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Príhovor predsedu predstavenstva
Toto výnimočné ocenenie sa jej podarilo získať
aj vďaka ambicióznym cieľom v oblasti udržania
zamestnanosti, zlepšenia hospodárskeho výsledku
a realizácie Programu zmien. Do súťaže sme sa
prihlásili s cieľom získať nezávislú spätnú väzbu
k nášmu úsiliu napredovať ako moderná, ﬂexibilná a
konkurencieschopná organizácia. Získanie Národnej
ceny za kvalitu nám potvrdilo, že naše smerovanie je
správne. Teší ma, že sme dokázali obhájiť procesy,
kultúru a nastavený smer transformácie Slovenskej
pošty na viacúčelovú spoločnosť, ktorá dokáže
poskytovať služby s pridanou hodnotou.
Rok 2013 bol pre Slovenskú poštu rokom osláv
20. výročia jej vzniku. Poštová história však siaha
do oveľa dávnejšej minulosti. Pred rokom 1993 sme
boli spoločným podnikom s telekomunikáciami a
Poštovou novinovou službou, predtým súčasťou
Československej pošty a ešte predtým súčasťou
Rakúsko-Uhorskej pošty. Slovenská pošta má
bohatú históriu, postavenú na dejinách poštových
služieb na Slovensku už stáročia. Napriek tomu, je
jej súčasnosť významným míľnikom. Obháji svoju
historickú existenciu a potvrdí celospoločenský
charakter a rozmer, alebo ju postupne elektronizácia
a internetizácia služieb vytlačia iba do historickej
pozície?
Možno symbolicky, ale práve v roku výročia, dostala
Slovenská pošta „Národnú cenu SR za kvalitu 2013“.
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V minulom roku sme nielen oslavovali, ale aj tvrdo
pracovali na tom, aby sa Slovenská pošta dostala
späť do čiernych čísel. Podarilo sa nám to a rok
2013 sme uzavreli so ziskom viac ako štyri milióny
eur pred zdanením. Naštartovali sme ozdravný
Program zmien, ktorého jednotlivé projekty sú
odpoveďou na konkrétne oblasti riešení. Základným
cieľom je prispôsobenie spoločnosti súčasnému
trhu a vonkajšiemu prostrediu. Zároveň chceme
pre poštu vytvoriť príležitosti, ako si zachovať
svoju celospoločenskú pôsobnosť a význam a
tieto zmeny uskutočniť bez významného vplyvu na
zamestnanosť.
Poštový trh sa zmenšuje – každý rok klesá počet
zásielok, čo pre Slovensku poštu znamená straty
na výnosoch. Do konca roka 2013 bolo spolu so
Slovenskou poštou, a.s., celkovo registrovaných
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23 poštových podnikov, sedem z nich poskytovalo
zameniteľné služby s univerzálnou službou.
Práve preto chceme aj naďalej okrem tradičných
poštových služieb prinášať nové produkty, zaujímavé
pre našich partnerov a zákazníkov. V roku 2013
sme zabezpečovali prevody cenných papierov na
účet Fondu národného majetku SR bez poplatku
na 185 poštách. Pracoviská Integrované obslužné
miesta, prostredníctvom ktorých prevádzkujeme
vybrané služby štátnej správy (výpis z Obchodného
registra na právne účely a v blízkej budúcnosti
výpis z katastra, registra trestov...) boli už na 213
poštách. Spoločnosť úspešne naštartovala aj projekt
spolupráce s Ticket portálom. Zákazníci si tak môžu
na vybraných 55 pobočkách pošty zakúpiť lístky na
rôzne športové a kultúrne podujatia.
V roku 2013 sme otvorili aj prvé štyri kontaktné miesta
daňových úradov. Okrem poskytovania základných
informácií o daniach pracovníci kontaktných miest
vydávali daňové tlačivá, preberali a formálne kontrolovali
všetky typy daňových priznaní, hlásení, prehľadov.

Služby sme rozšírili aj do sektora energetiky.
V spolupráci so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.
naši zamestnanci koncom roka vykonávali odpočty
spotreby zemného plynu.
Kľúčovou oblasťou pre našu spoločnosť je v tomto
období transformácia z dominantného poskytovateľa
listových služieb na dominantného poskytovateľa
balíkových služieb v oblasti logistiky poštových
služieb. Preto plánujeme v nasledujúcich rokoch
významne modernizovať svoje balíkové triediace
pracoviská.
Rok 2013 je úspešne za nami. Verím, že aj v roku
2014 prinesieme zákazníkom tradičné aj menej
tradičné služby, vďaka ktorým bude ich život
jednoduchší. Podľa výsledkov prieskumu vnímajú
Slováci poštu ako tradičnú, stabilnú a dôveryhodnú
inštitúciu, ktorej zamestnanci sú im nápomocní.
Preto verím, že náš cieľ byť slovenským národným
poštovým operátorom sa začne čoraz viac napĺňať.

Ing. Tomáš Drucker
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a.s
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Proﬁl a organizačná štruktúra spoločnosti
Identiµkácia Slovenskej pošty, a.s
Názov a sídlo spoločnosti:
Slovenská pošta, a.s. (ďalej SP)
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Právna forma: akciová spoločnosť
Akcionár spoločnosti: Slovenská republika,
zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR
Vznik: 1. októbra 2004
IČO: 36 631 124

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka
č. 803/S.
Právny predchodca SP, Slovenská pošta, š. p.,
vznikol 1. januára 1993. Od 1. marca 1996 mala Slovenská pošta, š. p., svoje sídlo v Banskej Bystrici.
Transformácia Slovenskej pošty, š. p., na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu 1. októbra 2004 umožnila pretvorenie pošty na ekonomicky
samostatný a konkurencieschopný hospodársky
subjekt. SP hospodári od svojho vzniku samostatne,
t. j. nedostáva dotácie zo štátneho rozpočtu.

IČ DPH: SK2021879959
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Predmet
činnosti

1. poskytovanie univerzálnej poštovej služby
v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou
na základe osobitného predpisu;
2. poskytovanie poštových služieb;
3. výkon poštovej prevádzky na území SR
v rozsahu:
– preprava a dodanie listových, balíkových a
peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty;
– podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane
peňažných služieb v medzinárodnom styku;
4. zrýchlená a kuriérna doprava zásielok vrátane
dokumentov, so zaručeným časom dodania
vrátane medzinárodného styku;

5. výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete
pošty na území Slovenskej republiky;
6. vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových
predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a
informačných materiálov v oblasti svojej činnosti;
7. vydávanie poštových cenín;
8. archivácia poštových cenín a tlačív a s tým
súvisiace práce vrátane výroby príležitostných
poštových pečiatok;
9. agenda poštových pečiatok, zriaďovanie
príležitostných priehradiek vrátane strojovej
propagácie;
10. činnosť Poštového múzea.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť nevykonávala žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Hlavné
ciele SP

- zabezpečovať plnenie požiadaviek na
poskytovanie univerzálnej služby na úrovni
stanovenej v poštovej licencii,
- rozvoj nových služieb pri maximálnom využití
geograﬁckého rozmiestnenia našej poštovej siete,
- udržať a zvýšiť poštovú bezpečnosť,
- zabezpečiť motivačné prostredie, prispieť k
zvyšovaniu produktivity, efektívnosti a kvality
vykonávanej práce,
- uplatňovať účinný štýl riadenia,
- do všetkých aktivít premietnuť kritériá
a požiadavky na ochranu životného prostredia.
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Postavenie
a podiel
na trhu
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Postavenie SP a rozsah poskytovaných poštových
služieb v roku 2013 vychádzal zo Zákona č.
324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
poštových službách“).
Nový zákon priniesol od 1. 1. 2012 úplnú liberalizáciu
poštového trhu a zároveň zrušil poštovú výhradu,
čo znamená, že okrem SP môže listy a reklamné
adresované zásielky do 50 gramov a tiež úradné
zásielky doručovať ktorýkoľvek registrovaný poštový
podnik. Tento zákon takisto zmenil systém vzniku
oprávnenia na poskytovanie poštových služieb pre
poštové podniky a zaviedol registráciu poštových
podnikov.

Prieskum
spokojnosti
zákazníkov
za rok 2013

Začiatkom septembra 2012 SP ako jediný poskytovateľ univerzálnej služby získala poštovú licenciu
na ďalších 10 rokov, tzn. do 31. decembra 2022.
Týmto rozhodnutím SP aj naďalej garantuje prijímanie
a doručovanie listov, balíkov a poštových poukazov
5 dní v týždni na celom území krajiny za rovnakých
podmienok pre všetkých.
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Do konca roka 2013 bolo spolu so Slovenskou
poštou, a.s., celkovo registrovaných 23 poštových
podnikov podľa Zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spomedzi zvyšných 22 registrovaných poštových
podnikov poskytovalo 7 podnikov zameniteľné
služby s univerzálnou službou.

V roku 2013 bol pre SP vykonaný nezávislý
prieskum spokojnosti zákazníkov s poskytovaním
univerzálnej služby. Úroveň spokojnosti zákazníkov bola vyhodnotená prostredníctvom 1061 oslovených respondentov, z ktorých 72,25 % vyjadrilo
spokojnosť s kvalitou poskytovania univerzálnej služby. Úroveň 72,25 % je vo všeobecnosti vnímaná ako
vysoká úroveň spokojnosti zákazníkov.
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Kvalita

Plnenie lehôt prepravy poštových zásielok
Dodanie zásielok v stanovených časoch prepravy
je dôležitým aspektom, ktorý vníma zákazník
pri poskytovaní služieb. Preto SP zabezpečila
merania plnení lehôt prepravy vybraných poštových
produktov. Merania vykonali externé organizácie,
aby sa zachovala objektívnosť dosiahnutých
výsledkov. Výsledky boli porovnané s normami

kvality stanovenými pre jednotlivé produkty
Poštovým regulačným úradom. Metodiky meraní a
takisto výsledky meraní v nižšie uvedenej tabuľke
schválil Poštový regulačný úrad. SP splnila v roku
2013 normy kvality všetkých regulátorom určených
poštových produktov.

Výsledky meraní:

Lehota prepravy (D + n)

Norma kvality na rok 2013 (v %)

Dosiahnutý výsledok (2013) (v %)

Listy 1. triedy

D+1

93

94,65

Listy 2. triedy

D+2

93

93,42

Doporučené listy 2. triedy

D+2

93

95,81

Balíky 1. triedy

D+2

93

99,34

Balíky 2. triedy

D+3

93

99,17

Druh zásielky

(D + n) – počet dní od podania poštovej zásielky do dodania
D – deň podania zásielky do rozhodujúceho času
n – počet dní nasledujúcich po podaní zásielky
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Reklamácie

Za rok 2013 klesol počet reklamácií prijatých SP.
Zákazníci podali na poskytované služby 51 607
reklamácií, čo je o 3413 menej ako v roku 2012.
Z podaných reklamácií SP posúdila 11 878 ako
opodstatnených. Na univerzálnu službu podali klienti
45 389 reklamácií, čo je o 1 248 menej ako v roku
2012. Z nich bolo 9 682 opodstatnených.

SP prijala, prepravila a doručila v roku 2013 spolu
209 800 755 listových a balíkových zásielok
1. a 2. triedy, reklamných adresovaných zásielok a
poštových peňažných poukazov.
Reklamácie SP zaevidovala a riešila podľa reklamačného poriadku, ktorý schválil Poštový regulačný úrad
v Žiline.
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Dôležité
pojmy

Poštové služby – sú služby poskytované na účely
dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia
poštovej zásielky.
Poštová zásielka – je oznámenie v písomnej forme
alebo iná vec, ktorá má byť dodaná adresátovi
a ktorá je označená adresou adresáta. Konečnú
podobu úpravy poštovej zásielky, v ktorej ju poštový
podnik vyberá a distribuuje, určí poštový podnik v
poštových podmienkach. Poštová zásielka je a)
listová zásielka, ktorou je najmä korešpondencia,
reklamná adresovaná zásielka a slepecká zásielka,
b) balík, c) periodická zásielka alebo d) poštový
poukaz.
Univerzálna poštová služba – je ponuka poštových služieb, ktorá slúži na zabezpečenie minimálneho uspokojenia potrieb všetkých užívateľov poštových služieb na území Slovenskej republiky tak, aby
bola zabezpečená dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete za rovnakých podmienok, v ustanovenej
kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne. Poskytovateľom univerzálnej služby je jeden alebo viac poštových podnikov, ktorý je povinný poskytovať univerzálnu službu na základe poštovej licencie a za podmienok a spôsobom podľa zákona o poštových službách
v platnom znení. Univerzálna služba zahŕňa: a) vybranie a distribúciu poštových zásielok s hmotnosťou do
2 kg vrátane, b) vybranie a distribúciu slepeckých zásielok, c) vybranie a distribúciu balíkov s hmotnosťou
do 10 kg vrátane, d) distribúciu balíkov s hmotnosťou do 20 kg vrátane, ak boli vybrané v cudzine zahraničným poskytovateľom univerzálnej služby, e) vy-

14

branie a distribúciu doporučených zásielok a poistených zásielok, f) vybranie a distribúciu úradných zásielok, g) služby spojené so zapísanými poštovými zásielkami najviac v rozsahu doplnkových služieb podľa
pravidiel pre medzinárodný poštový styk a h) vrátenie
nájdenej poštovej zásielky odosielateľovi. Univerzálna
služba sa poskytuje vo vnútroštátnom poštovom styku, ako aj v medzinárodnom poštovom styku, pričom
v medzinárodnom poštovom styku sa poskytuje podľa pravidiel platných pre medzinárodný poštový styk.
Poštový regulaèný úrad – bol štátnou rozpočtovou
organizáciou so sídlom v Žiline. Poštový regulačný
úrad vykonával a) štátnu reguláciu poštových
služieb a poštového platobného styku, b) štátny
dohľad nad poskytovaním poštových služieb
a poštového platobného styku, c) spoluprácu
s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti
poštových služieb, d) funkciu notiﬁkačného orgánu
v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej
únie a voči príslušným orgánom členských štátov
Európskej únie a členským štátom Európskeho
združenia voľného obchodu, e) štatistické
zisťovanie pre oblasť poštových služieb a f) ďalšie
činnosti podľa zákona o poštových službách
v platnom znení. Poštový regulačný úrad bol zákonom
č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušený
a od 1. januára 2014 sa jeho právnym nástupcom
stal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb (ďalej len „Úrad“), ktorý
je orgánom štátnej správy s celoslovenskou
pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií
a poštových služieb.
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Poštová licencia – je rozhodnutie vydané „Úradom“,
ktorým sa: a) udeľuje právo alebo ukladá povinnosť
poskytovať univerzálnu službu, b) určujú podmienky
a rozsah poskytovania univerzálnej služby a c) môže
uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk.
Požiadavky na kvalitu univerzálnej poštovej
služby – určuje „Úrad“, najmä ak ide o pravidelnosť,
spoľahlivosť a dostupnosť poskytovania univerzálnej
služby a lehoty na dodanie poštových zásielok v
rámci univerzálnej služby. Požiadavky na kvalitu a
každú ich zmenu uverejňuje Poštový regulačný úrad
vo vestníku a na svojom webovom sídle.
Kompenzaèný fond - je osobitný účet v Štátnej
pokladnici, ktorý
zriadil a spravuje „Úrad“,
prostredníctvom ktorého sa vykonáva ﬁnancovanie
univerzálnej služby. Ak z poskytovania univerzálnej
služby v kalendárnom roku vzniknú poskytovateľovi
univerzálnej služby čisté náklady univerzálnej
služby, ktoré predstavujú pre poskytovateľa
univerzálnej služby neprimeranú ﬁnančnú záťaž,
má poskytovateľ univerzálnej služby nárok na ich
náhradu z kompenzačného fondu. Neprimeranosť
ﬁnančnej záťaže posudzuje úrad v konaní o určení

predbežných čistých nákladov univerzálnej služby a
čistých nákladov univerzálnej služby a za neprimeranú
ﬁnančnú záťaž sa považuje stav, keď čisté náklady
univerzálnej služby dosahujú takú sumu, že nie je
vzhľadom na hospodársku situáciu poskytovateľa
univerzálnej služby možné od neho spravodlivo
požadovať, aby ich znášal. „Úrad“ súčasne
so zverejnením predbežných čistých nákladov
univerzálnej služby určí rozhodnutím povinnosť platiť
príspevok do kompenzačného fondu každému
poštovému podniku, ktorý v tomto kalendárnom
roku poskytoval zameniteľné poštové služby.
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Èisté náklady univerzálnej služby - sú všetky
náklady, ktoré sa vzťahujú alebo sú potrebné na
poskytovanie univerzálnej služby. Vypočítajú sa
ako rozdiel medzi čistými nákladmi poskytovateľa
univerzálnej služby a čistými nákladmi toho istého
poskytovateľa univerzálnej služby, ak by univerzálnu
službu neposkytoval. Pri určení čistých nákladov
univerzálnej služby sa berie do úvahy aj nákladová
efektívnosť poskytovania univerzálnej služby,
výnosy a trhová výhoda, ktoré by poskytovateľ
univerzálnej služby nezískal, ak by univerzálnu službu
neposkytoval.
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Predstavenstvo
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2013

Mgr. Ing. Tomáš Drucker

Ing. Peter Kapusta

Ing. Róbert Gálik, MBA

predseda predstavenstva

podpredseda predstavenstva

člen predstavenstva

Dozorná
rada

Ing. Edita Angyalová, člen dozornej rady do 2.9. 2013
Žoﬁa Lehotská, člen dozornej rady
JUDr. Marta Kužnárová, člen dozornej rady
Ing. Martin Čatloš, predseda dozornej rady
Ing. Branislav Kušík, člen dozornej rady
Mgr. Kornélia Šrámková, člen dozornej rady od 3.9.2013
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Ing. Michal Lieskovský

Ing. Peter Blaškovitš

člen predstavenstva

člen predstavenstva

Vrcholové
vedenie

Generálny riaditeľ
Mgr. Ing. Tomáš Drucker

Riaditeľ ﬁnancií a správy majetku
Ing. Michal Lieskovský

Riaditeľ obchodu a marketingu
Ing. Peter Kapusta

Riaditeľ informačných technológií
Ing. Peter Blaškovitš

Riaditeľ prevádzky
Ing. Róbert Gálik, MBA

Riaditeľ ľudských zdrojov
JUDr. František Michvocík
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Organizačná
štruktúra
Slovenskej
pošty, a. s.
stav k 31.12. 2013

úsek ﬁnancií a správy majetku

sekcia ﬁnancií

sekcia správy majetku

stredisko realizácie interiérov pôšt
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sekcia vysporiadania ﬁn. transakcií

úsek ľudských zdrojov

sekcia personálnych služieb

sekcia personálneho controllingu a motivácie

2

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
DOZORNÁ RADA
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PREDSTAVENSTVO
GENERÁLNY RIADITEĽ
odbor komunikácie

kancelária generálneho riaditeľa

odbor medzinárodných a regulačných vecí

odbor obstarávania

odbor právny

sekcia stratégie a riadenia projektov a procesov

odbor kontroly a prešetrovania sťažností

sekcia ochrany majetku a osôb

úsek prevádzky

sekcia rozvoja poštovej siete

poštová ohlasovňa a úložňa

sekcia riadenia poštovej prevádzky

úsek informačných technológií

sekcia logistiky a medzinárodnej pošty

stredisko expres. balíkových služieb

hlavné spracovateľské strediská

stredisko predplatného tlače

strediská dopravných a tech. činností

hlavné pošty

medzinárodné výmenné strediská

pošty

úsek obchodu a marketingu

sekcia marketingu

sekcia predaja ﬁremným zákazníkom

stredisko ﬁlatelistickej produkcie

stredisko POST servis Pack

stredisko POST servis Mail
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Stratégia spoločnosti

Výročná správa
2013

V roku 2013 bola schválená nová „Koncepcia rozvoja Slovenskej pošty, a.s. na roky 2013- 2016“
s víziou vytvoriť zo SP silnú a dôveryhodnú spoločnosť, zabezpečujúcu svoje významné pôsobenie ako univerzálnej pobočkovej infraštruktúry
štátu, s prvkami silného, stabilného a prokariérneho zamestnávateľa, vnímaného ako spoločnosť,
ktorá zabezpečuje komplexné služby pre štát, podnikateľský sektor a občanov. K významným cieľom
Koncepcie patrí aj stabilizácia hospodárenia a udržanie sociálneho zmieru.

Významné miesto medzi projektmi majú tie, ktorých
cieľmi sú rozvoj partnerstva s verejným sektorom
v rámci elektronizácie výkonu verejnej správy
a rozvoj nových služieb s komerčnými subjektmi:

S cieľom napĺňať túto víziu vedenie SP iniciovalo
„Program zmien“. Tento program je súbor
strategických a rozvojových projektov, ktorých
ambíciou je transformácia Slovenskej pošty, a.s.,
na modernú, dynamickú spoločnosť, ktorá bude
poskytovateľom poštových aj nepoštových služieb
a zároveň atraktívnym partnerom obyvateľov,
podnikateľskej sféry a verejnej správy.

• Sociálne a dôchodkové služby – hľadanie
východísk na dlhodobý trend uprednostňovania
bezhotovostných platieb medzi verejnou správou
a občanmi tak, aby pošta zostala partnerom pri ich
poskytovaní,

• Elektronické predplatné služby - nový elektronický systém platieb za služby štátu,
• ePO (Poštová karta) – vytvorenie novej platobnej
schémy, vernostného systému a nástroja podpory rôznych programov v oblasti sociálnych služieb
verejnej správy,

Projekty programu zmien sú zamerané na zvýšenie
výnosov prostredníctvom zavádzania nových
produktov, respektíve inováciou existujúcich,
spoluprácou so súkromným sektorom a štátnou
správou.
Ďalšie projekty sa venujú optimalizácii a rozvoju
logistiky a technológií. Časť projektov má podpornú
a systémovú úlohu. Ide predovšetkým o projekty
v oblasti IT, správy majetku, ale aj ľudských zdrojov.
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• IOS/IOM – integrované obslužné miesta –
vybudovanie siete kontaktných miest na poštách
a rozvíjanie ponuky služieb verejného, ako aj
súkromného sektora bližšie k občanovi (napríklad
Výpis z obchodného registra, z listu vlastníctva,
Registra trestov a pod.),
• eKonto – jednotná platforma pre zákazníka, ktorý
využíva elektronické služby SP,

• StarostlivosÝ o zákazníkov – vytvorenie
univerzálnych priehradkových
pracovísk kvôli
zjednodušeniu, skvalitneniu a urýchleniu procesu
vybavenia klienta, zjednodušenie a zefektívnenie
vybavovania sťažností a reklamácií,

• Poistné služby - využitie pobočkovej siete SP
na poskytovanie portfólia poistných produktov, pre
fyzické osoby, verejný a súkromný sektor,

• Nová poboèková sieÝ – efektívnejšie riadenie
siete pobočiek z pohľadu nákladov a výnosov, ako
aj personálnej a obchodnej stratégie,

• Dlhopis – využitie potenciálu siete pôšt ako
asistovaných pracovísk, na realizáciu operácií
s cennými papiermi v spolupráci s dcérskou
spoločnosťou FNM,

• Modernizácia vzdelávania - nový systém
vzdelávania,

• Ticketing – projekt zameraný na predaj vstupeniek
na rôzne podujatia a rozvíjanie nových obchodných
aktivít v spolupráci s partnerom, spoločnosťou
TicketPortal,
• Energetika – nové aktivity v oblasti spolupráce
so sieťovými odvetviami,
• Odpoèty spotreby – rozšírenie aktivít v spolupráci
so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.,
• Posilnenie pozície na balíkovom trhu – nové
produktové portfólio balíkových služieb ako
reakcia na požiadavky trhu a konkurenčné aktivity.
Osobitná pozornosť sa sústreďuje na projekty,
ktoré vytvárajú predpoklady a podporné
mechanizmy
na
vybudovanie
univerzálnej
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pobočkovej siete, ktorá bude pripravená zavádzať
nové produkty, prijímať nové výzvy pri zvyšovaní
kvality obsluhy a spokojnosti zákazníkov:

• SEPA – implementovanie legislatívy EÚ, ktorej
cieľom je vytvoriť spoločný priestor platieb v bezhotovostnom platobnom styku na území EÚ.

Cieľom projektov je vytvorenie efektívnej, modernej,
ﬂexibilnej, technologickej a logistickej základne
na poskytovanie klasických, ale aj inovovaných
poštových služieb.
• Logistika a doruèovanie - nová logistická
sieť, ktorá pružne reaguje na aktuálne potreby
zákazníkov a s optimálnymi nákladmi poskytuje
široké portfólio služieb,
• Technológie – nový technologický model pošty z
pohľadu lokalizácie, zvýšenia efektivity a zníženia
prevádzkových nákladov.

3
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Program zmien
Nástroj transformácie spoločnosti

Projekty
Generálneho riaditeľa

Projekty Prevádzky

Projekty IT

Projekty
Obchodu a marketingu

Projekty
Financií a správy majetku

Projekty HR

Rozvoj Core Business

Nová organizácia

Podporné služby

Realizácia „Programu zmien“ má prispieť
k transformácii SP a jej prispôsobeniu sa súčasným trhovým trendom. K hlavným cieľom
programu patrí aj vyhľadávanie a vytváranie nových príležitostí, ktoré by SP pomohli
zachovať si pozíciu významného a dôveryhodného poskytovateľa služieb bez zásadných negatívnych vplyvov na zamestnanosť
a pozitívne hospodárenie.

MODERNÁ POŠTOVÁ SPOLOČNOSŤ - NÁRODNÝ OPERÁTOR
PRODUKTY

NOVÁ POBOČKOVÁ SIEŤ

PREVÁDZKA

Poštové, Komerčné
a Verejnej správy

Flexibilná
predajná sieť

Technológie,
Logistika a doručovanie
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Vývoj hospodárenia
Hospodárska
situácia

SP vychádzala vo svojej podnikateľskej činnosti
z Podnikateľského plánu Slovenskej pošty, a.s., na rok
2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, schváleného
Rozhodnutím jediného akcionára číslo 16/RA-2013
zo dňa 11. 03. 2013. Prioritou manažmentu SP bolo
zabezpečiť vyrovnané hospodárenie, čo sa naplnilo. SP
uzavrela rok 2013 so ziskom pred zdanením vo výške
4 370 tis. €, čo po odpočítaní splatnej a odloženej
dane predstavuje zisk po zdanení 2 106 tis. €.
Významným medzníkom pre SP bol zákon
č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý priniesol
okrem iného zrušenie poštovej výhrady, nový model
ﬁnancovania univerzálnej služby prostredníctvom
kompenzačného fondu a povinnosť prevádzkovateľa
univerzálnej poštovej služby umožniť prístup iným
poštovým podnikom do verejnej poštovej siete.
Poštový regulačný úrad v konaní o udelenie poštovej
licencie (č. k. 546/2012) rozhodol 15. 08. 2012
o udelení poštovej licencie SP (č. 815/001/2012)
na poskytovanie univerzálnej služby a zároveň uložil
SP povinnosť vykonávať poštový platobný styk
s účinnosťou od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2022.

V roku 2013 bolo v Registri poštových podnikov
zaregistrovaných 22 podnikov. Z toho podnikov
poskytujúcich zameniteľné služby bolo 7, pričom
jednému poštovému podniku skončila v priebehu
roka právoplatnosť poštovej licencie.
SP sa podarilo v roku 2013 dosiahnuť kladný
výsledok hospodárenia pred zdanením 4 370 tis.,
a to v podmienkach pretrvávajúcich negatívnych
dopadov celosvetovej ﬁnančnej a hospodárskej krízy
na ekonomiku Slovenskej republiky a následne aj
na hospodárenie SP.
Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku,
znamená pre SP splnenie jedného z najdôležitejších
ﬁnančných strategických cieľov. V predchádzajúcich
obdobiach boli vykazované záporné výsledky
hospodárenia pred zdanením (viď graf na druhej
strane).
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Vývoj výsledku hospodárenia (v mil.€):
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2013

4
v mil. €

-3

-10
VH pred zdanením

rok 2011

rok 2012

Majoritný vplyv na dosiahnutie kladného výsledku
hospodárenia mal rast výnosov v oblasti poskytovania
zmluvných zásielkových služieb (o +47 %), v oblasti
univerzálnej listovej a balíkovej služby (o +3 %) a
v oblasti medzinárodného poštového styku (o +15 %).
Výraznou mierou prispela k dosiahnutiu kladného
výsledku hospodárenia aj realizácia projektov na
základe „Koncepcie rozvoja Slovenskej pošty,
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rok 2013

a.s., na roky 2013 – 2016“. Zdôrazniť možno
projekt Elektronické predplatné služby v spolupráci
s Ministerstvom ﬁnancií SR a projekt Integrované
obslužné služby/IOM v spolupráci s verejným sektorom
s cieľom poskytovania služieb eGovernmentu.
S cieľom využiť celoštátnu pobočkovú sieť a rozšíriť
portfólio služieb poskytovaných občanom boli
spustené projekty Energetika, Dlhopis či Ticketing.

4

Vývoj výnosov podľa druhu (v tis. €)

rok 2011

rok 2012

plán rok 2013

skut. rok 2013

Výnosy z hlavnej činnosti

271 287

261 822

264 099

278 942

Výnosy z predaja služieb

8 803

8 680

8 896

8 041

Tržby z predaja tovaru

14 689

14 447

14 685

14 290

Ostatné výnosy

3 261

10 572

14 306

13 178

Finančné výnosy

628

288

245

423

298 668

295 809

302 231

314 874

Spolu
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Vybrané výnosy
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rok 2011

271

262

v mil. €

15

Výnosy
z hlavnej činnosti

Vývoj nákladov pod¾a druhu (v tis. €)

rok 2013

14

14

Tržby
z predaja tovaru

9

9

8

3

Výnosy
z predaja služieb

13

11

Ostatné
výnosy

rok 2011

rok 2012

plán rok 2013

skut. rok 2013

Spotrebovaný materiál a energie

17 221

16 418

18 587

17 826

Spotrebované služby

61 649

61 406

64 512

71 895

Náklady na predaný tovar

11 413

11 059

11 232

10 933

Osobné náklady

158 963

152 742

152 955

159 679

Odpisy dlhodobého majetku

47 141

39 217

39 610

37 624

Tvorba rezerv

-4 080

-51

0

-551

Ostatné prevádzkové náklady

13 672

15 987

14 210

11 223

Finančné náklady

2 439

1 784

1 125

1 875

308 418

298 562

302 231

310 504

Spolu
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rok 2012
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Vybrané náklady
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159

153

160

72
62

61
47

39

38
17

Osobné
náklady

Spotrebované
služby

Odpisy
dlhodobého
majetku

16

18

14

Spotrebovaný
materiál
a energie

16

11

11

Ostatné
prevádzkové
náklady

rok 2011

v mil. €

11

11

Náklady
na predaný
tovar

rok 2012

rok 2013

Rozdelenie zisku SP za rok 2013
SP dosiahla za rok 2013 zisk po zdanení 2 106 tis. € podľa IFRS. Návrh rozdelenia zisku je nasledovný:

v tis. €
Povinný prídel do rezervného fondu
Preúčtovanie na účet nerozdelených ziskov minulých rokov

rok 2013
106
2 000

29

4
Výročná správa
2013

Významné udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
V účtovnej závierke sú uvedené všetky udalosti, ktoré
nastali po dátume účtovnej závierky a ktoré poskytujú
dodatočné informácie o ﬁnančnej situácii spoločnosti
k 31. decembru 2013 (udalosti ovplyvňujúce údaje
v účtovnej závierke). Ostatné udalosti (udalosti

neovplyvňujúce údaje v účtovnej závierke) sa uvádzajú
v poznámkach k účtovnej závierke iba v prípade,
ak sú významné. Po skončení účtovného obdobia
ku dňu zostavenia výročnej správy nenastali udalosti
osobitného významu.

Úprava výkazu komplexného výsledku k 31. decembru 2012 (v tis. €)

Strata pred zdanením pôvodne vykázaná k 31. decembru 2012
Zmena osobných nákladov o poistno-matematické zisky/straty zo stanovených zamestnaneckých požitkov

(2 535)
(218)

Strata pred zdanením po korekcii k 31. decembru 2012

(2 753)

Daň z príjmu vykázaná k 31. decembru 2012

1 247

Odložená daň pôvodne vykázaná k 31. decembru 2012

(1 049)

Zmena odloženej dane

(51)

Zisk/strata po zdanení za účtovné obdobie

(2 900)

Ostatné časti komplexného výsledku hospodárenia
Úpravy z precenenia ﬁnančných aktív
Poistno-matematické zisky/straty zo stanovených zamestnaneckých požitkov

218

Odložená daň k ostatným zložkám komplexného výsledku

51

Ostatný komplexný výsledok po zdanení

169

Komplexný výsledok po zdanení
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(2 731)
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Úprava výkazu µnanènej situácie k 31.decembru 2012 (v tis.)

pôvodne vykázané

upravené

rozdiel

Poistno-matematické zisky/straty zo stanovených zamestnaneckých požitkov

0

167

167

(2 733)

(2 900)

(167)

Výsledok hospodárenia bežný rok

SP prijala všetky nové a revidované štandardy
a interpretácie relevantné pre jej činnosť, ktoré
vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy
(International Accounting Standards Board - IASB) a
Výbor pre interpretáciu medzinárodných štandardov
pre ﬁnančné výkazníctvo (International Financial
Reporting Interpretations Committee - IFRIC) pri
IASB a boli schválené na používanie v rámci EÚ a
nadobudli účinnosť pre účtovné obdobie začínajúce
1. januárom 2013 alebo skôr.

V roku 2013 nedošlo k zmene účtovných zásad a
metód, tie boli konzistentne uplatnené ako v roku
2012, s výnimkou uplatnenia novelizovaného
štandardu
IAS-19
Zamestnanecké
požitky
s účinnosťou od 1. januára 2013, ktorý požaduje
vykázanie
poistno-matematických
ziskov/strát
len v ostatných častiach komplexného výsledku
hospodárenia. V súlade s IAS 8 bolo preto
vo výkazoch rovnakým spôsobom upravené aj bezprostredne predchádzajúce vykazované obdobie.

Prijatie týchto nových a revidovaných štandardov
a interpretácií nemalo významný vplyv na účtovnú
závierku spoločnosti. SP neaplikovala skôr žiadny
z IFRS štandardov, pri ktorom sa nevyžaduje jeho
prijatie k dátumu, ku ktorému je zostavená účtovná
závierka.
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Obchod a marketing
Produkty
a služby

Propagácia
produktov
a služieb

Výročná správa
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V roku 2013 SP vylepšovala svoje produkty a služby tak, aby boli pre zákazníkov ešte výhodnejšie,
jednoduchšie a praktickejšie. Veľkým prínosom pre
zákazníkov bolo zavedenie bezdokladovej dobierky
pri podaní balíkov, doporučených a poistených listov so službou dobierka. Súčasne sa pri expres zásielkach zvýšila výška poistenia v cene na 1 000 eur.

Inovácie sa dotkli aj aplikácie ePodací hárok, v prvom
polroku bola spustená aplikácia s viacerými výhodami
ako: address management, možnosť sledovania
zásielok priamo v aplikácii, automatické ukladanie
adresátov zásielok do kontaktov, či potvrdenie
o podaní zásielok podpísané elektronickým
podpisom priamo v aplikácii.

Pre zákazníkov, ktorí sa počas dňa nezdržiavajú
na adrese doručenia a uprednostňujú vyzdvihnutie
zásielky na pošte pred doručením kuriérom SP
zaviedla novú doplnkovú službu „Nedoručovať“ pri
balíkoch a expres zásielkach. Súčasťou tejto novej
služby je sms/e-mail avízo, ak odosielateľ uvedie
telefónne číslo, prípadne e-mail adresáta, pri podani
zásielok.

Okrem tradičných poštových služieb SP v spolupráci
so štátom alebo inými obchodnými partnermi ponúka vyhľadávané služby, ako napríklad zabezpečovanie prevodov cenných papierov na účet Fondu národného majetku SR bez poplatku, ktoré v roku 2013 SP
poskytovala na 185 poštách. Ďalšou službou je IOM
pracovisko, kde si zákazník môže na počkanie vybaviť
výpis z Obchodného registra na právne účely. V roku
2013 SP poskytovala túto službu na 213 poštách.

Počas celého roka sa propagácia produktov a
služieb zameriavala na zviditeľňovanie zavedených
zmien. SP využívala na propagáciu svoju
rozsiahlu pobočkovú sieť (letáky, plagáty, reklama
v ePOPsoch). Hlavný dôraz kládla na informovanie
ﬁremných zákazníkov, ktorí sa o novinkách v SP
dozvedali pravidelne prostredníctvom direct mailov.

jednoduchou, hravou formou predstaviť expresné
zásielky prostredníctvom pozitívnej postavičky
„poštového kuriéra“, ktorý ponúka riešenie pre
každého, kto potrebuje čokoľvek a kamkoľvek poslať.

V závere roka SP spustila marketingovú kampaň
na expres zásielky. Hlavným cieľom kampane bolo

Kampaň podporili spoty vo vybraných TV, bannery
na externých portáloch a takisto printová reklama
vo vybraných denníkoch a týždenníkoch. Úspešnosť
kampane sa odrazila v zvýšenom podaní balíkových
expres zásielok na poštách.
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Sekcia
predaja
ﬁremným
zákazníkom

Prioritou roku 2013 bolo poskytovať adresnú
starostlivosť rozširujúcemu sa portfóliu zákazníkov
prostredníctvom komplexných riešení ich poštových
potrieb.

nastalo v segmente malých a stredných ﬁriem. Ďalšou
prioritou bolo hľadanie dodatočného potenciálu na
predaj inovovaných služieb v distribúcii balíkových
zásielok.

Okrem ponuky klasických poštových služieb sa
SP zamerala na zvýšenie povedomia a využívania
inovácii v portfóliu svojich produktov a služieb.
Išlo predovšetkým o využívanie elektronických
sprievodných dokladov pri podaní listových i
balíkových zásielok. Výrazné zvýšenie ich používania

Snahou SP zostáva i naďalej prehlbovanie
partnerstiev s významnými zákazníkmi nielen pri
poskytovaní poštových produktov a prispôsobovanie
sa aktuálnym potrebám trhu tak, aby dokázala
reagovať na trend elektronickej substitúcie vo
všetkých oblastiach podnikania.

Podiel výnosov kľúčových zákazníkov na výnosoch vybraných produktov Slovenskej pošty, a.s. - 2013

Zmluvný list
Zmluvný balík
Reklamné adresované zásielky
Poštový poukaz na výplatu
Poštový poukaz na účet
Ostatné zmluvné služby
Nákladná doprava, vrátane zberných jázd
Letáky
Expresné služby
Doporučené listy 2. triedy (VS)
Doporučené listy 1. triedy (VS)
Listy 2. triedy (VS)
Listy 1. triedy (VS)
Balíky 2. triedy (VS)
Balíky 1. triedy (VS)
0%

10%

Ozajstní zákazníci
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Výnosy KAM

40%
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70%
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Pozn.: KAM – key account manager
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Komunikácia
V roku 2013 pripravila SP množstvo aktivít pre
svojich zamestnancov, ako aj pre verejnosť a klientov
spoločnosti, ktoré sa niesli v znamení 20. výročia
spoločnosti.

Spolupráca s Dobrým anjelom
Po úspešnom minulom ročníku projektu Dobrá
ZOO Dobrého anjela aj tento rok rozdistribuovala
SP pohľadnice, na ktoré ľudia z celého Slovenska
kreslili zvieratká. Všetky nakreslené zvieratká
odniesli zástupcovia Dobrého anjela a SP na
MDD v sobotu 1. 6. 2013 na detské onkológie v
Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
Spolupráca Slovenskej pošty a Dobrého anjela sa
opäť niesla v duchu myšlienky: Keď nemôžu ísť deti
do ZOO, pošlime ZOO k nim! Možnosť nakresliť zvieratko a poslať pozdrav využilo viac ako 26 000 ľudí.
A vďaka ZOO pohľadniciam sa opäť potvrdilo, že
výnimočnosť a sila pozdravu na obyčajnej pohľadnici
sa nedá nahradiť žiadnym emailom či SMS správou.

Detský čin roka
Projekt Detský čin roka motivuje na konanie dobrých
skutkov a pomáha deťom zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé. Kľúčovou témou príbehov sú
hodnota ľudského života, zdravie a choroba, pomoc

v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť.
SP sa v roku 2013 stala súčasťou tohto projektu a
vďaka nej sa o projekte dozvedeli na všetkých základných školách na Slovensku. Za 13 rokov existencie projektu sa doň zapojilo 1 205 058 detí. V roku
2013 sa na ňom zúčastnila každá piata škola.

Vianočná pošta
V jubilejnom 15. ročníku Vianočnej pošty, ktorú
SP organizuje každoročne SP, prišlo Ježiškovi rekordne veľa listov zo zahraničia. Ježiškovi napísalo
1 728 detí zo 40 krajín sveta. Počet listov, kresieb,
prianí od detí a dospelých prekročil hranicu 80 000
po prvýkrát od roku 2010.
V doterajších ročníkoch písalo Ježiškovi každoročne
asi 500 detí z rôznych kútov sveta. Tento ročník však
zažil doslova boom listov z Taiwanu (907) a Hong
Kongu (270). Zastúpené boli hojne aj Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Bielorusko. Ježiško dostal
listy aj z Malajzie, Macaa, Číny, Austrálie, Kanady a
takmer celej Európy. Do zahraničia odpísal Ježiško aj
v anglickom jazyku, nevidiacim a slabozrakým deťom
odpísal v Braillovom písme. Na podporu písania želaní Ježiškovi boli na všetkých poštách dostupné bezplatné pohľadnice s vizuálom Vianočnej pošty.
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Najkrajší list

Médiá

SP spolu s Ministerstvom dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR vyhlásila súťaž o najkrajší
list na tému: Voda. Deti radili, ako ochrániť VODU:
nenechávajte tiecť vodu pri umývaní zubov, sprchujte
sa namiesto kúpania a neumývajte autá v potokoch!
Komisia ocenila TOP desiatku najkrajších listov.

SP počas roka 2013 pravidelne poskytovala stanoviská pre médiá (255) a vydávala tlačové správy (61).

Do súťaže sa celkovo zapojilo 976 detí a mladých
ľudí z celého Slovenska. Najkrajší list v roku 2013 napísala len deväťročná Alexandra Šarmírová z Bohdanoviec nad Trnavou.

eZvesti
eZvesti sú elektronické správy SP, ktoré slúžia ako
občasník pre prípady, že sa stanú udalosti, o ktoré sa
treba podeliť sa so zamestnancami hneď. Tieto najčerstvejšie informácie z prostredia SP sú zasielané
na všetky e-mailové adresy zamestnancov.
SP v roku 2012 vydala eZvesti 40-krát.

Oslava 20. výročia SP
Pre zamestnancov SP zorganizovala tri špeciálne
stretnutia v Nitre, Banskej Bystrici a Prešove, na ktorých sa zúčastnilo 800 zamestnancov. V roku osláv
obnovila SP aj športové hry spoločnosti, na ktorých
v piatich mestách zápolili stovky športovcov. Pre zamestnancov pripravila SP takisto špeciálne vianočné
vydanie časopisu Poštové zvesti.
Osobitné oslavy zorganizovala SP aj pre zákazníkov,
kde sa odovzdávali ocenenia Legenda pošty. Pre
nich, ale aj širokú verejnosť pripravila dokumentárny ﬁlm o histórii a aj súčasnosťou SP a súťaž Príď na
poštu a vyhraj, prostredníctvom ktorej získalo výhry
1500 návštevníkov pôšt.
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Zhodnotenie činnosti
Prevádzka
Modernizácia
poštovej
siete

K 31. 12. 2012 prevádzkovala SP celkovo 1570
automatizovaných pôšt a pôšt partner.
V roku 2013 sa SP zamerala na:
a) riešenie automatizácie pôšt s nedostupnou
komunikačnou infraštruktúrou,
b) inováciu a rozvoj informačného systému,
c) univerzálnosť priehradiek na poštách.
Počas roka 2013 sme zaviedli automatizáciu poštových operácií systémom APONET na zostávajúcich
neautomatizovaných poštách. Po zmenách v poštovej sieti bolo k 31. 12. 2013 prevádzkovaných celkovo 1583 pôšt a pôšt partner so systémom APONET.
Na väčšine pôšt sme vytvorili univerzálnosť poštových priehradiek, čím sa zrýchlila obslužnosť klientov.

Výročná správa
2013

V novembri 2013 prešla poštová sieť reorganizáciou,
ktorou sa zmenilo riadenie 1500 pôšt prostredníctvom
8 riaditeľstiev pôšt na priame riadenie pôšt
prostredníctvom tzv. hlavných pôšt. Celkom 137
hlavných pôšt riadi prevádzku vo svojom obvode a
osem riaditeľstiev predaja má na starosti podporu a
riadenie predaja v regióne. Zároveň sa decentralizovalo Stredisko expresných a balíkových služieb,
čo zefektívnilo riadenie balíkového doručovania
v rámci novovytvorených 8 regionálnych centier pre
doručovanie expresných balíkových služieb. Tieto
zmeny viedli k centralizácii riadenia, homogenizácii
poštovej siete, integrácii stredného manažmentu,
centralizácii riadenia predaja a čiastočnej centralizácii
procesov.
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Poštová
sieť

SP poskytuje svoje služby prostredníctvom siete
prístupových a kontaktných miest, k 31. 12. 2013
bolo na území SR celkovo 1 539 pôšt, z toho
173 podacích a 1 366 dodacích pôšt, ďalej 5
pojazdných pôšt, 75 poštových stredísk, 45 pôšt
Partner a 15 zmluvných výdajcov.

V porovnaní s rokom 2012 sa počet pôšt znížil o dve.
Zrušené boli dve pošty, jedna bola zriadená a jedna
mala schválenú zmenu charakteru z dodacej na podaciu poštu.

Poštová
preprava

Podstatná časť prepravy poštových zásielok sa zabezpečuje poštovými cestnými kurzami vedenými v
hlavnej, regionálnej a oblastnej prepravnej sieti. Celkový počet odjazdených kilometrov v roku 2013
predstavoval 14 361 877 km, z toho v rámci medzinárodnej prepravy bolo odjazdených 371 636 km.

Vybrané druhy poštových zásielok boli prepravované
aj prostredníctvom železničnej prepravy na základe
zmluvy medzi SP a Železničnou spoločnosťou
Slovensko, a.s. Celkom bolo odjazdených 371 914
vozokilometrov.

Hlavné
spracovateľské
strediská
a medzinárodné
výmenné
strediská

V roku 2013 SP zabezpečovala spracovanie zásielok
na štyroch hlavných spracovateľských strediskách
a na dvoch Medzinárodných výmenných
strediskách. Na triediacich linkách sa triedilo pre
2535 doručovacích rajónov a pre 430 odnosných
priečinkov na 238 dodávacích poštách. Týmto
spôsobom bolo vytriedených 60% všetkých listov
triedených na triediacich linkách.

V roku 2013 SP spracovala a prepravila 6,2 milióna
balíkov, čo znamená 7 % nárast počtu zásielok voči
roku 2012. Počas celého roka udržala lehotu dopravy
u balíkových zásielok 1. a 2. triedy nad regulátorom
požadovanou hranicou normy kvality 93,5 %.
U expresných zásielok počas celého roka
doručovala zásielky v stanovených lehotách s
úspešnosťou vyššou ako 95 %. U zmluvných
balíkov úspešnosť bola ešte vyššia, presiahla
hranicu 97 % .

Výročná správa
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SP zabezpečovala vybranie listových zásielok aj
prostredníctvom 5 654 poštových schránok.
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Produkt

Norma kvality

Dosiahnutá skutoènosÝ

Balíky 1 / D+2 / a 2.triedy / D+3 /

93,5 % zásielok

> 94 %

Expresné zásielky D+1

93,5 % zásielok

> 95 %

Zmluvné balíky D+3

93,5 % zásielok

> 97 %

V novembri 2013 Predstavenstvo SP, a.s., schválilo
Koncepciu automatizácie spracovania balíkov
na Hlavných Spracovateľských Strediskách
(HSS). Cieľom koncepcie je zefektívniť procesy
spracovania balíkov na HSS prostredníctvom nákupu
a inštalácie automatizovaných triediacich liniek
na balíky pre HSS v Bratislave a Košiciach, ako
aj zabezpečiť automatizovaný proces triedenia
balíkov na existujúcej triediacej linke na HSS v
Žiline. Zrýchlenie procesu spracovávania balíkov
na HSS v rámci dennej prevádzkovej špičky
vytvára predpoklady na zvýšenie kvality v rámci
zabezpečovania komplexného logistického reťazca,

zvýšenie miery automatizovaného spracovania ako
aj zvýšenia kapacity samotného procesu triedenia.
Po plánovanom spustení triediacej linky v Bratislave
v prvom polroku 2015 a následne spustení triediacej
linky v Košiciach SP očakáva zvýšenie podielu
automatizovaného spracovávania zásielok až nad
hranicu 90% z celkového počtu spracovávaných
balíkov na každom z HSS (mimo HSS ZV 022).
Výrazne sa zrýchli aj proces triedenia balíkov, keďže
voči manuálnemu triedeniu stúpne rýchlosť pri
automatizovanom procese až o 150% a zvýši sa aj
kvalita spracovávania.
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Medzinárodná
pošta

Kontinuitu záväzkov, ktoré SP vyplývajú z medzivládnych zmlúv o poštových službách Svetovej poštovej
únie, ako aj tzv. poštových smerníc Európskeho parlamentu a Rady, zabezpečovala SP aj v roku 2013.
Kľúčovým aktivitám dominovala vzájomná výmena zásielok s vyše 190 krajinami sveta, ktoré organizačne a prevádzkovo pokrývali dve medzinárodné výmenné strediská - Bratislava 090 a Košice 090.
V roku 2013 vzrástol objem zásielok z krajín mimo
Európskej únie, tzv. tretích krajín, za ktorým je najmä
rozmach a rozvoj elektronického obchodu. S cieľom
zrýchliť a zefektívniť proces colného prerokovávania a
skrátiť prepustenie zásielok ich adresátom zriadila SP
ďalšie dve nové detašované pracoviská vyclievacieho oddelenia, a to v Žiline a Banskej Bystrici.
V spracovávaní zásielok medzinárodného styku zaznamenala SP medziročný nárast o 3,47 %. Počet

Lehota

Pri plnení medzinárodných cieľov kvality SP dosiahla ukazovateľ rýchlosti dodania (D+3) na úrovni 94,9 %, ktorý spĺňa kvalitatívne normy stanovené
v rámci Spoločenstva pre cezhraničné prioritné zásielky (v SR listy 1. triedy). V ukazovateli spoľahlivosti poskytovanej služby (D+5) dosiahla kvalita úroveň
96,9 %. Ukazovatele sú merané systémom sledovania kvality (UNEX), ktorý prevádzkuje Medzinárodná
spoločnosť pre poštu (ďalej len „IPC“).

Norma kvality

Dosiahnutá skutoènosÝ

D+3

85 % zásielok

94,9 % zásielok

D+5

97 % zásielok

96,9 % zásielok

V dodávaní doporučených zásielok SP splnila
deklarovanú normu dodania (D+2) na úrovni
98,6 % všetkých zásielok. Vynikajúcu úroveň kvality
z hľadiska lehoty prepravy (dodanie nasledujúci
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zásielok podaných v SR určených na doručenie v
cudzine vzrástol o 3,81%, čo sa prejavilo najmä
nárastom listových zásielok o 11,99 %, ako aj zásielok EMS o 15,33 %. Počet zásielok z cudziny
určených na doručenie v SR sa zvýšil o 3,23 %, a to
najmä pri balíkoch Európskej balíkovej skupiny (ďalej len „EPG“) o 11,47 %, ako aj zapísaných zásielok
(doporučené a poistené listy) o 11,13 %.

pracovný deň po vstupe zásielky do krajiny)
zabezpečila SP aj pri dodávaní expresných zásielok
medzinárodného styku: 95,9 % zásielok EMS a
96,8 % balíkov EPG.

7
POSTservis

Poskytovanie zákaznícky orientovaných produktov a
služieb s vyššou pridanou hodnotou s osobitosťou
jedinečného riešenia ponúka SP prostredníctvom
strediska POSTservis.
Tieto služby
z oblasti
produkčných a logistických činností
pokrývajú
štandardné
požiadavky súčasného trhu. Na
základe dopytu zákazníka SP umožňuje efektívne
outsourcovať produkčné činnosti a plne využiť
synergiu svojich dvoch stredísk :

Aj napriek nepriaznivému vývoju hybridných služieb
na slovenskom trhu sa na stredisku POSTservis
podarilo udržať náklady pod plánovanou výškou s
miernym poklesom cca o 11% voči plánu. Zároveň
sa nevyskytli žiadne reklamácie zo strany klientov,
čo významne prispieva k dobrému vnímaniu týchto
služieb.

Výročná správa
2013

• POSTservis Mail - korešpondencia (od prípravy
tlače dokumentu cez jeho obálkovanie, triedenie až
po distribúciu na podaj do poštovej siete),
• POSTservis Pack - tovar a materiál (od skladovania, balenia, až po distribúciu na podanie do poštovej siete).

Stredisko
expresných
a balíkových
služieb

Stredisko expresných a balíkových služieb (SEBS)
v roku 2013 pokračovalo v raste výnosov za poskytnuté služby oproti minulému obdobiu. V porovnaní s
rokom 2012 a plánom na rok 2013
SEBS zaznamenalo nárast výnosov o 5 220 tis. €
oproti skutočnosti v roku 2012 a o 1 835 tis. € oproti
plánu na rok 2013, čo v percentuálnom vyjadrení
vyjadruje nárast o 79,4 %, respektíve 18,4 %.
V roku 2013 sa v rámci stratégie SP pokračovalo
v projekte „Celoplošné doručovanie balíkov“ (CDB),
od 1.1.2013 začalo SEBS doručovať aj balíky
univerzálnej služby tzv. Kuriérnym spôsobom
doručovania. SEBS od októbra prešlo organizačnou
zmenou, štyri oblastné uzly (Bratislava, Banská

Bystrica, Žilina a Košice) boli nahradené ôsmimi
oddeleniami regionálneho doručovania - ORD
(Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica,
Žilina, Prešov a Košice) a vzniklo Oddelenie kvality
SEBS. Primárnym cieľom týchto zmien bolo zlepšiť
riadiacu a kontrolnú činnosť v rámci SEBS z pozícií
ORD a Oddelenia kvality.
Ďalšou výraznou zmenou oproti predchádzajúcemu
obdobiu, na ktorej sa SEBS výrazne podieľalo, bolo
zavedenie služby „bezdokladová dobierka na účet
(BDnU)“, ktorá spolu so službou „bezdokladová
dobierka na adresu (BDnA)“ nahradila od 1.4.2014
pri zásielkach univerzálnej služby predchádzajúcu
dokladovú dobierku.
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Financie
a správa
majetku

Technicko - investičný rozvoj

Stavby

SP v roku 2013 pokračovala v investovaní do
jednoduchej a rozšírenej reprodukcie s dôrazom
na súlad rozvoja a krytia potrieb na nevyhnutné
zhodnocovanie stavieb, inováciu a obnovu
technologických zariadení.

V roku 2013 realizovala SP investičné akcie – stavby
v objeme 3 061 tis. €.

Jednoduchá reprodukcia
Dopravné prostriedky
Investičné prostriedky za dopravné prostriedky neboli
čerpané.
K 31.12. 2013 SP disponovala 1 510 vozidlami
(vrátane prívesov a návesov) a 99 motocyklami.
Priemerný vek vozidiel, ktoré spravuje je 7,47 roka.

44

Investičné prostriedky sa použili na rekonštrukcie
pôšt v prenajatých a vlastných objektoch, ako aj
na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností a
kúpu pozemkov.
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Plnenie investičného plánu za rok 2013

v tis. € s DPH
Ukazovate¾

Èíslo riadku

Plnenie

1

2

3

Investičné práce a dodávky celkom

1

23 765

IPD na stavebné investície celkom

2

3 061

- stavby

3

3 038

- výkup pozemkov a nehnuteľností

4

23

IPD na rozvojové investičné aktivity

5

20 704

- hnuteľné investičné aktivity

6

4 322

- rozšírená reprodukcia a rezerva riadok 15,16

7

16 382

Plnenie plánu obstarávania podľa odborov celkom: (z riadku 1)

8

21 361

stavby

9

3 061

výpočtová technika

10

1 284

bezpečnostné zariadenie, arch. technológie

11

1 859

mechanizácia

12

440

dlhodobo drobný hmotný majetok

13

739

dopravné prostriedky

14

0

rozšírená reprodukcia

15

13 978

rezerva

16

2 404

Spolu 9-16

17

23 765

Výročná správa
2013

z riadku 2:

z riadku 5:

Z riadku 1 pre:

Finančné zabezpečenie investícií tvorili vlastné zdroje. Dovedna predstavovali 23 765 tis. €, z toho jednoduchá
reprodukcia 7 383 tis. €, rozšírená reprodukcia 13 978 tis. € a rezerva 2 404 tis. €.
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Energetické
hospodárstvo

Aj v roku 2013 patrila SP v rámci Slovenska
k významným odberateľom energií. V minulom roku
elektrinu pre SP dodával jeden dodávateľ na 1423
odberných miestach. Spotreba bola najnižšia
za ostatných 7 rokov.
Odber plynu bol zabezpečovaný na 459 odberných
miestach, vody na 664 odberných miestach, tepla

Ochrana
životného
prostredia

SP neovplyvňovala a neovplyvňuje životné
prostredie nad mieru povolenú legislatívnymi
normami SR a aj v roku 2013 pokračovala
v začatých projektoch na ochranu životného
prostredia a v procese zavádzania a uplatňovania
environmentálneho manažérstva v spoločnosti.
V dňoch 9.07. až 12.07.2013 zástupcovia spoločnosti
SGS Société Générale de Surveillance SA vykonali
v SP kontrolný externý audit. Zo záverov uvedených
v Správe z recertiﬁkačného auditu SMK, SEM vyplýva,
že SP má dobre zavedený, udržiavaný a funkčný
manažérsky systém podľa normy ISO 14001:2004.
Spoločnosť SGS potvrdila recertiﬁkačným auditom
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na 65 miestach cestou dodávateľa. Za pozitívne
zmeny v oblasti energetického hospodárstva možno
považovať napríklad opravy kotolní (výmena kotlov)
v objekte Dopravné stredisko Prešov, Pošta Dobšiná,
Tatranská Lomnica, Dopravný závod Zvolen, Pošta
Čadca 1, Žilina, Tvrdošín 3, Námestovo, Oslany.

obhájenie certiﬁkátu systému environmentálneho
manažérstva CH11/1215 podľa normy ISO
14001:2004, ktorý je platný od 11. augusta 2011
do 10. augusta 2014. Auditom navrhované príležitosti
na zlepšenie boli akceptované a pretransformované
vo forme krátkodobých cieľov do SEM a zaradené
do Podnikateľského plánu pre rok 2014.
Systém riadenia v environmentálnej oblasti SP
udržuje a zlepšuje prostredníctvom vedenia
odborného manažmentu, stanovených cieľov,
plnením programov na ich realizáciu a edukačnou
činnosťou zamestnancov SP.

Ľudské zdroje

7

Zamestnanosť a mzdy
SP v roku 2013 zabezpečovala poskytovanie služieb
prostredníctvom 13 658 zamestnancov v priemernom prepočítanom počte. Z celkového počtu tvorili ženy 82,80 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesla zamestnanosť o 0,6 %.
Pre stabilizáciu zamestnancov a posilnenie úrovne základných miezd SP pristúpila k úpravám základných
miezd, pričom zamestnávateľ zabezpečil zvýšenie základných miezd zamestnancov k 1. 9. 2013 v priemere
o 5,4 %. Celkom boli zamestnancom SP v roku 2013
vyplatené mzdové prostriedky v objeme 106 140 tis. €.
Medziročný index rastu priemernej mesačnej mzdy
zamestnancov SP ovplyvnený vývojom zamestnanosti a čerpaním mzdových prostriedkov dosiahol v
roku 2013 výšku 101,63 %, t. j. priemerná mesačná
mzda dosiahla úroveň 647,62 €.
SP realizovala sociálnu politiku v duchu prijatého sociálneho programu starostlivosti o zamestnancov
a v súlade s legislatívnymi normami a internými dokumentmi spoločnosti. Hlavným cieľom sociálneho
programu SP bolo zvyšovanie kvality života zamestnancov a ich komplexný osobnostný rozvoj. Jeho
realizácia sa zameriavala najmä na stravovanie, lekársku starostlivosť, regeneráciu pracovnej sily a vzdelávanie zamestnancov, na skvalitnenie pracovných a
životných podmienok zamestnancov a organizovanie
spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.
Významným nástrojom plnenia sociálneho programu
bol sociálny fond, ktorého ﬁnančné krytie bolo zabezpečené v zmysle zákona o sociálnom fonde a platnej
Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2012 až 2014.
V súlade s prijatými zásadami poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu dostali zamestnanci prí-

spevky na stravovanie v celkovej výške 744 tis. €, pri
príležitosti pracovných jubileí bolo vyplatených 118
tis. €, na nenávratnú sociálnu výpomoc pre zamestnancov 58 tis. €, na dopravu do zamestnania bol vyplatený príspevok v celkovom objeme 62 tis. €. Pre
deti zamestnancov SP zorganizovala letný detský
tábor v Centre vzdelávania v Belušských Slatinách.
V roku 2013 bol zo sociálneho fondu prvýkrát poskytnutý príspevok vo výške 20 € pre rodiča pri prvom nástupe jeho dieťaťa do školy. V piatich regiónoch Slovenska sme zorganizovali športové hry pre
zamestnancov. V roku 2013 využilo 688 zamestnancov relaxačné služby, ktoré SP zabezpečovala
prostredníctvom ôsmich chránených dielní v rámci
jednotlivých krajov. Na tieto služby boli využité ﬁnančné prostriedky určené na úhradu odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania zdravotne postihnutých občanov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti.
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V roku 2013 SP ocenila 10 jednotlivcov a päťčlenný kolektív Pošty Chtelnica za podávané pracovné
výkony, príspevok k zvýšeniu kvality práce, významný podiel na rozvoji spoločnosti, za záslužný čin, ako
aj za šírenie dobrého mena SP.
Pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku SP ocenila významné osobnosti, ktoré v minulosti prispeli
k rozvoju a k vytváraniu dobrého mena spoločnosti.
Ocenenia legendy pošty dostali osobnosti z radov
pracovníkov SP, známkovej tvorby a pedagogiky.
Koncom roka 2013 piatim zamestnancom udelili rezortné ocenenia ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Uznanie ministra
za záslužný čin, Pocta ministra, Titul ministra.
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Vzdelávanie

Informačné
technológie

V roku 2013 sa uskutočnilo 2 111 vzdelávacích
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 23 594 zamestnancov SP. Náklady na externe zabezpečené vzdelávacie aktivity dosiahli sumu 192 048 €. Na zabezpečení interných vzdelávacích aktivít sa podieľalo 94 členov vlastného lektorského zboru. Vzdelávanie zamestnancov SP vychádzalo z cieľov vyplývajúcich z Podnikateľského plánu SP na rok 2013,
predovšetkým na podporu projektov Programu zmien a na plnenie úloh vyplývajúcich z osobitnej legislatívy v oblasti odborných spôsobilostí.
Vzdelávanie pre projekty Programu zmien zahŕňalo vzdelávacie aktivity pre projekty - IOS/IOM, Dlhopis, Energetika, CDB, Ticketing. V oblasti vzdeláva-

nia pre odborné spôsobilosti bolo zabezpečených
1 392 vzdelávacích aktivít pre 10 216 zamestnancov.

V roku 2013 sa SP v oblasti informačných technológií zamerala hlavne na tieto ciele :

Z mnohých rozvojových aktivít, na ktorých sa
informačné technológie podieľali boli:

• konsolidácia a integrácia Core business
informačných systémov
• konsolidácia centrálnych služieb,
• bezpečnosť informačných a komunikačných
technológií,
• podpora rozvoja nových elektronických
produktov a služieb.

• priama podpora IT zmenových projektov SP,

Uvedené ciele SP splnila a od roku 2013 realizuje
výsledky z plnenia týchto cieľov.

V roku 2013 Kompetenčné centrum SAP obhájilo
udelený Certiﬁkát – Customer Center of Expertise
z 5.4.2011 a získal 5.4.2013 v poradí druhý Certiﬁkát – Customer Center of Expertise.

Investičné prostriedky na „Výpočtovú techniku“ na
rok 2013 čerpala SP na obnovu a doplnenie zariadení
výpočtovej techniky. Z plánovaného objemu obstarala
najmä pracovné stanice a notebooky s príslušenstvom,
periférne zariadenia, snímače čiarového kódu, servery,
operačné softvéry pre servery potrebné na obnovu
HW.
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Na odbornom vzdelávaní pre zamestnancov
poštovej prevádzky, zameraného na produkty a
podporu predaja produktov SP a spolupracujúcich
partnerov, sa v rámci 87 vzdelávacích aktivít zúčastnilo
1 438 zamestnancov. SP zabezpečila aj vzdelávanie
pre technicko-hospodárskych pracovníkov, členov
interného lektorského zboru, počítačové vzdelávanie
na rozšírené funkcionality IS a funkčné vzdelávanie
pre vedúcich zamestnancov. V tejto oblasti bolo
zrealizovaných 225 vzdelávacích aktivít pre 2 373
zamestnancov.

• riešenie konsolidačných projektov IT.

Kvalitné poskytovanie služieb IT a podpora pri zabezpečovaní poštových služieb prispeli k tomu, že sa
nevyskytol výpadok IT ohrozujúcich celoplošné poskytovanie služieb.

Projekty IT

Podpora SEPA
- Single EURO payment area
V rámci projektu bola poskytnutá zo strany IT podpora pre zabezpečenie splnenia nariadenia Európskej platobnej rady č. 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a
inkasá pre zavedenie SEPA.
V prostredí SP bolo identiﬁkovaných z pohľadu
problematiky SEPA viacero informačných systémov
(SAP, FABASOFT, SIPO, PPS, JSSA, SUBSCRIBER, DONET, APONET, LOGIS ...) a viac ako 100
integračných rozhraní, pre ktoré bola následne zabezpečená implementácia potrebných zmien.
Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie a implementácia nového jednotného systému Registra mandátov (ďalej len RM) ako samostatného modulu, ktorý centrálne zabezpečuje všetky funkcie spojené
so správou mandátov pre SEPA inkaso a poskytuje nevyhnutné služby s nimi spojené pre dotknuté
IS. Projekt sa dotkol väčšiny produkčných IS na SP.

LOGIS - Medzinárodná pošta
V roku 2013 SP spustila konsolidáciu informačných
systémov
v
rámci
schválenej
koncepcie
konsolidačných aktivít úseku IT, kde ako 1.
kandidát na konsolidáciu bol spustený projekt IS
Medzinárodná pošta, ktorý plne nahradil pôvodný
IS Worktrace od zahraničného dodávateľa.
Tento projekt bol úspešne ukončený, otestovaný
a nasadený do produkčnej prevádzky. Jeho
realizáciou sa dosiahlo odstránenie duplicít
pracovných činností a zníženie prácnosti a zvýšenie
komfortu pri spracovaní medzinárodných zásielok.
Nový IS spĺňa všetky štandardy pre medzinárodné
spracovanie zásielok.
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Konsolidácia centrálnej infraštruktúry
Úlohou úseku IT bolo v roku 2013 zabezpečiť
konsolidáciu centrálnych služieb, inovovať centrálny
HW, rozšíriť archiváciu na ďalšie produkčné systémy.
Na základe vykonanej optimalizácie technických
prostriedkov boli dodané HW, storage pre dátové
centrum v Banskej Bystrici, dátové centrum Tajov a
komunikačnú infraštruktúru. Implementácia takejto
HW infraštruktúry dáva SP technické predpoklady
na zabezpečenie služieb s vysokou dostupnosťou.
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Bezpečnosť IT a jej rozširovanie

Integrované obslužné miesto IOS/IOM

So zámerom zvyšovať ochranu prostredia SP a systémov
prevádzkových IS a prístupu z prostredia verejného
Internetu a z interného prostredia bola spracovaná
Koncepcia bezpečnosti IT na ďalšie obdobie. V rámci
prvých výstupov boli aplikované nové zabezpečenia
perimetra siete a prevádzkových služieb.

SP si aj v roku 2013 udržala svoje vedúce postavenie
v oblasti poskytovania elektronických služieb štátu:
• vytvorila 201 nových IOM pracovísk,
• pripravila dve nové služby (Výpis z listu vlastníctva,
Výpis z registra trestov), ktoré plánuje sprístupniť občanom v lete 2014.

Ochrana
majetku
a osôb

7
SP, ako subjekt hospodárskej mobilizácie určený
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky podľa zákona č.
179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a
o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.
z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu, priebežne
vykonávala stanovené opatrenia hospodárskej
mobilizácie. Podľa zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci boli v
rámci SP počas roka vykonané potrebné preventívne
opatrenia.
Na úseku ochrany pred požiarmi
SP dôsledne zabezpečovala plnenie povinností
vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
SP aj v roku 2013 dôslednou kontrolnou činnosťou
a vyhodnocovaním jednotlivých platieb poštovými
poukazmi, zabezpečovala plnenie úloh podľa Zákona
č. 297/2008 Z. z o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred ﬁnancovaním
terorizmu.
Vykonaných
bolo
144
kontrol,
preškolených bolo 9 004 zamestnancov.
Hlavnými cieľmi SP v oblasti poistenia majetku,
osôb a riešenia poistných udalostí v roku 2013
bolo maximalizovanie výnosov – poistného plnenia
za poistné udalosti, prevádzkovanie a zavedenie
nových
funkcionalít
modulárneho
programu
Jednotnej evidencie mimoriadnych a poistných
udalostí, ako aj príprava a obstaranie Komplexného
poistenia majetku a zamestnancov SP pre obdobie
rokov 2014 -2016. SP vyhlásila koncom roka verejné

obstarávanie na - Komplexné poistenie SP.
V roku 2013 fungovala nepretržitá prevádzka
Multifunkčného dohľadového centra SP ako
základného nástroja centralizácie riadenia oblasti
bezpečnosti majetku a osôb. Začala sa aj príprava
projektu monitoringu bezpečnosti doručovateľov a
motorových vozidiel SP.

Výročná správa
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V rámci dohľadu nad ochranou osobných údajov
SP plnila úlohy vyplývajúce zo zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov a poskytovala
súčinnosť Úradu na ochranu osobných údajov
SR pri prešetrovaní oznámení dotknutých osôb s
podozrením na porušenie ich práv.
Od 1. 7. 2013, kedy nadobudol platnosť nový
zákon č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, SP zabezpečovala v stanovených lehotách povinnosti vyplývajúce z jeho ustanovení. SP v súlade so zákonom
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach SP
zabezpečovala pravidelné, celoplošné vyraďovanie
a likvidáciu nepotrebných papierových dokumentov.
Počas roka 2013 predložila pobočkám štátnych archívov a Slovenskému národnému archívu 27 riadnych
a 27 osobitných návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov za všetky organizačné zložky SP.
V roku 2013 bola schválená Stratégia poštovej
bezpečnosti na roky 2013 – 2016, pričom plnenie
úloh z nej vyplývajúcich bude znamenať výrazné
zvýšenie úrovne ochrany zamestnancov, zákazníkov
a majetku SP.
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Medzinárodné
a regulačné
veci

V roku 2013 sa pozornosť SP v oblasti medzinárodných vecí sústredila v prvom rade na zosúladenie
interných postupov a prevádzkových predpisov
s výstupmi 25. svetového poštového kongresu.
S tým súvisela aj účasť zástupcov SP na ustanovujúcich zasadaniach orgánov Svetovej poštovej únie
(ďalej len „SPÚ“), zvlášť Rady pre poštovú prevádzku a Správnej rady, ako aj aktívne zapájanie sa do
súvisiacich činností Asociácie európskych verejných poštových operátorov (ďalej len „PostEurop“),
osobitne Výboru pre záležitosti SPÚ a užších únií.
Harmonogram odborných aktivít už tradične dopĺňala
angažovanosť SP v ďalších výboroch PostEurop a ich
pracovných skupinách, štruktúrach Medzinárodnej
spoločnosti pre poštu (ďalej len „IPC“), ako aj v
neformálnom zoskupení poštových podnikov Klub
Epicure.
V kontexte hľadania spoločného prístupu k riešeniu
aktuálnych prevádzkových otázok možností a
príležitostí ďalšieho rozvíjania spolupráce pokračovali
aj v tomto roku zasadnutia Vyšehradskej poštovej
skupiny, z ktorých jedno sa uskutočnilo vo februári
na Slovensku v Piešťanoch a druhé v novembri v
chorvátskom Záhrebe.
Aj v tomto roku zástupca SP predsedal Pracovnej
skupine PostEurop pre prevádzkové veci a dvaja jej
zástupcovia pôsobili ako konzultanti SPÚ a PostEurop
v misiách v Gruzínsku, Rumunsku a Kazachstane.
Okrem účasti na workshopoch Európskej komisie
k vypracovávaným štúdiám SP nadviazala v tomto
roku aj užšiu spoluprácu s vybranými poštovými
podnikmi
neformálne, a to najmä pri výmene
skúseností a najlepšej praxe z oblasti vnútroštátnej
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a medzinárodnej poštovej prevádzky, s dôrazom na
poštovú bezpečnosť, spracovávanie zásielok, podporu
predaja, starostlivosť o zákazníkov atď.
Z
ostatných
medzinárodných
podujatí
sa
SP zúčastnila na odborných konferenciách,
workshopoch a seminároch, ako bola Výročná
konferencia IPC, AESF Workshop: What.post,
konferencie WM World, Postal Innovation Platform
2013, Interná komunikácia v období neistoty,
Matching skills and jobs in the postal sector atď., ale
aj na medzinárodných výstavách - Post-Expo 2013,
medzinárodných ﬁlatelistických výstavách v Ríme,
Békéscsabe a Sindelﬁngene.
Osobitné miesto v jesennej časti podujatí patrilo
valnému zhromaždeniu PostEurop, ktorého význam
a dôležitosť podčiarkovali sprievodné podujatia
organizované pri príležitosti 20. výročia jeho založenia.
V závere roka sa pre SP zapojila do Programu
IPC na vzájomné prepojenie elektronického
obchodu (eCIP), podporovaného PostEurop, ktorý je
spoločnou odozvou na Zelenú knihu a Cestnú mapu
Európskej komisie k rozvoju elektronického obchodu.
V oblasti regulačných vecí sa SP sústredila v prvom
rade na povinnosti, ktoré jej vyplývajú z § 57 Zákona č.
324/2011 Z.z. o poštových službách. V tomto zmysle
predložila 31. mája 2013 vyčíslenie čistých nákladov
univerzálnej služby za rok 2012, a to výške 15,871 mil.
eur. Zároveň, v termíne do 31. augusta 2013, predložila
aj vyčíslenie čistých nákladov za 1. polrok 2013 vo
výške 7,560 mil. eur, z ktorých Poštový regulačný úrad
po internom audite a schvaľovacom postupe určil a
zverejnil predbežné čisté náklady univerzálnej služby
za rok 2013 vo výške 7,197 mil. eur.

Poštová
ﬁlatelistická
služba (POFIS)

Emisný plán slovenských poštových známok
odštartovalo v roku 2013 vydanie príležitostnej
známky k 20. výročiu vzniku republiky 1. 1. 2013,
s čím súviselo aj 20. výročie nadviazania diplomatických
vzťahov so zahraničím, symbolicky pripomenuté
31. 5. 2013 emitovaním série poštových známok
„Spoločné vydanie s Kóreou“. Námetom poštových
známok boli prejavy folklórneho, dramatického umenia,
Kóreu reprezentoval Epický spev Pansori, patriaci
do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a
slovenské zvyky zastupoval umelecký súbor Lúčnica,
ktorý v roku 2013 oslávil 65. výročie založenia.
Ešte v januári bola vydaná nová výplatná známka
z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Empírové divadlo v Hlohovci a začiatkom februára
vyšla známka venovaná významnej športovej
osobnosti
Jánovi
Popluhárovi,
najlepšiemu
slovenskému futbalistovi 20. storočia. V apríli bola
vydaná poštová známka Liečba rakoviny prsníka,
ktorú iniciovalo veľvyslanectvo USA v Bratislave.
Na základe Memoranda o porozumení uzatvoreným
s koordinátorom tohto projektu United States Postal
Service sa SP zaviazala odviesť časť ﬁnančných

prostriedkov z predaných poštových známok
na liečbu a výskum tohto onkologického ochorenia.
Na základe Darovacej zmluvy bolo Združeniu priateľov
Národného onkologického ústavu poskytnutých
36 170 Eur, ktoré zodpovedajú zhruba 1,5% výnosov
z 2 miliónov kusov emitovaných poštových známok.
V súvislosti s dátumom vydania tejto poštovej známky
na Deň narcisov, SP participovala aj na zabezpečení
informačnej kampane (tlač a distribúcia letákov Ligy
proti rakovine) a stala sa tak po prvý raz jedným
z hlavných reklamných partnerov Dňa narcisov.
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Najviac sprievodných podujatí bolo zorganizovaných
k emisii „1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“, ktorá bola pripravená v spolupráci s Českou a Bulharskou republikou ako aj s Vatikánskym mestským štátom.
Vďaka
tomuto
unikátnemu
vydavateľskému
počinu vzrástli už v júni tržby za predaj tovaru POFIS, čo predovšetkým súviselo s enormným záujmom zahraničných, najmä talianskych zberateľov
o túto emisiu. Slávnostné uvedenie poštovej známky sa konalo počas celonárodnej púte
usporiadanej 5. 7. 2013 v Nitre za účasti všetkých
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Rosena Plevnelieva na Slovensku. SP pripravila
pre oboch prezidentov unikátne pamätné listy
pozostávajúce z poštových známok spoločného
cyrilo-metodského vydania.
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troch najvyšších slovenských ústavných činiteľov.
Na slávnostnom vyhodnotení Roka sv. Cyrila, ktoré
organizoval Trnavský samosprávny kraj (ďalej TTSK)
3. 10. 2013 pod názvom „Odkaz Vierozvestcov Cyrila
a Metoda dnešku – vyhodnotenie aktivít jubilejného
obdobia 2012 – 2013“ v Trnavskom divadle J.
Palárika, sa zúčastnili aj zástupcovia SP. Rovnomenná
konferencia sa konala v rámci Župných dní TTSK, počas
ktorých boli ocenené významné osobnosti podieľajúce
sa na rozvoji Trnavského kraja. Predseda TTSK
Ing. Tibor Mikuš udelil Pamätnú medailu sv. Cyrila
a Metoda generálnemu riaditeľovi SP Ing. Tomášovi
Druckerovi a Pamätný list za rozvoj umenia a ﬁlatelie
vedúcemu odboru POFIS Mgr. Martinovi Vančovi, PhD.
V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR bola
cyrilo-metodská poštová známka prezentovaná aj v
kostole Saint Madelaine v Paríži, ktorú organizovala
Slovenská katolícka misia v Paríži 15. 10. 2013 pod
záštitou predsedu Slovenskej národnej rady. Nakoniec
sa táto poštová známka stala predmetom osláv
20. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi
Slovenskom a Bulharskom, ktoré sa uskutočnili pri
príležitosti oﬁciálnej návštevy bulharského prezidenta
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Začiatkom augusta bola vydaná poštová známka
venovaná 150. výročiu založenia Matice slovenskej.
Pri tejto príležitosti bola v Biblickej škole na
Memorandovom námestí v Martine slávnostne
prezentovaná Ing. Róbertom Gálikom, členom
predstavenstva a riaditeľom prevádzky SP nová
emisia. Celé poudujatie sa konalo pod záštitou
predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča.
V spolupráci so spoločnosťou Pony express
Slovensko bola 17. 8. 2013 verejnosti predstavená
nová celinová pohľadnica vydaná na propagáciu
kuriérskeho
spôsobu
doručovania
zásielok
na trase dlhej štyritisíc kilometrov z Holandska
na Slovensko. Pri tejto príležitosti pripravil POFIS
rekonštrukciu historického spôsobu prepravy zásielok
na dostavníku z konca 19. storočia zo zbierkového
fondu Poľnohospodárskeho múzea v Nitre.
Dostavníková pošta prepravila zásielky podané na
príležitostnej poštovej priehradke na Hlavnej pošte na
Námestí SNP na poštu Bratislava 45 na Patrónke. Na
rekonštrukciu Dostavníkovej pošty bola zapožičaná
uniforma postilióna z 19. storočia zo Zbierkového
fondu Poštového múzea v Banskej Bystrici, a boli
vyrobené repliky poštárskych klobúkov z 19. storočia
absentujúce v zbierkovom fonde. O podujatie
prejavilo záujem množstvo zahraničných turistov a
komerčných televízií. Kultúrny program vyvrcholil v
areáli historického mlyna Klepáč na Železnej studienke
slávnostným vypravením kuriérov Pony express do
Českej republiky.
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Pokiaľ ide o zahraničné predajné výstavy, POFIS
sa zúčastnil začiatkom septembra na ﬁlatelistickej
výstave Sběratel v Prahe na výstavisku Letňany. Ako
sprievodná časť podujatia bola 7. 9. 2013 slávnostná
prezentácia poštovej známky „1150. výročie príchodu
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“ za účasti
predstaviteľov Českej pošty, Vatikánskej pošty a
Bulharského veľvyslanectva v Prahe. Návštevníci sa
najviac zaujímali práve o Spoločné vydanie poštovej
známky s Českou republikou, Vatikánom a Bulharskom,
ako aj o publikáciu vydanú k tomuto jubileu pri príležitosti
realizácie výstavy Cyrilo-metodské motívy na poštových
známkach. Oproti minuloročnej výstave Sběratel,
na ktorej boli dosiahnuté tržby vo výške 150 tisíc Kč, sme
tento rok zaznamenali práve vďaka tejto emisii zvýšené
výnosy o 10%. V októbri sa SP zúčastnila po druhý
raz na medzinárodnej ﬁlatelistickej výstave ROMAFIL
2013 v Ríme. Na výstave predstavila najnovšie emisie
poštových známok, spomedzi ktorých bol najväčší
záujem návštevníkov výstavy o všetky produkty emisie
„1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu“. Za komerčne úspešnú možno označiť aj účasť
na ﬁlatelistickom veľtrhu Internationale Briefmarken
Börse usporiadanom v nemeckom meste Sindelﬁngen.
Koniec roka bol už tradične spätý s vydaním poštových
známok Umenie a Deň poštovej známky. Na podnet
liptovských ﬁlatelistov sa 29.11. 2013 uskutočnila
slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie:
Martin Martinček v Galérii P. M. Bohúňa ako záverečný
bod programu osláv 100-ročnice M. Martinčeka a dňa
6. 12. bola v galérii Rumanských v Liptovskom Mikuláši
odprezentovaná posledná tohtoročná emisia Deň
poštovej známky: Igor Rumanský, spojená s výstavou
prác zosnulého umelca Igora Rumanského a jeho žiaka
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a autora známky Ruda Cigánika. Aktivity v oblasti ﬁlatelie
nakoniec symbolicky zavŕšilo slávnostné odovzdávanie
cien za najlepšie známky roka na tradičnom sviatku Deň
poštovej známky a ﬁlatelie 18. 12. 2013, na ktorom boli
udelené ceny ministra dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja. V kategórii Najkrajšia známka roka, ktorú
udeľuje generálny riaditeľ SP, získal cenu Krištáľovej
známky akad. mal. Rudo Cigánik za emisiu Umenie:
Martin Martinček.
V roku 2013 získala SP opäť prestížne ocenenie v súťaži
o Najkrajšiu známku sveta organizovanú pravidelne
vo Viedni pod názvom „Grand Prix de l’exposition WIPA“.
V konkurencii 70 krajín sa SP opäť dokázala umiestniť
v rebríčku TOP 5 za Švajčiarskom, Hongkongom a
Maďarskom. Tentoraz bola ocenená emisia „Ochrana
prírody: Národný park Nízke Tatry“, podľa návrhu
akad. mal. Kamily Štanclovej v spolupráci s doc.
Martinom Činovským, ArtD. a Františkom Horniakom.
Poštové múzeum plnilo v roku 2013 úlohy stanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti
akvizičnej činnosti a zabezpečovalo ďalšie muzeálne
aktivity v rámci rozvoja kultúrno-výchovných a
prezentačných činností doma a v zahraničí. V roku
2013 bolo v odbornej evidencii I. stupňa zaevidovaných
537 prírastkov, čo predstavovalo 1 323 ks zbierkových
predmetov a knižnica získala 65 ks knižničných
dokumentov. Poštové múzeum vo zvýšenej miere plnilo
úlohy týkajúce sa majetku a bezpečnosti Poštového
múzea, tvorby a novelizácie interných dokumentov a
prípravy na odbornú revíziu zbierkových predmetov,
ktorá bude v rokoch 2014 a 2015.

Poštové
múzeum

V Poštovom múzeu v roku 2013 pokračovala výstava
zo známkovej tvorby akademického maliara Igora
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Piačku s podnázvom „Ilustrácie a poštové známky“,
otvorená v závere roka 2012. Poštové múzeum sa podieľalo
na putovnej charitatívnej výstave „From Hand to Hand“,
pripravila ju v roku 2012 slovensko-japonská umelecká
dvojica Petrom Uchnár a Nana Furiya, ktorej cieľom bolo aj
získanie ﬁnančných prostriedkov pre deti trpiace po havárii
jadrovej elektrárne vo Fukušime. V roku 2013 sa výstava
presunula z Európy do Japonska, kde bola prezentovaná
v Azumine, Tokiu a Yokohame. SP dostala od japonských
organizátorov na pamiatku ďakovný certiﬁkát.
Prvou výstavou v roku 2013 realizovanou vo výstavnej sieni
SP v Banskej Bystrici bola výstava prezentujúca ľudové
kroje rôznych národov na poštových známkach sveta,
ktorá bola doplnená autentickými odevnými súčasťami
krojov z horehronských obcí, zapožičaných Horehronským
múzeom v Brezne. Výstava „Bienále ilustrácií Bratislava
na
československých
poštových
známkach“
prezentovala diela účastníkov BIB z rokov sedemdesiatych
až deväťdesiatych minulého storočia, dokumentujúce
majstrovstvo českých a slovenských tvorcov poštových
známok a ich schopnosti dokonale preniesť pôvodnú
ilustráciu do zmenšenej podoby poštovej známky. V
čase predvianočnom a vianočnom Poštové múzeum
zrealizovalo výstavu „Na krídlach anjela“, ktorou priblížilo
duchovnú bytosť – anjela prostredníctvom umeleckej
tvorby na poštových známkach. Pri realizácii tejto výstavy
spolupracovalo so Stredoslovenským múzeom v Banskej
Bystrici, ktoré SP zapožičalo historické plastiky anjelov.
Dlhodobou súčasťou prezentácie zbierkových predmetov
Poštového múzea je expozičná sieň SP v Banskej Bystrici,
v ktorej je prezentovaná pošta ako súčasť dejín ľudskej
komunikácie.
Poštové múzeum sa v roku 2013 prezentovalo svojimi
zbierkovými predmetmi aj vo výstavných priestoroch
iných subjektov. Začiatkom roka 2013 bola realizovaná
výstava „20 rokov slovenskej známkovej tvorby“
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v Galérii Mlyny v Nitre v spolupráci so Zväzom slovenských
ﬁlatelistov. Vystavené boli nielen všetky poštové známky
vydané v období rokov 1993 až 2012, ale aj výtvarné
návrhy poštových známok, diplomy a ceny za poštové
známky, ktoré SP získala na medzinárodných súťažiach,
ako aj ﬁlatelistický exponát „Stamps tour around Slovakia“,
ktorý získal významné ocenenie a to zlatú medailu
v súťažnej triede A na 25. Kongrese Svetovej poštovej únie
v Dohe v roku 2012. Na základe dlhoročnej spolupráce
s Poštovým múzeom v Prahe bola realizovaná výstava „The
Best of Slovak Stamps Engraving“, na ktorej bola českej
verejnosti predstavená tvorba najlepších slovenských
rytcov poštových známok Rudolfa Cigánika, Martina
Činovského a Františka Horniaka. Pri príležitosti životného
jubilea zakladateľa slovenskej známkovej tvorby doc.
Martina Činovského, ArtD., pripravilo Poštové múzeum v
spolupráci s Poštovým múzeom v Prahe výstavu „Martin
Činovský: Známková tvorba“ v Galérii mesta Bratislava.
Výstava bola reinštalovaná aj v Balneologickom múzeu v
Piešťanoch, na ktorú zapožičalo výtvarné návrhy a rytiny
poštových známok aj Poštové múzeum. Na počesť 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
Poštové múzeum bolo súčinné pri výstave „Cyrilometodské motívy na poštových známkach“ v Nitrianskej
galérii v Nitre, ktorá bola zaradená do oﬁciálneho
programu celonárodnej cyrilo-metodskej púte konanej pod
záštitou prezidenta SR. Poštová história bola prítomná
prostredníctvom zbierkových predmetov Poštového
múzea aj počas slávnostného osadenia dlažobnej kocky
Via Magna pred budovou Pošty Žabokreky.
Výstava „20th Anniversary of Establishment of
the Slovak Republic“ bola inštalovaná v spolupráci
s Ministerstvom zahraničných vecí SR v reprezentačných
priestoroch Veľvyslanectva SR v Pekingu. Tvorili ju poštové
známky a ﬁlatelistické produkty emitované k významným
momentom slovenskej štátnosti od roku 1993, ako aj
ﬁlatelistický exponát „Stamps tour around Slovakia“.
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Správa o majetku a o zmluvách
Správa o stave prioritného investičného majetku k 31. decembru 2013
Zákon o transformácii Slovenskej pošty, štátneho
podniku, č. 349/2004 Z. z. v § 15 stanovuje
podmienky narábania s prioritným investičným
majetkom. Prioritný investičný majetok je vecne
vymedzený v § 15 ods. 1 zákona č. 349/2004
Z. z. ako „minimálna skladba zariadení verejnej
poštovej siete, ktorá je potrebná na zabezpečenie
univerzálnych poštových služieb“.
Špeciﬁkáciu prioritného investičného majetku na
základe § 15 ods. 3 zákona č. 239/2004 Z. z. vykonalo
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v
Rozhodnutí číslo 136 zo dňa 20. septembra 2004 o
špeciﬁkácii prioritného investičného majetku s cieľom
založiť spoločnosť Slovenská pošta, a.s. Špeciﬁkácia
údajov v zmysle osobitného zákona § 42 ods.
2 písm. c., zákona č.162/1995 Z. z. v znení zákona
č. 255/2001 Z. z. - pozostávala z 37 poverených a
hlavných pôšt a 4 HSS – umiestnených v objektoch
SP. Prioritný investičný majetok podľa jednotlivých
položiek – rozdelený na kategórie – budovy, pozemky
a majetok nezapísaný do katastra nehnuteľností – je
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prioritný
investičný majetok je súčasťou nepeňažného vkladu
zakladateľa do spoločnosti SP. Znalecká hodnota
tohto majetku bola určená znaleckým posudkom č.
31/2004, vypracovaným ku dňu založenia spoločnosti
znaleckou organizáciou Kontech, s. r. o., Trenčianske
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Teplice, podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
SR č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
SR č. 576/2003 Z. z.
Znalecké ohodnotenie prioritného investičného
majetku ku dňu založenia SP predstavuje hodnotu
61 023 382,00 €.
Podľa §15 ods. 6 zákona č. 349/2004 Z. z.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v
zmysle požiadavky SP zmenilo s účinnosťou od 2.
januára 2006 Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a
telekomunikácií číslo 237 zo dňa 29. decembra 2005
špeciﬁkáciu prioritného investičného majetku.

Vyňaté boli nehnuteľnosti zapísané v LV č. 5739
k. ú. Trnava:
• časť budovy pod súpisným číslom 146 – vrátnica,
• časť pozemku – výmera 37 m2 na parc. číslo 7/1
pod objektom vrátnice.

Podľa § 15 ods. 6 zákona č. 349/2004 Z. z. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zmenilo
Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 19/2009 zo dňa 19. februára 2009 špeciﬁkáciu prioritného investičného majetku.

Rozhodnutím bola v zmysle požiadavky SP vyňatá
časť majetku nezapísaného v katastri nehnuteľností,
ktorá priamo nesúvisí s core bussinesom – majetok
tvoriaci technologickú časť stavieb, slúžiaci
podporným činnostiam.
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Podľa § 15 ods. 6 zákona č. 349/2004 Z. z.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zmenilo Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a
telekomunikácií číslo 40/2010 zo dňa 18. marca 2010
špeciﬁkáciu prioritného investičného majetku:
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I. vyňal z časti „Prioritný investičný majetok, pozemky zapísané v katastri nehnuteľností“ pozemky, ktoré nie je
možné deﬁnovať ako minimálnu skladbu zariadení verejnej poštovej siete a ktoré nie sú potrebné na zabezpečenie univerzálnych poštových služieb.

P.è.

Správa katastra

Invent. è.

Názov majetku

Sídlo

Katastrálne územie

LV

Parc. è.

Výmera m2

Druh pozemku

Spol. podiel

69

Považská Bystrica

31000371

pozemok

Považská Bystrica

Považská Bystrica

352

2465/2

383

zast.pl. a nádv.

1/1

82

Senica

31000929

pozemok

Senica n/Myjavou

Senica n/Myjavou

625

642/10

771

zast.pl. a nádv.

1/1

88

St. Ľubovňa

31000658

pozemok

Podolinec

Podolinec

2101

87

56

zast.pl. a nádv.

1/1

II. doplnil
a) v časti „Prioritný investičný majetok, budovy zapísané v katastri nehnuteľností“ stavby označené úsekom obchodu a marketingu a úsekom prevádzky za strategické pošty

P.č.

Správa katastra

Invent.č.

Názov majetku

Sídlo

Katastrálne územie

LV

Parc. č.

Súp. č.

Spol. podiel

43

Bratislava 2

21001136

Pošta 214

Bratislava 2

BA Pod. Biskupice

3110

5478/3

5227

1/1

44

Nové Zámky

211002210

Pošta 1

Štúrovo

Štúrovo

2688

628/2

1077

1/1

45

Košice 2

21001254

Pošta 11

Košice

Košice Terasa

14003

958

340

1/1

59
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b) v časti „Prioritný investičný majetok, pozemky zapísané v katastri nehnuteľností“ pozemky pod budovami zaradenými do PIM

P.č.

Správa katastra

Invent. č.

Názov majetku

Sídlo

Katastrálne územie

LV

Parc. č.

Výmera m2

Druh pozemku

Spol. podiel

111

Bratislava 2

311000723

pozemok

Bratislava 2

BA Pod. Biskupice

3110

5478/3

2759

zast.pl. a nádv.

1/1

112

Nové Zámky

31000925

pozemok

Štúrovo

Štúrovo

2688

628/2

443

zast.pl. a nádv.

1/1

113

Košice 2

31000865

pozemok

Košice

Košice Terasa

14003

958

635

zast.pl. a nádv.

1/1

Podľa § 15 ods. 6 zákona č. 349/2004 Z. z. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zmenilo Rozhodnutím ministra dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR číslo 141/2011 zo dňa 8. júna 2011 špeciﬁkáciu prioritného investičného majetku:
I. vyňal
a) na základe požiadavky SP z časti „Prioritný investičný majetok, pozemky zapísané v katastri nehnuteľností“ pozemky Pošty Nitra 1

P.č.

Správa katastra

Invent. č.

Názov majetku

Sídlo

Katastrálne územie

LV

Parc. č.

Výmera m2

Druh pozemku

Spol. podiel

61

Nitra

31000917

pozemok

Nitra

Nitra

4196

1576

15

zast.pl. a nádv.

1/1

62

Nitra

31000918

pozemok

Nitra

Nitra

4196

1577

1822

zast.pl. a nádv.

1/1

b) na základe požiadavky SP z časti „Prioritný investičný majetok, budovy zapísané v katastri nehnuteľností“ stavbu Pošty Nitra 1

60

P.č.

Správa katastra

Invent.č.

Názov majetku

Sídlo

Katastrálne územie

LV

Parc. č.

Súp. č.

Spol. podiel

19

Nitra

21002122

Poštová budova – Pošta 1

Nitra

Nitra

4196

1576

128

1/1

19

Nitra

21002122

Poštová budova – Pošta 1

Nitra

Nitra

4196

1577

128

1/1

8
Uvedenou zmenou od 8. júna 2011 prioritný investičný majetok pozostáva z 39 poverených a hlavných pôšt
a zo 4 HSS.
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Zostatková hodnota IFRS prioritného investičného majetku k 31.12.2013 dosiahla sumu:
stavby
pozemky
Spolu:

47 463 776,05 €
8 019 877,20 €
55 483 653,25

Opravy a údržba vykonaná na prioritnom investičnom majetku SP k 31.12.2013:
budovy
pozemky
ostatný majetok nezapísaný do KN
Spolu:

1 494 051,78 €
0,00 €
0,00 €
1 494 051,78 €

Investičné akcie realizované na prioritnom investičnom majetku SP k 31.12.2013:
budovy
pozemky
ostatný majetok nezapísaný do KN
Spolu:

2 129 953,60 €
0,00 €
0,00 €
2 129 953,60 €

Prehľad údajov o prenajatej ploche nebytových priestorov a výnosoch z nájmov v objektoch prioritného
investičného majetku SP k 31.12.2013:
•
•
•
•

počet uzatvorených nájomných zmlúv:
prenajatá plocha celkom:
ročné výnosy z prenajatých priestorov v PIM objektoch:
poplatky za služby spojené s nájmom
v prenajatých priestoroch PIM:

315
25 724,52 m²
892 145,15 €
523 321,62 €

61
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Prehľad údajov o prenajatej ploche pozemkov a výnosoch z nájmov pozemkov prioritného investičného majetku SP k 31.12.2013:
•
•
•
•

počet uzatvorených nájomných zmlúv:
prenajatá plocha celkom:
ročné výnosy z prenajatých pozemkov v PIM:
poplatky za služby spojené s nájmom pozemkov v PIM:

31
1 022,79 m²
22 375,80 €
319,39 €

Prioritný investičný majetok od vzniku spoločnosti SP nebol prenechaný do nájmu na čas dlhší ako päť rokov,
ani nebolo v prospech nájomcu dohodnuté právo opakovaného nájmu v súhrne na dlhší čas ako päť rokov.
V súlade s § 15 ods. 5 zákona č. 349/2004 Z. z. nebol na platnosť nájomných zmlúv potrebný predchádzajúci
súhlas Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Informácia o prevode majetku, ktorý podľa osobitných predpisov alebo stanov podlieha
predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia alebo dozornej rady:

A)
1. V zmysle stanov SP – článok 30 ods. 30.2. písm. f) bod 5 udelila dozorná rada predchádzajúci súhlas na
predaj nehnuteľného majetku:
• pozemku par. č. 2465/2 o výmere 383 m2, zastavané plochy a nádvoria a budovy súpisné číslo 979
postavenej na pozemku par. č. 2465/2, zapísané na LV č. 8820, k. ú. Považská Bystrica, kúpna cena
134 500 € - oslobodené od DPH.
- na 64. zasadnutí konanom dňa 27.03. a 18.05.2012
- nehnuteľnosti prevedené dňa 25.01.2013

2. V zmysle stanov SP – článok 23 ods. 23.2 písm. k) predstavenstvo predložilo na rokovanie dozornej rady a
dozorná rada zobrala na vedomie kúpu nehnuteľného majetku:
• pozemku pod budovou Pošty Bratislava 5 - pozemok registra „C“ KN par. č. 4428/3, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 537 m2, zapísané na LV č. 1748, k. ú. Petržalka, kúpna cena 439 687,47 € - oslobodené
od DPH.

62
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- na 72. zasadnutí konanom dňa 27.08.2013
- nehnuteľnosť prevedená dňa 02.12.2013
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3. V zmysle stanov SP článok 30 ods. 30.2 písm. f) bod 3 udelila dozorná rada predchádzajúci súhlas na nájom majetku spoločnosti
tretej osobe na dobu určitú presahujúcu 1 rok:

Zoznam nájomných zmlúv s udeleným predchádzajúcim súhlasom dozornej rady za rok 2013:

P.č.

Zmluva

Predmet plnenia

Platnosť
zmluvy do

Dôvod

m2

Účel využitia

Ročné nájomné
+ služby

Súhlas daný

1

D č. 5 k NZ č.13938/2008

HPB BA

31.12.2014

PIM

1 907,84

prevádzka PB, a.s.

40 249,35 €

US 17.12.2008

2

D č. 6 k NZ č.13938/2008

HPB BA

31.12.2014

PIM

1 907,84

prevádzka PB, a.s.

37 873,41 €

US 17.12.2008

3

D č. 1 k NZ č.1661/2012

PPB Tomášikova 54, BA

31.10.2015

PIM

25,90

administratíva

2 526,44 €

US 17.12.2008

4

D č. 1 k NZ č. 1119/2010

P Zvolen 1

30.9.2015

PIM

12,00

pozemok -parkovanie

226,20 €

US 17.12.2008

5

Zmluva o nájme bytu č. 229/2013

P Zvolen 1

31.12.2013

PIM

87,40

bývanie

1 771,20 €

US 17.12.2008

6

Zmluve o nájme bytu č. 252/2013

P Zvolen 1

31.12.2013

PIM

84,60

bývanie

1 568,55 €

US 17.12.2008

7

D č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 1404/2010

P Zvolen 1

30.6.2014

PIM

96,90

bývanie

1 982,40 €

US 17.12.2008

8

NZ č. 1000/2013

P Zvolen 1

31.5.2018

PIM

28,90

administratíva

1 600,01 €

US 17.12.2008

9

NZ č. 416/2013

P Zvolen 1

30.6.2018

PIM

3,21

bankomat, PB a.s.

1 379,19 €

US 17.12.2008

10

D č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 229/2013

P Zvolen 1

31.12.2014

PIM

87,40

bývanie

1 771,20 €

US 17.12.2008

11

D č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 252/2013

P Zvolen 1

31.12.2014

PIM

84,60

bývanie

1 568,55 €

US 17.12.2008

12

NZ č. 990/2013

P BB 1

30.6.2018

PIM

13,57

sklad

299,30 €

US 17.12.2008

13

D č. 10 k Zmluve o nájme bytu č. 12133/2007

P BB 1

30.9.2014

PIM

90,00

bývanie

2 102,56 €

US 17.12.2008

14

NZ č. 288/2013

P Trnava 1

28.2.2017

PIM

12,50

služby

685,50 €

US 17.12.2008

15

NZ č. 962/2013

P Senica 1

31.6.2018

PIM

12,60

administratíva

1 005,44 €

US 17.12.208

16

NZ č. 1059//2013

P Senica 1

31.6.2016

PIM

18,70

administratíva

1 147,20 €

US 17.12.2008

17

NZ č. 1022/2013

P Senica 1

31.6.2018

PIM

18,70

administratíva

1 156,57 €

US 17.12.2008

18

NZ č. 464/2013

P Senica 1

31.3.2017

PIM

3,00

bankomat PB, a.s.

703,57 €

US 17.12.2008
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19

NZ č. 1302/2013

P Senica 1

31.8.2018

PIM

25,10

služby

1 327,25 €

US 17.12.2008

20

NZ č. 1609/2013

P Senica 1

31.10.2018

PIM

20,40

služby

1 253,04 €

US 17.12.2008

21

NZ č. 1605/2013

P Senica 1

31.10.2018

PIM

27,30

služby

1 496,88 €

US 17.12.2008

22

NZ č. 1845/2013

P Senica 1

31.10.2018

PIM

13,20

administratíva

1 022,37 €

US 17.12.2008

23

NZ č. 1238/2013

P Košice 2

30.9.2018

PIM

2,96

bankomat a svetelná výstrč

1 135,80 €

US 17.12.2008

24

Zmluva o nájme bytu č. 1350/2013

P Košice 2

30.9.2014

PIM

81,27

bývanie

1 756,20 €

US 17.12.2008

25

NZ č. 58/2013

P Košice 12

31.1.2014

PIM

344,13

telekom.zariadenie a nosič antén

21 199,73 €

US 17.12.2008

26

NZ č. 1253/2013

P Košice 12

30.9.2018

PIM

5,14

bankomat a svetelná výstrč

1 865,82 €

US 17.12.2008

27

NZ č. 1410/2013

P Košice 12

30.8.2018

PIM

12,25

predajňa káva-čaj

1 472,25 €

US 17.12.2008

28

D č. 1 k NZ č. 1410/2013

P Košice 12

30.8.2018

PIM

24,82

predajňa káva-čaj

2 338,92 €

US 17.12.2008

29

NZ č. 1561/2013

P Košice 12

31.12.2014

PIM

304,13

telekom.zariadenie

18 595,48 €

US 17.12.2008

30

NZ č. 1317/2013

P Štúrovo 1

31.8.2018

PIM

2,10

bankomat PB,a.s.

415,00 €

US 17.12.2008

31

NZ č. 33/2013

P Lipt. Mikuláš 1

31.12.2017

PIM

31,50

kvetinárstvo

5 334,22 €

US 17.12.2008

32

NZ č. 429/2013

P Lipt. Mikuláš 1

14.2.2018

PIM

15,00

parkovanie

300,00 €

US 17.12.2008

33

NZ č. 538/2013

P Lipt. Mikuláš 1

31.3.2018

PIM

12,00

bankomat PB

920,28 €

US 17.12.2008

34

D č.1 k NZ č. 478/2011

P Lipt. Mikuláš 1

31.5.2016

PIM

20,83

administratíva

1 422,99 €

US 17.12.2008

35

NZ č. 1800/2013

P Lipt. Mikuláš 1

30.11.2018

PIM

13,30

administratíva

935,00 €

US 17.12.2008

36

NZ č. 1884/2013

P Lipt. Mikuláš 1

31.12.2018

PIM

64,21

predaj pečiva

11 788,40 €

US 17.12.2008

37

NZ č. 481/2013

P Dolný Kubín 1

28.2.2018

PIM

24,00

obchod-svietidlá

1 202,00 €

US 17.12.2008

38

NZ č. 764/2013

P Dolný Kubín 1

30.4.2015

PIM

16,00

realitná kancelária

848,00 €

US 17.12.2008

39

NZ č. 1440/2013

P Dolný Kubín 1

30.9.2018

PIM

16,00

pedikúra

840,12 €

US 17.12.2008
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NZ č. 1690/2013

P Rim. Sobota 1

30.6.2018

PIM

0,50

strešná plocha na umiestnenie antény

750,00 €

US 17.12.2008

41

NZ č. 1311/2013

P Rim. Sobota 1

30.9.2018

PIM

3,86

bankomat PB, a.s.

1 084,46 €

US 17.12.2008

42

NZ č. 829/2013

P Rim. Sobota 1

31.5.2018

PIM

42,34

dražobno realitná činnosť

2 706,45 €

US 17.12.2008

43

NZ č. 323/2013

P Rim. Sobota 1

28.2.2018

PIM

17,87

administratíva- špedičná činnosť

977,25 €

US 17.12.2008

44

NZ č. 915/2013

P Veľký Krtíš

31.3.2016

PIM

45,32

pozemok na parkovanie

543,84 €

US 17.12.2008

45

Dodatok č. 4 k NZ č. 2482/2009

P Trebišov 1

31.10.2014

PIM

15,50

vedenie účtovníctva

714,19 €

US 17.12.2008

46

D č. 4 k NZ č. 872/2011

P Trebišov 1

31.10.2014

PIM

22,50

správca konkurz. podstaty

929,91 €

US 17.12.2008

47

NZ č. 74/2013

P Trebišov 1

14.1.2017

PIM

15,00

administratívne služby

697,20 €

US 17.12.2008

48

D č. 2 k NZ č. 489/2010

P Humenné 1

30.4.2014

PIM

23,00

vedenie účtovníctva

1 633,52 €

US 17.12.2008

49

NZ č. 1083/2013

P Humenné 1

30.6.2017

PIM

24,60

poskytovanie služieb pre PSS

1 748,41 €

US 17.12.2008

50

NZ č. 1084/2013

P Humenné 1

30.6.2017

PIM

24,00

poskytovanie služieb pre PSS

1 669,36 €

US 17.12.2008

51

NZ č. 947/2013

P Prievidza 1

30.6.2018

PIM

12,27

telekom. prevádzka + par. anténa

2 343,29 €

US 17.12.2008

52

D č. 1 k NZ č. 1563/2011

P Prievidza 1

28.2.2016

PIM

31,90

kancelária - kozmetické poradenstvo

1 743,48 €

US 17.12.2008

53

D č. 1 k NZ č.406/2011

P Prievidza 1

31.12.2014

PIM

31,20

kancelária - zákazkové krajčírstvo

1 552,04 €

US 17.12.2008

54

NZ č. 1849/2012

P Martin 1

30.4.2015

PIM

20,15

kancelária - obchodná činnosť

1 282,44 €

US 17.12.2008

55

NZ č. 772/2013

P Martin 1

30.4.2018

PIM

41,89

kancelária - obchodná činnosť

2 819,74 €

US 17.12.2008

56

NZ č. 948/2013

P Martin 1

30.6.2018

PIM

6,25

telekom. prevádzka + par. anténa

1 999,67 €

US 17.12.2008

57

NZ č. 616/2013

P Kremnica

31.5.2018

PIM

49,41

kancelária - poskytovanie služieb v oblasti IT

1 961,99 €

US 17.12.2008

58

NZ č. 667/2013

P Kremnica

31.3.2018

PIM

1,00

umiestnenie par. antény

750,00 €

US 17.12.2008

59

NZ č. 1708/2012

P Topoľčany 1

31.12.2014

PIM

25,74

jazykové kurzy

1 456,48 €

US 17.12.2008

60

NZ č. 220/2013

P Topoľčany 1

31.3.2018

PIM

36,14

realitná činnosť

2 008,23 €

US 17.12.2008
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NZ č. 970/2013

P Topoľčany 1

31.7.2014

PIM

28,14

obchod a služby

1 608,80 €

US 17.12.2008

62

NZ č. 884/2012

Žilina 1, HSS ZA

30.11.2017

PIM

2,00

umiestnenie kamier

359,60 €

US 17.12.2008

63

NZ č. 106/2013

HSS ZA

31.1.2018

PIM

51,28

administratíva

2 012,80 €

US 17.12.2008

64

NZ č. 36/2013

HSS ZA

31.1.2018

PIM

56,90

colný úrad

4 772,00 €

US 17.12.2008

65

NZ č. 1459/2013

P Čadca 1

30.9.2018

PIM

13,00

administratíva

725,50 €

US 17.12.2008

66

NZ č. 1461/2013

P Čadca 1

30.9.2018

PIM

19,50

administratíva

830,35 €

US 17.12.2008

67

NZ č. 472/2013

P Čadca 1

28.2.2018

PIM

44,03

administratíva

2 421,45 €

US 17.12.2008

68

NZ č. 1360/2013

P. Bystrica 1

31.8.2016

PIM

12,16

administratíva

1 114,40 €

US 17.12.2008

69

NZ č. 904/2013

P. Bystrica 1

30.6.2018

PIM

24,00

reklamná plocha

1 248,00 €

US 17.12.2008

70

NZ č. 1115/2013

P. Bystrica 1

30.6.2018

PIM

37,24

služby

2 710,84 €

US 17.12.2008

71

D č. 2 k NZ č. 1006/2011

P. Bystrica 1

30.9.2016

PIM

90,96

služby

6 974,07 €

US 17.12.2008

Dozorná rada SP, a.s., na XXXVII. zasadnutí dňa 17.12.2008 udelila uznesením č. 37.17 predchádzajúci
všeobecný (univerzálny) súhlas na nájom prioritného investičného majetku spoločnosti alebo jeho časti tretím
osobám prostredníctvom schválených typových zmlúv uzatváraných na dobu určitú presahujúcu 1 rok, ale
nepresahujúcu lehotu 5 rokov, ak celková výmera prenajatej plochy v každej jednotlivej nájomnej zmluve alebo
zmluve o nájme nebytových priestorov nepresiahne výmeru 100,00 m² pod podmienkou dodržania platnej
metodiky pre stanovovanie nájomného v podmienkach SP. Tento predchádzajúci súhlas je záväzný pre všetkých
zamestnancov SP, ktorí sú v zmysle platného podpisového poriadku oprávnení uzatvárať za spoločnosť nájomné
zmluvy a zmluvy o nájme nebytových priestorov.

66

B)
1. V zmysle stanov SP článok 15 ods. 15.1 písmeno o) a Rozhodnutia jediného akcionára č. 12/RA-2010
zo dňa 7.4.2010 bol udelený súhlas jediného akcionára na predaj nehnuteľného majetku:
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• pozemku parc. č. 2465/2 o výmere 383 m2, zastavané plochy a nádvoria a budovy súpisné číslo 979
postavenej na pozemku parc. č. 2465/2, zapísané na LV č. 8820, k. ú. Považská Bystrica, kúpna cena
134 500 € - oslobodené od DPH, rozhodnutím č. 82/RA-2012 zo dňa 7.11.2012, bod 2
- nehnuteľnosti prevedené dňa 25.01.2013

2. V zmysle stanov SP, článok 15 ods. 15.1 písmeno o) bol udelený súhlas jediného akcionára na kúpu
nehnuteľného majetku:

• pozemku pod budovou pošty Bratislava 5 - pozemok registra „C“ KN parc. č. 4428/3, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 2 537 m2, zapísané na LV č. 1748, k. ú. Petržalka, kúpna cena 439 687,47 € - oslobodené
od DPH, rozhodnutím č. 45/RA-2013 zo dňa 10.10.2013
- nehnuteľnosť prevedená dňa 02.12.2013

Informácia o výške odmien a o zmluvách o výkone funkcií uzatvorených s členmi
Predstavenstva a členmi Dozornej rady Slovenskej pošty, a.s.
V roku 2013 boli odmeny členom predstavenstva a dozornej rady vyplácané podľa Pravidiel odmeňovania členov
predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Slovenská pošta, a.s., schválených valným zhromaždením.
Členovia predstavenstva a dozornej rady vykonávali v roku 2013 funkcie v orgánoch spoločnosti na základe
uzatvorených zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva spoločnosti a na základe uzatvorených zmlúv o
výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti schválených valným zhromaždením a na základe rozhodnutí
jediného akcionára, ktorými boli noví členovia predstavenstva a dozornej rady do funkcií orgánov spoločnosti
zvolení.
Za rok 2013 boli členom predstavenstva a dozornej rady v zmysle pravidiel odmeňovania vyplatené odmeny
v celkovej výške 147 tis. Eur, tantiémy vyplatené neboli.
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