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Posielate darčeky poštou? Pozor na zakázané predmety 
 
V Bratislave 15.12.2016 

 
Vianoce a Nový rok sa nezadržateľne blížia a práve počas tohto obdobie zaznamenáva Slovenská 
pošta zvýšený záujem verejnosti o podaj listových a balíkových zásielok. Nie všetko však môže byť 
poslané poštou. Napríklad prskavky patria medzi zakázané predmety a bankovky či ceniny sú 
povolené posielať len v poistených zásielkach. Medzi najčastejšie odhalenými predmetmi v tomto 
období je pyrotechnika. 
 
V zásielkach je zakázané posielať prskavky či zábavnú pyrotechniku, ktoré patria do skupiny 
Výbušné látky a predmety. Zakázané sú aj omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, 
rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a podobne. Do zoznamu patria aj živé zvieratá 
(okrem vybraných druhov hmyzu), ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 
rastlín, zásielky, ktorých obsah či úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí či poškodiť životné 
prostredie. Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny sú povolené posielať len 
v poistených zásielkach. Kompletný zoznam vecí, ktoré je zakázané posielať poštou nájdete 
v poštových podmienkach na webe Slovenskej pošty www.posta.sk .  
 
Posielané veci prechádzajú kontrolou skenermi a odhalené zakázané predmety je pošta povinná 
vylúčiť z prepravy. V prípade, že Slovenská pošta zistí, že v zásielke sa nachádzajú niektoré 
nepovolené veci , jej povinnosťou je informovať príslušné orgány verejnej správy. 
 
 
Predsviatočné obdobie každoročne prináša zvýšený záujem o poštové služby. V tomto čase 
pravidelne zaznamenávame nárast zásielok v porovnaní s ostatnými mesiacmi v roku. Dôvodom 
je najmä zvýšený nákup tovarov prostredníctvom internetu a jeho následné doručovanie. 
Slovenská pošta, a. s., príjme denne v priemere približne jeden milión listových a balíkových 
zásielok a v predvianočnom období je to takmer 1 100 000 zásielok denne. Podiel na tom má aj 
nákup tovarov prostredníctvom internetu, posielanie darčekov prostredníctvom pošty, ale aj 
stále pretrvávajúca tradícia Slovákov zasielania vianočných pozdravov. 
 
 
 
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 
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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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