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Slovenská pošta spúšťa nový spôsob doručovania 

úradných zásielok 

Bratislava, 28. júna 2018 

Na základe novej spolupráce s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby 

(NASES) sa Slovenská pošta stala súčasťou projektu, ktorý umožní v plnej miere štátnym 

inštitúciám komunikovať s adresátmi  elektronicky.  Adresátom, ktorí nemajú aktivovanú 

elektronickú schránku, Slovenská pošta transformuje pôvodný elektronický úradný 

dokument do listinnej podoby a fyzicky doručí. Projekt bude spustený s kľúčovými 

štátnymi inštitúciami už v júli 2018. 

Centrálne úradne doručovanie je výsledkom spolupráce Slovenskej pošty a NASES. Slovenská 

pošta bude participovať na doručovaní elektronických úradných dokumentov, ktoré nie je možné 

doručiť do elektronických schránok zriadených na www.slovensko.sk.  

Princípom Centrálneho úradného doručovania je, že v prípade, ak občan nemá aktivovanú 

elektronickú schránku, kam by mu prišli všetky úradné dokumenty, tak systém pošle dokument 

na listinné doručenie. Slovenská pošta takéto dokumenty transformuje do listinnej podoby a vo 

forme poštových zásielok ich doručí adresátom. Orgány verejnej moci tak budú celú svoju 

agendu viesť v elektronickej podobe. Úradné dokumenty vyhotovia v elektronickej podobe 

a informácie o doručení zásielok, tzv. doručenku, im Slovenská pošta poskytne tiež elektronicky. 

Komplexná elektronizácia procesov súvisiacich s doručovaním úradných dokumentov prináša 

výraznú úsporu prácnosti a materiálových nákladov na strane orgánov verejnej moci.  

„V rámci reakcie na meniaci sa trh prináša Slovenská pošta inovované produkty, ktoré 

optimálnym spôsobom spájajú elektronický a listinný svet pri zachovaní výhod každého z nich,“ 

uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.   

Zásielky vytvorené z elektronických úradných dokumentov budú charakteristické novým 

vzhľadom. Okrem červeného pásu na obálke, bude obálka obsahovať veľké okienko so všetkými 

údajmi potrebnými pre doručenie zásielky. Súčasťou obálky už nebude ani papierová doručenka. 

Adresáti budú prevzatie písomnosti potvrdzovať len v dokladoch pošty. Nedoručiteľné zásielky 

nebudú vrátené späť orgánom verejnej moci, ale v zmysle platnej legislatívy zabezpečí 

Slovenská pošta ich skartáciu.  

Podľa zákona o e-Governmente sa centrálne doručovanie bude týkať štátnych inštitúcií a medzi 

prvými, ktoré by sa mali do projektu zapojiť, by mali byť Ministerstvo dopravy a výstavby 

SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo spravodlivosti SR. Postupne sa doň napoja všetky 

hlavné orgány verejnej moci.  
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Slovenská pošta týmto projektom rozširuje existujúcu spoluprácu so štátom, v rámci ktorej si 

občania a firmy môžu na poštách vybaviť Výpis z obchodného registra, Výpis/Odpis registra 

trestov, Výpis z listu vlastníctva alebo zaručene konvertovať elektronický dokument do listinnej 

podoby, prípadne listinný dokument do elektronickej podoby so zachovaním právnych účinkov 

pôvodného dokumentu. 
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