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Slovenská pošta, a. s. rázne odmieta tvrdenia o politickom vplyve a dištancuje sa od 
akýchkoľvek obvinení z politizácie jej pôsobenia. 
 
Slovenská pošta, a.s. si uvedomuje citlivosť súčasného politického súboja aj v súvislosti s 
predmetným podaním zásielok na prepravu. O to náročnejšie je rozhodovanie v takýchto 
prípadoch, avšak ako inštitúcia služieb vo verejnom záujme aj iných komerčných služieb,  
musí pristupovať k výkonu svojej činnosti s maximálnou odbornou starostlivosťou a 
nestrannosťou. Zároveň však svojím konaním nemôže spôsobiť žiadnu ujmu, prípadne sebe 
škodu. 
 
SP sa snaží postupovať nestranne a profesionálne, aby hájila svoje dobré meno, vystupovala 
v záujme svojich klientov a celej verejnosti aj tým, že dodržiava zákony Slovenskej republiky. 
SP, a.s. postupuje rovnako pri všetkých takýchto podajoch či už letákoch alebo periodickej 
tlače v súlade so smernicami a platnými internými predpismi.   
 
Pre potvrdenie svojho konania Slovenská pošta opätovne uvádza: 
 
Slovenská pošta, a.s. je povinná postupovať pri výkone distribúcie periodickej tlače v zmysle 
zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a takisto v súlade so Všeobecnými poštovými podmienkami, schválenými 
Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, s odbornou 
starostlivosťou a dbať na to aby boli dodržané všetky zákonom stanovené náležitosti. 
   
Dňa 15.01.2016 bola medzi Slovenskou poštou, a.s. (ďalej aj ako „SP“) a Klientom uzatvorená 
Zmluva o poskytnutí služby letáky. Predmetom zmluvy bolo poskytovanie služby Letáky. Táto 
služba nie je poštovou službou, preto z tohto dôvodu bola zmluva uzatváraná ako 
inominátna zmluva podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení. Práva a povinnosti zmluvných strán boli upravené zmluvou a 
Obchodnými podmienkami – Letáky.  
  
Dňa 23.02.2016 došlo k uzatvoreniu Dodatku č. 1, predmetom ktorého bola úprava cien za 
poskytovanú službu Letáky. 
  
Dňa 24.06.2016 došlo k uzatvoreniu Dodatku č. 2, predmetom ktorého bolo rozšírenie 
pôvodne poskytovanej služby Letáky, konkrétne „Letáky do schránky“ aj o ďalšiu službu – 
„Letáky do schránky – Periodická tlač“. Zmluvné strany sa dohodli, že „Letáky do schránky 
– Periodická tlač“ je možné podávať len pre tie tituly, ktorých výpis/odpis zo zoznamu 
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periodickej tlače tvorí prílohu č. 1 zmluvy. V prílohe č. 1 zmluvy bol uverený titul – „VŽDY 
NA VAŠEJ STRANE“, ev. č. 5333/16. 
  
V 34. týždni SP obdržala požiadavku od Klienta na distribuovanie tlače „KALI špeciál“ – 
letáky. Keďže klient mal zazmluvnené ako periodickú tlač len titul „VŽDY NA VAŠEJ 
STRANE“, predkladaný titul nebolo možné posúdiť ako periodickú tlač. Preto SP štandardne 
postupovala podľa bodu 1.3 a 1.4 obchodných podmienok. 
  
SP sa Klientovi vyjadrila, že vzhľadom k tomu, že obsah predkladanej tlače by mohol svojim 
obsahom zasiahnuť do osobnostných práv človeka, čo je v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a tým pádom aj v rozpore s obchodnými záujmami SP, z tohto dôvodu 
SP neodporučila distribuovať predloženú tlač ako Letáky, nakoľko v prípade poskytovania 
služby Letáky, SP nesie zodpovednosť za obsah a to v postavení šíriteľa reklamy podľa zákona 
č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  
Klient následne podal totožné zásielky a označil ich ako periodickú tlač, ktorá však  musí 
spĺňať príslušné znaky a musí byť takto registrovaná na Ministerstve kultúry Slovenskej 
republiky. Dňa 22.8.2016 v poobedňajších hodinách bol obchodníkovi SP zaslaný 
elektronický odkaz na príslušný register s cieľom preukázania sa výpisom/odpisom zo 
zoznamu periodickej tlače, na základe ktorého mohlo dôjsť k uzatvoreniu Dodatku č. 3. 
Nakoľko v predloženom výpise bolo uvedené rovnaké evidenčné číslo zápisu ako bolo 
uvedené v doteraz doručovanom periodickom týždenníku s pôvodnym titulom „VŽDY NA 
VAŠEJ STRANE“ (pozn. jednalo sa o ev. č.  5333/16) bol Klient zo strany SP dopytovaný na 
vysvetlenie danej nezrovnalosti ako aj o predloženie výpisu/odpisu zo zoznamu periodickej 
tlače, aby boli splnené podmienky stanovené v Obchodných podmienkach – Letáky. V 
prípade, že by predmetné podanie, ktoré už bolo odmietnuté ako leták nespĺňalo znaky 
riadne registrovanej periodickej tlače, Slovenská pošta, a.s. by sa vystavila riziku 
zodpovednosti za prípadnú škodu, za ktorú je zo zákona v prípade distribúcie letákov 
zodpovedná. 
  
Podľa bodu 1.2, tretí odstavec obchodných podmienok, Letáky do schránky – Periodická tlač 
môže podávať len objednávateľ s písomne uzatvorenou zmluvou, súčasťou ktorej je výpis / 
odpis zo zoznamu periodickej tlače. 
  
Vzhľadom na odbornú starostlivosť pri výkone svojej činnosti, SP dňa 23.08.2016 požiadala  
Ministerstvo kultúry SR o stanovisko ktorý z titulov od Klienta je aktuálny a ktorý z nich je 
riadne zaregistrovaný ako periodická tlač v zmysle zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači 
a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon). 
Zároveň SP požiadala aj Ministerstvo kultúry SR o zaslanie príslušného výpisu zo zoznamu 
periodickej tlače.  
 
Ďalej SP požiadala Ministerstvo kultúry SR o vyjadrenie, či predkladaná tlač spĺňa zákonom 
stanovené formálne náležitosti, nakoľko pôvodne sa z pohľadu SP jednalo o službu „Leták“ a 
nie službu  „Periodickú tlač“.  
 
Uvedenú požiadavku pre zrýchlenie konania Slovenská pošta, a.s. nedoručovala listovou 
prepravou, ale okamžitým podaním žiadosti priamo do podateľne Ministerstva kultúry SR. 



 
V rovnakom čase bol Klient riadne a bezodkladne písomne a telefonicky požiadaný o 
doplnenie požadovaných  informácii, aby mohla byť predmetná tlač riadne distribuovaná. 
Zároveň bol informovaný o podaní na Ministerstve kultúry SR s tým, že po obdržaní 
informácie z Ministerstva kultúry SR.  
Do dnešného dňa sme požadované informácie od Klienta ako aj doplnenie neobdržali.  
  
 
SP vyjadruje ľútosť, že je predmetom politického zápasu v rámci ktorého sú prezentované 
verejnosti nepresné informácie, ktoré majú za cieľ diskreditáciu Slovenskej pošty, a.s. a 
verí, že aj týmto krokom objasní a obháji svoj štandardný, apolitický a profesionálny 
postup. 
 
 
 
 
 


