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Slovenská pošta otvára nové spracovateľské centrum v Žiline  
 
V Žiline 7. novembra 2016 

 
Slovenská pošta, a. s., otvára nové Hlavné spracovateľské stredisko (HSS) v Žiline, ktoré nahradí 
starú budovu ešte z roku 1943. Výstavba strediska prebiehala za plnej prevádzky a vyžiadala si 
investíciu približne 7,95 miliónov eur, vrátane upgradu triediacej technológie pre spracovanie 
listových a balíkových zásielok, čo znamená historicky najväčšiu investíciu Slovenskej pošty do 
inovácií technológií za posledných 10 rokov. Touto investíciou Slovenská pošta zavŕšila 
niekoľkoročný proces technologických zmien procesov balíkového spracovania, nakoľko z listovo 
orientovanej spoločnosti sa vývojom a požiadavkami trhu mení na balíkovo založenú spoločnosť. 
 
SP vníma balíkový trh z pohľadu budúcnosti ako kľúčový a veľmi perspektívny. Strategickým 
zámerom  SP je zvyšovanie trhového podielu na balíkovom trhu. V súlade s touto stratégiou bola 
zrealizovaná nevyhnutná modernizácia spracovateľskej infraštruktúry. Nové HSS Žilina prinesie 
viaceré benefity, ako napríklad rýchlejšie spracovanie všetkých druhov listových a balíkových 
zásielok, menšiu mieru manuálnej práce, vďaka moderným technológiám sa zvýši aj objem 
spracovaných zásielok v rámci jedného dňa, mesiaca i roka.  
 
„Výstavbou nového hlavného spracovateľského strediska v Žiline reflektujeme na potrebu 
požiadaviek našich zákazníkov z pohľadu rýchlosti spracovania a tiež na neustále narastajúci 
objem zásielok v porovnaní s minulými obdobiami. Preto bola nevyhnutná výstavba nového 
strediska a modernizácia súvisiacich  technológií. Napríklad kým v roku 2015 sme spracovali 
viac ako 5,9 mil. balíkov, v roku 2016 len za obdobie od januára do septembra je to už takmer 
4,7 mil. balíkov, čo predstavuje medziročný nárast o cca 16 percent. V rámci žilinského regiónu 
sme upravovali procesy spracovania zásielok tak, že spracovateľské stredisko, doručovanie 
a podaj zásielok bolo sústredené  do jedného areálu, čo SP prinieslo úsporu času v spracovaní,  
najazdených kilometrov a celkovej efektivity výkonov poštovej logistiky. Vzhľadom na 
narastajúci objem zásielok, v porovnaní s minulými rokmi, je určite prínosom rýchlosť ich 
spracovania novou balíkovou linkou, ktorá má dvojnásobný výkon ako tá pôvodná. Ďalšou 
výhodou je určite aj väčší počet nakladacích rámp, kým v pôvodnom stredisku bola len jedna, 
v tomto novom je ich až desať,“ priblížil generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a. s., Róbert Gálik. 
Výstavba a zariadenie tohto strediska s komplexnými stavebnými úpravami trvala 11 mesiacov.  
 
Nová balíková linka má kapacitu 4 725 balíkov za hodinu s úspešnosťou vytriedenia v 
automatickom režime viac ako 99 %, pričom dokáže triediť na 43 pozícií. Jej dráha je dlhá takmer 
80 metrov. Pre porovnanie, stará linka dokázala technicky spracovať 2 300 ks za hodinu 23 na 
pozíciách s úspešnosťou vytriedenia 84%.  
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V minulom roku spustila SP modernú balíkovú triediacu linku v Bratislave a v Košiciach. To 
znamená, že dnes disponuje už troma najväčšími plne automatizovanými linkami na Slovensku, 
čo predstavuje významné posilnenie konkurenčnej pozície na balíkovom trhu.  
 
V roku 2016 spracúva SP mesačne v priemere viac ako 570tis. balíkov a expresných zásielok, 
z toho 27,3% zásielok je zo žilinského regiónu. Nové Hlavné spracovateľské stredisko v Žiline je 
jedným zo štyroch spracovateľských stredísk na Slovensku, ktoré spracováva listové a balíkové 
zásielky. HSS Žilina pokrýva Žilinský kraj a oblasť Trenčína.  
 

 

 
 
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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