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               Slovenská pošta predĺži otváracie hodiny na 84 poštách  

               Pri podávaní daňových priznaní vychádzame klientom maximálne v ústrety  
        Bratislava, 10. marec 2016  

 
Slovenská pošta vychádza pri podávaní daňových priznaní aj v roku 2016 svojim klientom 
maximálne v ústrety. V posledný deň ich podania, 31. marca 2016, predlžuje svoje 
hodiny pre verejnosť na 84 vybraných poštách v rámci celého Slovenska. Zo skúseností 
z predchádzajúcich rokov budú nadštandardne otvorené pošty väčšinou v okresných a 
krajských mestách. Počet pôšt a ich výber sme už prispôsobovali očakávanému záujmu 
občanov s cieľom, aby sme poskytli zákazníkom pri podaji daňových priznaní z hľadiska 
dostupnosti čo najväčší komfort. 
 

SP je tradičným poskytovateľom služieb a má dlhoročné skúsenosti s riešením požiadaviek 

klientov. Aj tento rok sme pripravení ochotne vyjsť zákazníkom v ústrety a obslúžiť všetkých 
občanov, ktorí si prídu podať daňové priznanie. Zároveň by sme občanov radi požiadali, 

aby si nenechali podanie daňových priznaní prostredníctvom pracovísk Slovenskej 

pošty na poslednú chvíľu.  

Klientom v Bratislave budú v posledný deň podávania daňových priznaní k dispozícii aj 

pošty na Tomášikovej 54 (Pošta Bratislava 3, Pošta Bratislava 2), kde môžu daňové 

priznanie podať až do polnoci. O túto poštu je veľký záujem. Minulý rok boli napríklad 

posledné dve daňové priznania podané pred polnocou.  

 
Okrem toho budú v hlavnom meste predĺžené otváracie hodiny na ďalších 4 poštách, 
napríklad na Námestí SNP 35 v Bratislave (Pošta Bratislava 1) budú môcť zákazníci podať 
daňové priznania od 7:00 hod. až do 21:00 hod. V Trnave budú 3 pošty otvorené dlhšie, 
v Banskej Bystrici 4 a v Košiciach 5 pôšt. V Žiline, Nitre, Trenčíne a Prešove budú predĺžené 
otváracie hodiny na jednej pošte. Celý zoznam rozšírených otváracích hodín dňa 31. 3. 2016 
nájdu občania na webovej stránke Slovenskej pošty www.posta.sk v časti Aktuálne. 

 

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  
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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 roku 2013 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 skončila už tretí rok po sebe v pozitívnych číslach. Rok 2015 

spoločnosť uzavrela s predbežným ziskom 3,0 mil. Eur pred zdanením, za rok 2014 

dosiahla SP zisk vo výške 4,91 mil. Eur pred zdanením a za rok 2013 zisk vo výške 

takmer 4,4 mil. EUR pred zdanením. Spoločnosť sa  mení na výrazne proklientsky 

orientovanú spoločnosť a naďalej sa transformuje z tradičného poštového operátora 

na poskytovateľa širokého portfólia služieb obyvateľom, prináša prehľadnejšie 

balíkové produkty, poistné a telekomunikačné služby, služby v spolupráci so štátom - 

výpisy z obchodného registra, registra trestov ako aj výpisy z listu vlastníctva. 

 

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 

 

 

mailto:pondelova.stanislava@slposta.sk
http://www.posta.sk/

