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  Slovenská pošta vyhlasuje súťaž na zabezpečenie 

                       komplexných opráv, údržby a servisu majetku spoločnosti 
                      

Bratislava, 5. január 2016 

 

Slovenská pošta, a. s., (SP) vyhlasuje súťaž na zabezpečenie komplexných opráv, údržby 

a servisu určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného SP, vrátane zabezpečenia 

odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení. Dôvodom je nevyhnutnosť 

vykonávania týchto služieb v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) a v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.  

508/2009 Z. z.  

  

Opravy nehnuteľného majetku zahŕňajú zámočnícke opravy, vodoinštalačné opravy, opravy 

vykurovacích systémov, maliarske a natieračské práce, elektroinštalačné opravy, drobné 

stavebné opravy a ostatné opravy a služby nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnej 

a bezporuchovej prevádzky. Opravy hnuteľného majetku predstavujú aj opravy malej 

mechanizácie, napríklad denných pečiatok, telefónnych zariadení, opravy manipulačnej techniky 

na poštách, opravy poštových a odkladacích schránok, sťahovanie nábytku, zariaďovanie 

prevádzok a pod. Súčasťou týchto opráv je aj dodávka všetkého súvisiaceho spotrebného 

materiálu a náhradných dielov. Úspešný uchádzač bude poskytovať uvedené komplexné služby 

v 1650 objektoch prevádzkovaných Slovenskou poštou, vrátane vykonávania odborných skúšok 

a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení na celom území SR. 

 

 

V súčasnosti spoločnosť vykonáva svoju činnosť v 1650 objektoch dislokovaných na 

celom území SR, kde zabezpečuje komplexné opravy, údržbu a servis určeného nehnuteľného 

a hnuteľného majetku v zmysle prevádzkových, bezpečnostných a hygienických štandardov  

v súlade s platnou legislatívou.  

Tieto služby poskytujú prostredníctvom outsourcingu externé spoločnosti od roku 2009. Ročné 

náklady na poskytovanie komplexných služieb potrebných na prevádzku a udržiavanie objektov 

Slovenskej pošty predstavujú hodnotu približne 4 250 000 EUR bez DPH. 

SP plánuje realizovať výber poskytovateľa týchto služieb na obdobie 36 mesiacov. 

Predpokladaná hodnota zákazky je 12 000 000 Eur bez DPH počas trvania zmluvy. Zvoleným 

postupom plánuje SP ušetriť počas troch nasledujúcich rokov 750 000 EUR. Úspešný uchádzač 

bude zabezpečovať služby celoplošne na území celej SR.  
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O spoločnosti:  

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú 

spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný 

a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta je popredným poskytovateľom 

moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými 

logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je 

dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové 

produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje 

najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra Moody´s 

udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia 

možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť 

garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty 

manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN 

EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny 

HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V minulom roku spoločnosť získala tiež ocenenie 

„Národná cena SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa SP, a. s., podarilo získať aj vďaka 

udržaniu zamestnanosti, realizácie programu zmien a  zlepšeniu hospodárskeho výsledku. 

Spoločnosť po rokoch stratového hospodárenia dosiahla za rok 2013 zisk vo výške takmer 4,4 mil. 

EUR pred zdanením. Zásadný vplyv na pozitívne hospodárenie mali predovšetkým výnosy 

v zmluvných zásielkových službách a finančných službách a tiež program zmien, ktorý má umožniť 

transformáciu spoločnosti v celej škále služieb a vnútorných procesov, pri vytvorení nových oblastí 

poskytovaných služieb.  

Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie. 

Kontaktné údaje: 

Stanislava Pondelová 

Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.  

Tel.: +421  903 130 571, E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk, Web: www.posta.sk 
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