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Technické parametre  

 

TRIEDENIE A ZVÄZKOVANIE ZÁSIELOK 
*V* 

Účinnosť od 01. 09. 2020 
 

Triedenie a zväzkovanie zásielok sa využíva v prípade hromadného podaja zásielok za účelom 
uplatnenia zliav,  na základe povinnosti vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy so Slovenskou poštou, a.s. 
(ďalej len „SP“), povinnosti vyplývajúcej z príslušných poštových podmienok resp. na základe 
predchádzajúcej dohody SP a odosielateľa/podávateľa zásielok, za splnenia podmienok stanovených 
v týchto technických parametroch. 

 
1. Úvodné ustanovenia  

1.1. Triedenie a zväzkovanie zásielok 

1.1.1. Triedením zásielok sa rozumie rozdeľovanie zásielok podľa celého PSČ, resp. časti PSČ resp. 
rozdelenie zásielok podľa jednotlivých odosielateľov. 

1.1.2. Zväzkovaním zásielok sa rozumie zoskupovanie vytriedených zásielok do samostatných 
zväzkov označených adresným štítkom. Zväzky musia byť previazané, resp. zoskupené iným 
spôsobom tak, aby nedochádzalo ani počas prepravy k ich rozsypaniu. 

1.1.3. Triedenie a zväzkovanie zásielok sa vykonáva pri zásielkach v zmysle nasledujúcej tabuľky: 

Druh zásielok Triedenie Zväzkovanie Podmienky vykonávania 

Štandardné  listy 2. triedy do  
50 g vhodné na strojné spracovanie 

X - 
pri uplatňovaní objemového 
bonusu  

Zmluvné listy X X 
povinnosť triedenia vyplýva 
z príslušných poštových 
podmienok 

Zmluvná tlač X X 
povinnosť triedenia vyplýva 
z príslušných poštových 
podmienok 

Obchodné zásielky X X 
povinnosť triedenia vyplýva 
z príslušných poštových 
podmienok 

Reklamné adresované zásielky (ďalej 
len „RaZ“)  

X X 
na základe vzájomnej dohody 
SP a odosielateľa/podávateľa 

Štandardné doporučené listy/úradné 
zásielky do 50 g vhodné na strojné 
spracovanie 

X  
na základe vzájomnej dohody 
SP a odosielateľa/podávateľa 

 
1.2. Listové zásielky vhodné na strojné spracovanie 

Zásielkami vhodnými na strojné spracovanie sa rozumejú zásielky, ktoré spĺňajú nasledovné 
parametre: 

a) zásielka pravouhlého tvaru vo vnútroštátnom styku (nemá mať vyrezané časti, ani časti 
vystupujúce nad okraje), 

b) hmotnosť: min. 2 g, max. 50 g, 
c) rozmery zásielky: min. 135 x 85 x 0,15 mm, max.: 235 x 165 x 5 mm (dĺžka x šírka x 

hrúbka), 
d) nejedná sa o zásielku s lehotou prepravy D+1 (tzn. dodanie nasledujúci pracovný deň po 

dni podania zásielky) 
e) zásielka môže byť podaná bez obalu alebo v uzatvorenej papierovej obálke za splnenia 

nasledovných podmienok: 
i. zásielka bez obalu musí byť zhotovená z kartónu alebo z dostatočne tuhého papiera 

(min 200 g/m2), zhotovenie musí byť jednoliate, bez výrazných vzorov, škvŕn a pod., 
zásielka nemôže mať reliéfny povrch alebo vyčnievajúce časti a nemožno k nej nič 
pripájať, s výnimkou papierových výstrižkov, prípadne rôznych nálepiek prilepených 
k zásielke  celou plochou, okraje zásielok musia byť rovné a hladké, okraje nesmú 
byť odstávajúce, 
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ii. použitá papierová obálka musí byť dostatočne pevná a podklad adresy svetlý (musia 
byť vyrobené v zmysle STN 88 5420), a nesmie byť už označená čiarovým kódom 
triediacej linky, papier obálok používaných ako obal zásielky musí byť vyrobený 
papierenskou technikou, ktorá podporuje mechanické spracovanie,  

iii. zásielky so službou Doručenka môžu byť zasielané len v doručenkových obálkach  
schválených SP ako vhodných na strojné spracovanie tzn. doručenkovej obálke 
musí byť udelený atest v zmysle Technických parametrov -  Podmienky pre udelenie 
atestu vhodnosti doručenkových obálok na automatizované spracovanie,  

iv. obálka nesmie mať odstávajúce časti okrajov alebo spojov, v zásielke nesmú byť 
vložené tvrdé, ostré alebo špicaté predmety, ktoré by znemožnili dostatočnú 
ohybnosť zásielky (veľké spony, platničky, 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.  

v. ak je obsahom zásielky platobná karta musí spĺňať požiadavky definované 
technickou normou pre zhotovenie platobných kariet (ISO / IEC 7810), pričom 
povolené sú nasledovné rozmery: dĺžka 85,7 mm (prípustná odchýlka - 0,254 mm), 
šírka 54 mm (prípustná odchýlka +/- 0,051 mm), hrúbka 0,76 mm (prípustná 
odchýlka +/-0,080 mm). Platobná karta musí  byť umiestnená v strede zásielky a  
pripevnená k hornému okraju tak aby nedochádzalo k jej pohybu pri spracovaní na 
triediacej linke, 

vi. hrubší obsah zásielky má byť umiestnený po celej ploche, aby nevznikla tenká 
odťahová časť (na bočnom okraji) a potom hrubšia nábehová hrana, 

vii. pri použití lepených obálok je potrebné zabezpečiť, aby lepidlo nevytekalo spod 
spojov pri ich stlačení ale zároveň aby boli zlepené po celom obvode 
a nedochádzalo ani k otváraniu obálok, 

f) adresa musí byť napísaná v zmysle zásad 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,  

g) okrem podmienok uvedených v bode 13. Poštových podmienok – Všeobecná 
časť(vnútroštátny styk) je pri uvádzaní adresy adresáta potrebné dodržiavať nasledovné 
zásady:  

i. adresa má byť napísaná vodorovne so spodným – najdlhším okrajom zásielky. 
Voľný priestor okolo adresy má byť 10-15 mm, pri použití adresných štítkov má byť 
adresa vzdialená od okraja adresného štítka min 3 mm. Pod adresu adresáta nie je 
dovolené umiestňovať žiadne iné údaje, 

ii. adresa má byť napísaná sýtou čiernou, prípadne modrou farbou, výlučne na bielom 
podklade, nanajvýš na svetlo pastelovom podklade. Adresa má byť napísaná 
rovnakým fontom a veľkosťou, bez zvýrazňovania a podčiarkovania údajov v nej 
uvedených. Doporučeným typom písma je Arial, prípadne Curier a Helvetica, 
veľkosť 12. Minimálna výška nesmie byť menšia ako 3 mm, max. výška najviac 7 
mm. Písmo nesmie byť písané kurzívou a nie je vhodné používať ihličkovú tlačiareň 
resp. tlačiareň, ktorá pri tlačení znakov zanecháva mikromedzery. V prípade 
uvádzania adresy rukou je potrebné dbať na čo najkrajší rukopis, prípadne použiť 
veľké paličkové písmo, 

iii. ak sú na adresnej strane zásielky predtlačené riadky pre uvedenie adresy, je 
potrebné adresu písať tak, aby sa písmo priamo nedotýkalo riadkov; obálky 
s predtlačenými rámčekmi pre PSČ nie je vhodné používať (ak sa použijú, potom je 
potrebné PSČ neuvádzať v predtlačených rámčekoch, ale pred názvom dodávacej 
pošty), 

iv. medzi jednotlivými údajmi adresy sa neodporúča vynechávať riadky; odstup 
jednotlivých riadkov by mal byť min. 1 mm, 

v. názov miestnej časti obce je potrebné uvádzať na samostatnom riadku adresy, nad 
riadkom PSČ a názvom dodacej pošty (nie za názvom dodacej pošty), 

vi. pri použití okienkových obálok (v zmysle Poštových podmienok – Všeobecná 
časť(vnútroštátny styk) bod 13.3. je potrebné adresu umiestniť tak, aby bola vždy 
celá čitateľná a to aj pri pohybe obsahu zásielky. Iné údaje okrem adresy prípadne 
podacieho čísla a čiarového kódu, ktoré majú byť uvedené nad adresou, nesmú byť 
v okienku viditeľné ani pri pohybe zásielky. V okienku nesmú byť viditeľné ani 
vymedzovacie značky na napísanie adresy v tvare L, tieto môžu byť nahradené 
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bodkou. Adresa musí byť umiestnená min 3 mm od okrajov okienka. Fólia 
okienkovej obálky nesmie zrkadliť a má byť tak priehľadná, aby bola adresa 
dostatočne čitateľná,  

h) v prípade reklamy alebo iných potlačených údajov na zásielke uvedených 
odosielateľom/podávateľom nesmie farba týchto údajov obsahovať také prvky, ktoré by sa 
mohli pri nasvietení odrážať alebo lomiť svetlo. Tieto údaje musia byť potlačené v takej 
výške, aby nezasahovali do zóny pre čiarový kód. Zóna pre nastriekanie čiarového kódu je 
ponímaná ako obdĺžnik s výškou  20 mm a dĺžkou 135 mm od pravého spodného rohu 
obálky. Zóna pre nastriekanie čiarového musí byť čistá s bielym alebo svetlopastelovým 
podkladom 

i) v prípadoch, ak odosielateľ/podávateľ pre zásielky, na ktoré si uplatňuje objemový resp. 
distribučný bonus, požaduje iné usporiadanie údajov adresnej strany resp. doplnenie 
ďalších údajov adresnej strany, ako sú definované v tomto bode technických parametrov, 
je odosielateľ/podávateľ povinný vopred požiadať SP o vykonanie testu čítavosti adresných 
údajov takýchto zásielok. Pre účely testovania je odosielateľ/podávateľ povinný predložiť 
SP minimálne 200 ks zásielok jedného typu za účelom ich priameho testovania na 
automatickej triediacej linke. 

Zásielky na testovanie musia byť upravené nasledujúcim spôsobom: 
i. adresné údaje zásielok 

Adresná strana všetkých testovaných zásielok má uvedenú adresu adresáta 
(minimálne tri rôzne adresy s početnosťami jednotlivých adries 80 ks, 80 ks a 40 ks); 
v prípade bezhotovostnej úhrady a/alebo zapísaných zásielok je uvedená aj adresa 
odosielateľa (rovnaká na všetkých zásielkach). 

ii. obsah zásielok 
Testované zásielky v uzatvorených obaloch obsahujú: 

 v minimálne 100 kusoch obálok vložený jeden kancelársky papier formátu 
A4, 

 v minimálne 100 kusoch obálok vložené štyri zložené kancelárske papiere 
formátu A4. 

iii. uzávera zásielok 
Zásielky podávané v obaloch sú zalepené. Celková hmotnosť (vrátane obsahu) 
nemôže prekračovať 50 g a ani jeden z celkových vonkajších rozmerov (vrátane 
obsahu) nemôže presiahnuť rozmery pre štandardné listové zásielky stanovené v 
príslušných poštových podmienkach. 

iv. usporiadanie zásielok 
Zásielky sú zoradené adresnými stranami v rovnakom smere a v rovnakej polohe. 

Odporúčané usporiadanie údajov adresnej strany zásielok podávaných v okienkových 
obálkach podľa jednotlivých sekcií je uvedené v Prílohe č. 1 týchto technických 
parametrov.   

Odosielateľ/Podávateľ, ktorý požiadal o testovanie zásielok vhodných na strojné 
spracovanie  má možnosť zúčastniť sa na celom priebehu testovania na automatických 
triediacich linkách. 

SP vykoná test čítavosti adresnej strany zásielok a z testu vyhotoví protokol, ktorý odovzdá 
odosielateľovi/podávateľovi. V prípade, ak minimálne 95% z celkového počtu testovaných 
zásielok bude spracovaných bez poškodenia a so správnym automatickým prečítaním 
adresy, je možné  považovať úpravu adresnej strany testovanej zásielky za  vhodnú na 
dosiahnutie požadovaného % čítavosti  pre účely uplatnenia objemového resp. 
distribučného bonusu. Spracovaním bez poškodenia sa rozumie vytriedenie testovaných 
zásielok do existujúcich priečinkov (vrátane priečinkov pre nezatriedené zásielky), pričom 
nesmie dôjsť k žiadnemu fyzickému poškodeniu zásielky, jej roztrhnutiu, zaseknutiu a pod.  

SP je oprávnená v prípade výskytu okolností ovplyvňujúcich automatizované spracovanie 
zásielok na triediacej linke (napr. aktualizácia softvéru triediacej linky)  kedykoľvek odvolať 
odsúhlasenie vhodnosti zásielok na strojné spracovanie pre účely uplatnenia objemového, 
resp. distribučného bonusu a požiadať odosielateľa/podávateľa o vykonanie nového testu 
zásielok, pričom nový test je potrebné vykonať najneskôr v lehote do 30 dní, ktorá začína 
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie 
odosielateľovi/podávateľovi doručené. 
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j) zásielky vhodné na strojné spracovanie je odosielateľ/podávateľ povinný pripraviť na podaj 
vždy tak, aby spĺňali podmienky uvedené v týchto technických parametroch, resp. ktorých 
úprava adresnej strany  bude rovnaká, akú mali testované zásielky, ktorých používanie SP 
po ich úspešnom otestovaní na triediacej linke vyhodnotila za vhodné  na dosiahnutie 
požadovaného % čítavosti pre účely uplatnenia objemového resp. distribučného bonusu. 

2.  Spôsob triedenia a zväzkovania zásielok   

2.1. Štandardné listy 2. triedy do 50 g vhodné na strojné spracovanie 

2.1.1. Objemový bonus: 

Triedenie na smery - Hlavné spracovateľské strediská (ďalej len „HSS“), podľa prvých troch čísel 
PSČ. Zoznam smerov triedenia je uvedený v Prílohe č. 2 týchto technických parametrov. 

Zásielky odosielateľ/podávateľ vytriedi na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné 
obaly, ktoré výrazne označí rozpätím PSČ  alebo názvom adresného HSS, označením „OB“ 
(resp. „DB“ v prípade ak si odosielateľ/podávateľ uplatňuje na zásielky aj distribučný bonus), príp. 
počtom vložených zásielok. Zásielky v prepravných obaloch uloží vždy adresnými stranami 
jedným smerom.  

2.2. Štandardné doporučené listy/úradné zásielky do 50 g vhodné na strojné spracovanie 

Triedenie na smery - HSS podľa prvých troch čísel PSČ. Zoznam smerov triedenia je uvedený v 
Prílohe č. 2 týchto technických parametrov. 

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

2.3. Zmluvné listy/Zmluvná tlač/Obchodné zásielky/RaZ 

2.3.1. Zmluvné listy/Zmluvná tlač/ Obchodné zásielky/RaZ vhodné na strojné spracovanie 

Zásielky vhodné na strojné spracovanie sa triedia podľa: 

 druhu (Zmluvný list/Zmluvná tlač/Obchodná zásielka/RaZ) a 

 lehoty prepravy (D+2/D+4) – s výnimkou Obchodnej zásielky/RaZ, 

na smery podľa Prílohy č. 2 týchto technických parametrov (podľa prvých troch čísel PSČ).  

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

2.3.2. Zmluvné listy/Zmluvná tlač/ Obchodné zásielky /RaZ nevhodné na strojné spracovanie 

Zásielky nevhodné na strojné spracovanie sa triedia podľa: 

 druhu (Zmluvný list/Zmluvná tlač/Obchodná zásielka/RaZ),  

 lehoty prepravy (D+2/D+4) – s výnimkou Obchodnej zásielky/RaZ a  

 hmotnostných kategórií. 

2.3.2.1. Zásielky podávané bez obalu, ktoré nie sú zabezpečené proti samovoľnému otváraniu vytriedi 
odosielateľ/podávateľ do samostatných zväzkov pre jednu dodávaciu poštu podľa celého 
PSČ. Vytriedenie zásielok pre dodávacie pošty v Bratislave zabezpečí odosielateľ/podávateľ 
v zmysle Prílohy č. 3a týchto technických parametrov.  

Zväzky opatrí adresným štítkom podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 4/Prílohe č. 5 týchto 
technických parametrov.  

2.3.2.2. Zásielky podávané v otvorených/uzatvorených  obaloch a zásielky 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 zásielok vytriedených na jednu dodávaciu poštu podľa celého PSČ, 
vytvorí odosielateľ/podávateľ zväzky, ktoré opatrí adresným štítkom. Vytriedenie zásielok 
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pre dodávacie pošty v Bratislave zabezpečí odosielateľ/podávateľ v zmysle Prílohy č. 3a 
týchto technických parametrov, 

b) z menej ako 10 ks zásielok pre jednu dodávaciu poštu vytvorí odosielateľ/podávateľ 
zväzky na smery podľa Prílohy č. 3b (podľa prvých troch čísel PSČ) a opatrí ich 
adresným štítkom, 

c) z menej ako 10 ks zásielok pre jedno OSS, odosielateľ/podávateľ vytvorí zväzky pre 
jednotlivé smery podľa Prílohy č. 2 (podľa  prvých troch čísel PSČ)  a opatrí ich 
adresným štítkom. 

Vzory adresných štítkov na zväzky sú uvedené v Prílohe č. 4/Prílohe č. 5týchto technických 
parametrov. 

2.3.2.3. Adresné štítky na zväzky so zásielkami odosielateľ/podávateľ na základe predchádzajúcej 
dohody s SP označí aj čiarovým kódom vyhotoveným v zmysle Technických parametrov – 
Označovanie zásielok. Čiarový kód sa umiestňuje spravidla v pravej časti adresného štítka nad 
názvom smeru (HSS/OSS resp. príslušnej dodávacej pošty) tak, aby bol celou plochou viditeľný 
t. j. aby ho neprekrývala viazacia páska alebo špagát.  

2.3.2.4. Zásielky vo zväzkoch musia byť zoradené adresnými stranami nahor jedným smerom. 
Hmotnosť jedného zväzku nesmie presiahnuť 15 kg.  

2.3.2.5. Zväzky so zásielkami, ktorých celková hmotnosť je viac ako 1 000 kg, odosielateľ/podávateľ 
ďalej vytriedi na smery podľa Prílohy č. 2 týchto technických parametrov na samostatné palety, 
kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré výrazne označí názvom smeru  - HSS alebo 
rozpätím PSČ zásielok,  príp. počtom vložených zásielok.  

 

3. Záverečné ustanovenia 

3.1. Technické parametre - Triedenie a zväzkovanie zásielok sú záväzné pre všetkých zákazníkov, 
ktorí si uplatňujú zľavy za triedenie a zväzkovanie, resp. ktorým povinnosť triedenia 
a zväzkovania zásielok vyplýva z príslušných poštových podmienok, resp. zo zmluvy/dohody 
uzatvorenej s SP.   

3.2. Tieto technické parametre sú k dispozícii na www.posta.sk a na požiadanie na Zákazníckom 
servise SP. 

3.3. Tieto technické parametre nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť 01. 07. 2009. 

3.4. Pri zmene a doplnení týchto technických parametrov je vydávané ich úplné znenie so 
zapracovanými zmenami, ktoré nadobudli účinnosť: 

 01. 01. 2010  01. 02. 2014  01. 01. 2017  01. 08. 2020 

 01. 01. 2012  15. 09. 2014  01. 07. 2019  01. 09. 2020 

 01. 01. 2013   01. 01. 2015  01. 01. 2020  

 01. 01. 2014   01. 01. 2016  15. 02. 2020  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.posta.sk/
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Príloha č. 1 – Vzor uvedenia údajov adresnej strany zásielky pre okienkové obálky 
 

                    
    Adresa odosielateľa            Oblasť pre uvedenie údajov:                                                                                                                        
                                                     Spôsob výplatného                                 Oblasť pre uvedenie kódu zákazníka 
                                                     PSČ a podacia pošta                                                    
                                                     Dátum podania                                                             

 

 
           
          Pressmedia, s.r.o.      
          Štepná 12                                           
          841 01 Bratislava 
 

 

 

             

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                        

 

 
                                                                                                                                                                                  Okienko obálky 

                 

 

 

 

                                                              
                                                             Adresa adresáta 

 

 

 

 
                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úver poštovného, 01.08.2020                                                                                 
810 02 Bratislava 12 
 
 
Ing. Martin Čierny 
Kvetová 12 
972 01 Bojnice 
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Príloha č. 2 – Zoznam smerov triedenia - HSS  
 

Rozsah PSČ – pre listové zásielky Názov  

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 Žilina 022 

040 - 095 HSS Košice 022 

 
Príloha č. 3a – Zoznam smerov triedenia  pre dodávacie pošty v Bratislave 
 
OSS Bratislava 022 m. p. (m. p. – triedenie na mestské pošty) 

Rozsah PSČ Názov Pošty 

811 01 - 09 Bratislava 1  

821 06 – 07, 10 Bratislava 214 

831 02 – 04, 821 08 – 09, 821 01 - 05 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 

 

Príloha č. 3b – Zoznam smerov triedenia – OSS a vybrané pošty (v členení podľa HSS)  
 
HSS Bratislava 022 

Rozsah PSČ Názov  

810 - 859 OSS Bratislava 022 m. p. 

900 - 904 OSS Bratislava 022 

905 - 910 OSS Senica 1 

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 

 
HSS Zvolen 022 

Rozsah PSČ Názov  

960 - 964 OSS Zvolen 022 

965 - 970 OSS Žiar 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 
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HSS Žilina 022 

Rozsah PSČ Názov  

010 - 016 OSS Žilina 022 

017 - 019 OSS Považská 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 Ružomberok 1 

036 - 039 OSS Martin 1 

911 - 914 OSS Trenčín 1 

 
HSS Košice 022 

Rozsah PSČ Názov  

040 - 043 OSS Košice 022 m. p. 

044 - 047 OSS Košice 022 

048 - 051 OSS Rožňava 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 
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Príloha č. 4 
Vzory adresných štítkov pre zväzkovanie Zmluvných listov D+4 /Zmluvnej tlače D+4 / 
Obchodných zásielok D+4 a RaZ  

Vzor č. 1  

Adresná strana, resp. adresný  štítok na jednotlivú zásielku 

 

 
Pressmedia, s.r.o.                                                Úver poštovného 
Štepná 12                                                           810 02 Bratislava 12 
841 01 Bratislava  

 
           
            D+4 

              

                                                              
 
                                                                                   Ing. Martin Čierny 
                                                                                   Kvetová 12 
                                        972 01 Bojnice 

 

 

 

Vzor č. 2 

Adresný štítok na zväzok pre dodávaciu poštu  

 
 

Pressmedia, s.r.o.                                                Úver poštovného 
Štepná 12                                                           810 02 Bratislava 12 
841 01 Bratislava  

 
           
            D+4 

            ks: 25 

                                                              
                                                                                            
                                                                                     POŠTA 
                                          925 42  Trstice  
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Vzor č. 3 

Adresný štítok na zväzok pre OSS a vybrané pošty 

 
 

Pressmedia, s.r.o.                                                Úver poštovného 
Štepná 12                                                           810 02 Bratislava 12 
841 01 Bratislava  

 
           
            D+4 

            ks: 50 

                                                              
                                                                                            
                                                                      924 -  928 OSS GALANTA  1 
  

 
 
 
 
 

Vzor č. 4  

Adresný štítok na zväzok pre HSS 

 
 
 

Pressmedia, s.r.o.                                                Úver poštovného 
Štepná 12                                                           810 02 Bratislava 12 
841 01 Bratislava  

 
           
            D+4 

            ks: 50 

                                                              
                                                                                            
                                                                  900 – 910, 915 - 933, 940 - 959  
                                                                  HSS Bratislava 022 
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Príloha č. 5 
Vzory adresných štítkov pre zväzkovanie Zmluvných listov D+2 / Zmluvnej tlače D+2  

Vzor č. 1  

Adresná strana, resp. adresný  štítok na jednotlivú zásielku 

 
 
 

Pressmedia, s.r.o.                                                Úver poštovného 
Štepná 12                                                           810 02 Bratislava 12 
841 01 Bratislava  

 
           
            D+2 

              

                                                              
 
                                                                                   Ing. Martin Čierny 
                                                                                   Kvetová 12 
                                        972 01 Bojnice 

 
 
 
 

 

Vzor č. 2 

Adresný štítok na zväzok pre dodávaciu poštu  

 
Pressmedia, s.r.o.                                                Úver poštovného 
Štepná 12                                                           810 02 Bratislava 12 
841 01 Bratislava  

 
           
            D+2 

            ks: 25 

                                                              
                                                                                            
                                                                                     POŠTA 
                                          925 42  Trstice 
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Vzor č. 3 

Adresný štítok na zväzok pre OSS a vybrané pošty 

 
 

Pressmedia, s.r.o.                                                Úver poštovného 
Štepná 12                                                           810 02 Bratislava 12 
841 01 Bratislava  

 
           
            D+2 

            ks: 50 

                                                              
                                                                                            
                                                                      924 -  928 OSS GALANTA  1 

 
 
 
 
 
 

Vzor č. 4  

Adresný štítok na zväzok pre HSS 

 
 

Pressmedia, s.r.o.                                                Úver poštovného 
Štepná 12                                                           810 02 Bratislava 12 
841 01 Bratislava  

 
           
            D+2 

            ks: 50 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


