
 
Podmienky pre udelenie povolenia na výrobu  

a vypĺňanie tlačív Poštových poukazov  
Účinnosť od 1. 4. 2014  

 
 
 

1. Základné ustanovenia  
 
1.1. Povolenie udeľuje Slovenská pošta, a. s. (ďalej SP), žiadateľovi na základe písomnej 

žiadosti.  
 

1.2. Žiadosť, spolu so vzorkami tlačív vyhotovenými podľa podmienok v bode 2., zašle 
žiadateľ na adresu:  

 
Slovenská pošta, a. s.,  
Lovinského 35  
817 11 Bratislava  

 
1.3. Povolenie je udeľované na základe výsledkov priameho testovania tlačív v procese ich 

automatizovaného spracovania.  
 
1.4. Povolenie sa vzťahuje na výrobu:  

- platobných dokladov Poštový poukaz na účet s účtom v tvare BBAN (predčíslie, číslo 
účtu, kód banky  

- platobných dokladov Poštový poukaz na účet s účtom v tvare IBAN (číslo účtu 
v medzinárodnom formáte)  

- platobných dokladov Poštový poukaz na adresu  

 

2. Podmienky udelenia povolenia 

 

2.1. Tlačivá Poštových poukazov musia zodpovedať príslušným ustanoveniam Poštových 
podmienok a Technickým parametrom - Poštový poukaz na účet a na adresu.  

 
 Môžu byť vyhotovené ako: 

Poštový poukaz na účet  
R (ručný), 2-dielny  
PDF | CDR 

Poštový poukaz na účet dvojdielny na ručné 
vypisovanie adresných údajov odosielateľa. 

Poštový poukaz na účet – s účtom v tvare IBAN 
RI (ručný), 2-dielny  
PDF | CDR 

Poštový poukaz na účet dvojdielny na ručné 
vypisovanie adresných údajov odosielateľa. 

Poštový poukaz na účet  
R (ručný), 3-dielny  
PDF | CDR 

Poštový poukaz na účet trojdielny na ručné 
vypisovanie adresných údajov odosielateľa. 

Poštový poukaz na účet – s účtom v tvare IBAN 
RI (ručný), 3-dielny  
PDF | CDR 

Poštový poukaz na účet trojdielny na ručné 
vypisovanie adresných údajov odosielateľa. 

Poštový poukaz na účet  
S (strojový), 2-dielny  
PDF | CDR 

Poštový poukaz na účet dvojdielny, na strojové 
vyplňovanie adresných údajov odosielateľa 

http://www.posta.sk/subory/274/pp-na-ucet-rucny-2-dielny-pdf.pdf
http://www.posta.sk/subory/273/pp-na-ucet-rucny-2-dielny-cdr.cdr
http://www.posta.sk/subory/37269/pp-na-ucet-rucny-2-dielny-pdf-nove.pdf
http://www.posta.sk/subory/37268/pp-na-ucet-rucny-2-dielny-cdr-nove.cdr
http://www.posta.sk/subory/276/pp-na-ucet-rucny-3-dielny-pdf.pdf
http://www.posta.sk/subory/275/pp-na-ucet-rucny-3-dielny-cdr.cdr
http://www.posta.sk/subory/37271/pp-na-ucet-rucny-3-dielny-pdf-nove.pdf
http://www.posta.sk/subory/37270/pp-na-ucet-rucny-3-dielny-cdr-nove.cdrhttp:/www.posta.sk/subory/37270/pp-na-ucet-rucny-3-dielny-cdr-nove.cdr
http://www.posta.sk/subory/282/pp-na-ucet-strojovy-2-dielny-pdf.pdf
http://www.posta.sk/subory/281/pp-na-ucet-strojovy-2-dielny-cdr.cdr


Poštový poukaz na účet – s účtom v tvare IBAN 
SI (strojový), 2-dielny  
PDF | CDR 

Poštový poukaz na účet dvojdielny, na strojové 
vyplňovanie adresných údajov odosielateľa 

Poštový poukaz na účet  
S (strojový), 3-dielny  
PDF | CDR 

Poštový poukaz na účet trojdielny, na strojové 
vyplňovanie adresných údajov odosielateľa 

Poštový poukaz na účet – s účtom v tvare IBAN 
SI (strojový), 3-dielny  
PDF | CDR 

Poštový poukaz na účet trojdielny, na strojové 
vyplňovanie adresných údajov odosielateľa 

Poštový poukaz na adresu  
PDF 

Poštový poukaz na adresu - 2.trieda na ručné 
alebo strojové vyplňovanie údajov 

 
 
2.2  Tlačivá Poštových poukazov môžu byť vyhotovené ako:  

- jednotlivé, samostatne orezané poukazy – voľný list,  

- poukazy na tabelačnom papieri 12“ (perforované) s umiestnením troch 
platobných dokladov na jednom liste,  

- poukazy po 3 ks na jednom liste papiera formátu A4 (perforované),  

- poukaz ako súčasť obchodného listu, poukaz je umiestnený v dolnej časti 
obchodného listu.  

V prípade, ak je platobný doklad súčasťou obchodného listu, jeho horná časť (alonž), je 
spojená s platobným dokladom vodiacou mikroperforáciou, ktorá umožňuje jej 
bezproblémové oddelenie. Nad perforáciou má byť uvedený text upozornenia „TU 
ODDELIŤ“. Vzhľad a obsah časti obchodného listu nad platobným dokladom určuje 
adresát - majiteľ účtu.  
 

2.3  Žiadateľ o udelenie Povolenia na výrobu a vypĺňanie Poštových poukazov predloží na 
testovanie minimálne 10 ks tlačív z každého typu Poštového poukazu, ktorý bude 
vyrábať.  

 
2.4  Testovacia vzorka tlačív musí byť vyhotovená v súlade s Technickými parametrami –

Poštový poukaz na účet a Poštový poukaz na adresu.  
 
2.5  Na základe výsledkov testovania SP žiadateľovi udelí a písomne zašle povolenie, s 

uvedením akceptačného čísla povolenia.  
 

2.6  Žiadateľ sa zaväzuje, že ním vyhotovované tlačivá Poštových poukazov budú mať 
rovnaké technické parametre, aké dosahovali tlačivá, na základe ktorých mu bolo 
udelené povolenie.  

 
2.7  V prípade nesplnenia podmienok pre udelenie povolenia, zašle SP žiadateľovi 

informáciu o dôvode neudelenia povolenia.  
 
2.8  V prípade neúspešného výsledku z testovania má žiadateľ, po odstránení nedostatkov 

uvedených v písomnom oznámení SP o neudelení povolenia, možnosť predložiť na 
opätovné testovanie ten istý typ tlačív Poštových poukazov.  

 
2.9  SP si testovaciu vzorku tlačív ponechá.  
 
2.10  Žiadateľ o udelenie povolenia má na základe požiadania možnosť zúčastniť sa na celom 

priebehu testovania.  
 

http://www.posta.sk/subory/37273/pp-na-ucet-strojovy-2-dielny-pdf-nove.pdf
http://www.posta.sk/subory/37272/pp-na-ucet-strojovy-2-dielny-cdr-nove.cdr
http://www.posta.sk/subory/284/pp-na-ucet-strojovy-3-dielny-pdf.pdf
http://www.posta.sk/subory/283/pp-na-ucet-strojovy-3-dielny-cdr.cdr
http://www.posta.sk/subory/37275/pp-na-ucet-strojovy-3-dielny-pdf-nove.pdf
http://www.posta.sk/subory/37274/pp-na-ucet-strojovy-3-dielny-cdr-nove.cdr
http://www.posta.sk/subory/36893/pp-na-adresu.pdf


 
 

3. Záverečné ustanovenia  
 
3.1  SP zabezpečí zverejnenie zoznamu všetkých výrobcov s udeleným povolením na web 

stránke Slovenskej pošty, a. s., www.posta.sk.  
 
3.2  Povolenie udeľuje Slovenská pošta, a. s., na dobu neurčitú.  
 
3.3  Slovenská pošta, a. s., si vyhradzuje právo zrušiť platnosť povolenia v prípade
 nedodržania technických parametrov - Poštový poukaz na účet pri výrobe poukazov.  
 
3.4  O zrušení platnosti povolenia na vyhotovenie a tlač Poštových poukazov, SP, a. s., 

bezodkladne písomne informuje výrobcu. 

http://www.posta.sk/subory/776/zoznam-atestovanych-tlaciarni.xls

