalo 244 026 kg listov˘ch zásielok a 136 507 ks balíkov
(nie sú zahrnuté v uvedenej tabuºke, ktorá sumarizuje len „tradiãnú“ po‰tu).

V minulom roku sa dosiahol dôleÏit˘ pokrok pri zavádzaní systému „track and trace“, 
a to in‰talovaním systému CAPE a jeho prepojením s vnútro‰tátnymi spracovateºsk˘mi centrami. 
Na jeseÀ sa zaãalo s intern˘m sledovaním prepravy zásielok PRIME. Od novembra sú zistené údaje 
uverejÀované na webovej stránke SP.

V oblasti peÀaÏn˘ch sluÏieb do‰lo k ìal‰iemu roz‰íreniu krajín, s ktor˘mi sa prevádzkuje 
poukáÏková sluÏba (Moldavsko), a tieÏ sa roz‰íril poãet krajín, do ktor˘ch je zabezpeãovaná sluÏba
Eurogiro (Veºká Británia, Belgicko, Taliansko a Nemecko).

SP preverovala kvalitu listov˘ch zásielok medzinárodného styku prostredníctvom dvoch testov
PostEurop-u a dvoch testov Medzinárodného úradu Svetovej po‰tovej únie. Od apríla sa SP zúãastÀuje 
na meraní kvality listovej po‰ty UNEX Lite. Tieto testy kvality dopæÀala dennou internou kontrolou, 
ktorej v˘sledky boli vyhodnocované dvakrát roãne. Kvalita sluÏieb listov˘ch zásielok medzinárodného
styku dosahuje úroveÀ, ktorá zodpovedá normám Európskej únie.
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Druh zásielok 1999 2000 Index

Listové zásielky (kg) 1 410 334 1 315 568 0,933

Balíky (ks) 115 566 130 852 1,132

Zásielky EMS (ks) 35 272 38 469 1,091
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