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Slovenská pošta rozšírila sieť BalíkoBOXov 

Bratislava, 12.12.2017 

Slovenská pošta rozšírila sieť BalíkoBOXov určených na pohodlné a jednoduché 

doručovanie balíkov a balíkových zásielok. V uplynulých dňoch bolo sprevádzkovaných 

ďalších 17 automatizovaných poštových terminálov – v súčasnosti tak môžu klienti po 

celom Slovensku využívať spolu 42 BalíkoBOXov, ktoré sú rozmiestnené na strategických 

miestach s výbornou dostupnosťou.  

Vďaka žlto-modrým schránkam Slovenskej pošty sa môžu zákazníci sami rozhodnúť, kedy a kde 

si svoj balík vyzdvihnú. Nové schránky pribudli v Prešove, Trenčíne, Poprade, Ružomberku, 

Bratislave, Michalovciach (2 ks), Nových Zámkoch, Dunajskej Strede, Stupave, 

Miloslavove, Bernolákove, Moste pri Bratislave, Žiline, Komárne, Rožňave a vo Veľkom 

Krtíši.  

Mechanizmus fungovania automatizovaných poštových terminálov je veľmi jednoduchý – pri 

nákupoch vo vybraných e-shopoch si stačí ako spôsob doručenia zvoliť práve BalíkoBOX. Po 

tom, ako poštový doručovateľ vloží balík do schránky, dostane klient potvrdzujúcu SMS správu 

o uložení zásielky. Tá okrem označenia balíka, uvedenia konkrétneho BalíkoBOXu a lehoty na 

vyzdvihnutie obsahuje PIN kód na otvorenie schránky. V prípade balíka na dobierku dostane 

klient aj informáciu o sume, ktorú je potrebné zaplatiť platobnou kartou (akceptované sú 

štandardné karty Mastercard, Visa, Maestro). Zákazník má na vyzdvihnutie balíka 3 kalendárne 

dni; ak si ho v tejto lehote nepreberie, balík bude odoslaný a uložený na pošte prislúchajúcej 

k danému BalíkoBOXu, o čom bude adresát opäť informovaný SMS správou. Služba pritom nie 

je k dispozícii iba v prípade nakupovania cez internet. Ktokoľvek môže zaslať balík priamo do 

BalíkoBOXu, kde si ho adresát vyzdvihne – podmienkou je v tomto prípade použitie 

elektronického podacieho hárka (https://eph.posta.sk/).  

 

„V balíkovom a expresnom portfóliu vo vnútroštátnom a medzinárodnom styku sa nám darí 

zachytávať trend rastu trhu a potvrdzovať postavenie významného hráča na tomto trhu. Ambíciou 

Slovenskej pošty je pozíciu v segmente balíkových služieb ešte posilniť a verím, že práve 

BalíkoBOXy sú jednou z ciest ako rozvíjať potenciál v tejto oblasti,“ uviedol generálny riaditeľ 

Slovenskej pošty Róbert Gálik. V budúcnosti by BalíkoBOXy mali okrem doručovania 

balíkov plniť aj ďalšie funkcie – aktuálne sa už pripravuje možnosť úhrady platobných 

poštových poukazov prostredníctvom platobných terminálov zabudovaných v boxoch. 
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