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Novinka na pošte -  výpis z registra trestov aj pre právnické 

osoby  
 
Bratislava, 2.7.2016 
 

Od dnešného dňa môžu klienti Slovenskej pošty, a. s. (ďalej SP) vybaviť až na 601 poštách 

výpis z registra trestov na právne účely už aj pre právnické osoby. Doteraz pracoviská 

Integrované obslužné miesta občanov (IOMO) poskytovali výpis z registra trestov pre 

fyzické osoby. Od 2.7.2016 SP opäť rozširuje svoju ponuku služieb aj vďaka spolupráci 

s Generálnou prokuratúrou.  

 

Výpisy z registra trestov pre právnické osoby si budú môcť zákazníci SP vybaviť na 601 

pracoviskách IOMO. Žiadateľom o túto službu môže byť právnická osoba so sídlom v SR 

zastúpená svojimi štatutármi alebo splnomocnencom. Právnická osoba môže žiadať 

o poskytnutie iba svojho výpisu z registra trestov. Cena služby je rovnaká ako za výpis z registra 

trestov pre fyzické osoby a to 3,90 € s DPH. 

 

Ako si vybavíte výpis z registra trestov pre právnické osoby krok za krokom: 

 stačí, ak o službu požiadate na IOMO pracovisku a predložíte: 

 výpis z príslušného registra, v ktorom je PO - žiadateľ zapísaná a v ktorom je 

uvedené: 

 obchodné meno alebo názov právnickej osoby 

 sídlo právnickej osoby 

 identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené 

 meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, 

ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby 

 označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná. 
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Po overení totožnosti žiadateľa, resp. splnomocnenca, podpise žiadosti žiadateľom, resp. 

splnomocnencom a potvrdení zo strany SP, odovzdá jeden rovnopis žiadosti zamestnanec 

SP žiadateľovi, resp. splnomocnencovi. Výpis z RT poskytne SP v listinnej podobe spravidla 

na počkanie.  

 

Na IOMO pracoviskách vybavíte aj: 

- výpis/odpis z registra trestov pre právnické aj fyzické osoby,  

- výpis z listu vlastníctva,  

- výpis z obchodného registra.  

 

„Elektronickú platformu pre poskytovanie asistovaných služieb štátu, tzv. Integrované 

obslužné miesta sme spustili v marci 2012.V súčasnosti je táto služba poskytovaná na 601 

pracoviskách a aj aktuálne čísla hovoria, že občania majú o tieto služby obrovský záujem. 

Som presvedčený, že aj výpisy z registra trestov pre právnické osoby budú rovnako žiadané.  

Pre priblíženie, až 85% percent všetkých výpisov a odpisov z registra trestov sa 

poskytuje na poštách, čo je dôkazom toho, že to vieme robiť a občania vedia, že túto 

službu vybavia aj na našich pobočkách,“ povedal generálny riaditeľ Róbert Gálik.  

 

Za posledný rok sa prostredníctvom IOMO pracovísk uskutočnilo 395 035 transakcií 

týchto služieb. Len za prvých šesť mesiacov roku 2016 bolo poskytnutých 266 229 

transakcií služby IOMO.  

 

V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2015 je v percentuálnom vyjadrení nárast 

záujmu o služby nasledovný:  

·         výpis z obchodného registra o 33%  

·         výpis z listu vlastníctva o 166% 

·         výpis z registra trestov o 58% 

 

„Našou prioritou je obsiahnuť komplexné portfólio služieb a priblížiť sa ľuďom, aby sme im 

zjednodušili život. Preto poštové služby neustále skvalitňujeme a tiež zavádzame nové. 

Rovnako to platí aj o zvyšovaní dostupnosti elektronických služieb štátu. Všetko sú to 

predpoklady na to, aby sme sa stali lídrom v poskytovaní asistovaných služieb e-

Governmentu,“ doplnil generálny riaditeľ SP Róbert Gálik.  

 

Služby IOMO sú jedným zo strategických a úspešných projektov Slovenskej pošty. Tento projekt 

získal od svojho spustenia už niekoľko ocenení, napríklad 2.miesto na medzinárodnom 

Kongrese ITAPA za extra výhody sprístupnením asistovaných služieb občanom.  V prestížnej 
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súťaži Inovatívny čin roka 2014 sa Integrované obslužné miesta občana umiestnili na 3.mieste 

v kategórii Inovácia Služby. SP sa s IOMO prebojovala aj do top štvorky projektov na prestížnej 

medzinárodnej súťaži Postal Technology International awards 2015 v kategórii Inovácia roka 

v oblasti rozvoja podnikania. 

 

 

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. Od roku 2015 je SP držiteľom certifikátu 

potvrdzujúceho zavedenie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy 

ISO/IEC 27001:2013, tzn. že zabezpečuje primerané bezpečnostné kontroly, adekvátne 

chrániace informačné aktíva a poskytuje zodpovedajúcu istotu zákazníkom Slovenskej 

pošty a iným zainteresovaným stranám. 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: 

Mgr. Iveta Dorčáková 

Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.  

Tel.: +421  904 654 377, E-mail: dorcakova.iveta@slposta.sk, Web:www.posta.sk 
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