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Príhovor 
 

V roku 2004, v súvislosti so vstupom SR do EU, došlo k významným  zmenám  aj na 
trhu poštových služieb v SR. Zosúladenie národnej legislatívy novelou zákona č. 507/2001 
Z.z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z.z. s požiadavkami Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES bolo ďalším krokom postupnej liberalizácie 
poštového trhu v SR. Pre Poštový regulačný úrad to bol tiež rok ďalšieho pôsobenia na 
poštovom trhu ako regulačnej autority z pohľadu podnikateľských subjektov, ale aj autority 
schopnej ochraňovať záujmy užívateľov poštových služieb.  



 

Spomínané zmeny realizované pod vplyvom postupného procesu liberalizácie odvetvia 
vyžadovali viaceré významné aktivity i zo strany Poštového regulačného úradu, napríklad 
úpravu udelenej poštovej licencie, implementáciu záväzných platných noriem v rámci EÚ pre 
poštové služby, úpravy v stanovených podmienkach kvality, verifikáciu miest bez 
doručovania poštových zásielok atď. Samozrejme hlavnou náplňou činnosti Poštového 
regulačného úradu i v tomto roku bola štátna regulácia a štátny dohľad nad poskytovaním 
poštových služieb. 

V súlade s trendom európskej poštovej politiky Poštový regulačný úrad podporuje 
svojimi aktivitami vytváranie trhového prostredia v oblasti poštových služieb, garantuje 
naplnenie politiky liberalizácie a rovnosti podmienok podnikania pre všetky podnikateľské 
subjekty a zároveň dohliada na plnenie záväzkov poskytovateľov poštových služieb voči 
širokej verejnosti. 

Dúfame, že táto správa, ktorá informuje o aktivitách Poštového regulačného úradu za 
rok 2004 prispeje k objektívnemu a nezávislému informovaniu verejnosti o výsledkoch 
činností v regulačnej oblasti, v oblasti štátneho dohľadu, ako aj o výsledkoch rozpočtového 
hospodárenia úradu. 
 

 
prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc. 

predseda 
 
 
1. Identifikácia organizácie 
 
Názov organizácie: Poštový regulačný úrad  
Sídlo organizácie: Ul. 1. mája 16, 010 01 Žilina 1 
Zriaďovateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Predseda: prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc. 
Podpredseda: Ing. Pavel Ďugel 
Vedúci služobného úradu: Ing. Daniela Kavecká 
IČO: 378 08 508 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

č. účtu: 7000127863/8180 
Kolégium predsedu úradu: • predseda, 

• podpredseda, 
• vedúci služobného úradu, 
• riaditeľ odboru regulácie, 
• riaditeľ odboru ekonomiky a správy. 

 
 
2. Hlavné činnosti 
 
Hlavnými činnosťami Poštového regulačného úradu sú: 
• štátna regulácia poštových služieb,  
• štátny dohľadu nad poskytovaním poštových služieb,  
• zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti poštových služieb na úrovni 

regulačných orgánov.  
 
 



 

 
3. Poslanie Poštového regulačného úradu a jeho strednodobý výhľad 
 

Poslanie Poštového regulačného úradu 
 

Smernica č. 97/67/EC Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 15. decembra 1997 
v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/EC z 10. júna 2002, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica 97/67/EC z hľadiska ďalšej liberalizácie trhu poštových služieb 
spoločenstva, článok 22 stanovuje, že každý členský štát určí jeden alebo viaceré národné 
riadiace orgány pre odvetvie poštových služieb, ktoré sú právne oddelené a prevádzkovo 
nezávislé od prevádzkovateľov poštových služieb. Toto odporučenie smernice bolo 
zapracované do národnej legislatívy – zákona č. 507/2002 o poštových službách v znení 
neskorších predpisov. 

Poštový úrad bol zriadený zákonom č. 507/2001 Z. z. o poštových službách (ďalej len 
zákon)  k 1. januáru 2002 ako orgán štátnej správy so sídlom v Žiline na vykonávanie štátnej 
regulácie poštových služieb s celorepublikovou pôsobnosťou. 

Úlohu zriaďovateľa Poštového regulačného úradu plní Ministerstvo dopravy pôšt 
a telekomunikácií SR - zriaďovacia listina číslo 2155/M-2001.  

Poštový regulačný úrad vykonáva činnosti podľa zákona, všeobecne záväzných 
právnych predpisov, technických predpisov, technických noriem, medzinárodných zmlúv, 
ktorými je Slovenská republika viazaná a  odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti 
pošty . 

Poslaním úradu je vykonávanie činností pri regulácii poštových služieb podľa zákona: 

1. Povoľovanie poštových činností: 
• vypracovanie a vyhlásenie všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb,  
• registrácia poštových podnikov,  
• udeľovanie poštovej licencie na poskytovanie univerzálnej služby, 
• určovanie rozsahu univerzálnej služby a kvalitatívnych požiadaviek na jej 

poskytovanie. 

2. Regulácia prevádzkovania verejnej poštovej siete: 
• kvalitatívne požiadavky na verejnú poštovú sieť, 
• prístup do verejnej poštovej siete, 
• schvaľovanie poštových podmienok na poskytovanie univerzálnej služby, 
• regulácia poskytovania univerzálnej poštovej služby a vykonávania poštového 

platobného styku,  
• rozhodovanie o podmienkach vyberania a distribúcie poštových zásielok v čase 

mimoriadnych udalostí, 
• prijímanie opatrení v univerzálnej službe na plnenie základných potrieb obyvateľstva 

a na rozvoj v súlade s vývojom prostredia a potrebami verejnosti. 

3. Pôsobnosť v oblasti  cien: 
• ustanovenie podmienok pre reguláciu cien univerzálnej služby  a poštového 

platobného styku, 
• rozhodovanie vo veciach regulácie cien univerzálnej služby a služieb poštového 

platobného styku,  
• určovanie rozsahu cenovej evidencie, 
• zabezpečenie informačného systému pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, 

regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny.  

4. Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb: 
• kontrola plnenia podmienok poskytovania poštových služieb podľa zákona a  

všeobecného povolenia a kontrola neporušovania poštovej výhrady, 



 

ieb za poskytovanie univerzálnej služby, 

• v a upustenia od činnosti, ktorá je 

• e štatistického zisťovania o poštových službách poskytovaných poštovými 

právne delikty a prejednávanie priestupkov. 

5. 

• rgánom EÚ, 

•  regulačných povinností vyplývajúcich z medzinárodných 

za správne delikty. Týmto spôsobom zároveň obhajuje 
záujmy užívateľov poštových služieb. 

Strednodobý výhľad Poštového regulačného úradu  
 

sobom pre všetkých účastníkov na 
trhu a

vej siete a podpore opatrení na vytváranie jednotného vnútorného 
trhu p

k, aby bol umožnený prístup do verejnej poštovej siete iným poštovým 
operá

• kontrola poskytovania univerzálnej služby, 
• cenová kontrola týkajúca sa poštových sadz
• kontrola systému oddeleného účtovníctva, 

nariaďovanie odstránenia zistených nedostatko
v rozpore so zákonom a vydanými povoleniami, 

• dohľad nad harmonizáciou technických noriem v oblasti pošty, 
vykonávani
podnikmi, 

• ukladanie pokút za s

Medzinárodné vzťahy: 
• zastupovanie SR v Európskom výbore pre poštovú reguláciu (CERP), 

notifikačný orgán v oblasti štátnej regulácie poštových služieb voči o
členských štátov EÚ a členom Európskeho združenia voľného obchodu, 
zabezpečovanie plnenia
dohôd a legislatívy EÚ. 

Ako je z predchádzajúcej časti zrejmé, Poštový regulačný úrad na jednej strane reguluje 
podnikanie na poštovom trhu a teda pôsobí ako regulačná autorita garantujúca naplnenie 
politiky liberalizácie a najmä rovnosti podmienok podnikania pre všetky podnikateľské 
subjekty v danej oblasti. Na strane druhej definuje nevyhnutné požiadavky na poskytovateľa 
univerzálnej poštovej služby – držiteľa poštovej licencie, ktoré musí plniť vo vzťahu k širokej 
verejnosti. Zároveň Poštový regulačný úrad dohliada na plnenie podmienok podnikania na 
poštovom trhu, ale aj na plnenie záväzkov poskytovateľov poštových služieb voči iným 
podnikateľským subjektom a najmä voči obyvateľstvu a širokej verejnosti. Pri neplnení 
záväzkov a podmienok poskytovania poštových služieb má právo žiadať odstránenie 
nedostatkov, prípadne ukladať pokuty 

 

Poštový regulačný úrad bude presadzovať nový regulačný rámec EÚ zameraný na ďalší 
rozvoj hospodárskej súťaže pri rešpektovaní sociálneho a ekonomického významu poštových 
služieb, na prijateľnosť cien pre spotrebiteľa, kvalitu, rozvoj a výber služieb, transparentnosť, 
právnu istotu pre všetkých poskytovateľov poštových služieb s akcentom na univerzálnu 
službu. Regulačný rámec upravuje reguláciu jednotným spô

 obmedzuje bariéry brániace  vstupu  na  národný trh.

V najbližšej budúcnosti by mal Poštový regulačný úrad plniť úlohy svojho poslania pri 
regulácii poštových služieb tak, aby bola zabezpečená kvalitná univerzálna služba, aby 
podporoval aktivity smerujúce k postupnej liberalizácii trhu poštových služieb, umožneniu 
vstupu do verejnej pošto

oštových služieb.  

Jednou z dôležitých úloh Poštového regulačného úradu bude aktualizácia stratégie úradu 
v oblasti regulácie poštových služieb vzhľadom na odporúčania Smernice č. 97/67/EC 
Európskeho parlamentu a Rady z 15. decembra 1997 v znení Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/39/EC z 10. júna 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/EC. 
Smernice predpokladajú postupné znižovanie výhrady (t.j. poštových služieb vyhradených len 
pre poskytovateľa univerzálnej služby – Slovenskú poštu, a.s.), v prvom kroku k 1.1.2006 na 
50 g a úplnú liberalizáciu zrušením výhrady v krajinách EÚ k 1.1.2009, a zároveň úpravy 
legislatívy ta

torom. 

S účinnosťou zákona, t.j. od 1. januára 2002 sa obmedzil monopol Slovenskej pošty, š.p. 
na poskytovanie poštových služieb a formálne sa legitimizovalo pôsobenie súkromných 
podnikov na trhu poštových služieb. Základnou úlohou Poštového regulačného úradu je 



 

tovej služby a k zásadným zmenám v zabezpečení 
vyko

iek a parametrov na hustotu a dostupnosť prístupových miest vo 
verej

j 
služb

arlamentu a Rady 
2002

kytovanej univerzálnej služby v intenciách meniacich sa podmienok 
a potr

odnocovanie a zverejňovanie vybavovania 
sťažn

 úrad 
presa

lnej služby a na podmienky tvorby konkurenčného 
prost

čného úradu, s cieľom 
zosúl

u liberalizáciou trhu, 
možn

e všetci zamestnanci, t.j. aj tí, ktorí sú 
v súč

ný proces verejného 
obsta

ť neustále 
vyšovanie kvalifikácie zamestnancov úradu v odbornej ako aj všeobecnej rovine. 

regulovať trh poštových služieb tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie kvalitnej, 
zákaznícky orientovanej univerzálnej služby prostredníctvom verejnej poštovej siete pri 
postupnom znižovaní rozsahu poštovej výhrady. V súlade s novelizáciou zákona o poštových 
službách k termínu vstupu SR do Európskej únie došlo od 1. 5. 2004 k zníženiu poštovej 
výhrady podľa zásad určených Smernicou č. 97/67/EC Európskeho parlamentu 
a Rady, k zmene rozsahu univerzálnej poš

návania poštového platobného styku. 

Dôležitými aktivitami Poštového regulačného úradu bude pokračovať v riešení 
dostupnosti verejnej poštovej siete a upresňovanie a zdokonaľovanie špecifikácie 
kvalitatívnych požiadav

nej poštovej sieti.  

Úlohou Poštového regulačného úradu v technickej normalizácii v oblasti poštových 
služieb je zabezpečiť stanovenie kvalitatívnych noriem pre univerzálnu poštovú službu, 
vykonávanie merania kvality pomocou nezávislého orgánu a za normalizovaných podmienok 
ďalej podporovať harmonizáciu noriem a zabezpečiť aby poskytovateľ univerzálnej poštove

y používal európske normy v oblasti poštových služieb primerane v záujme užívateľov. 

V oblasti ekonomickej regulácie bude potrebné zabezpečiť u poskytovateľa univerzálnej 
služby vedenie oddeleného účtovníctva v súlade so Smernicou č. 97/67/EC Európskeho 
parlamentu a Rady z 15. decembra 1997 v znení Smernice Európskeho p

/39/EC z 10. júna 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/EC.  

V oblasti štátneho dohľadu sa zintenzívnia kontrolné činnosti zamerané hlavne na 
kvalitu a úroveň pos

ieb verejnosti.  

Jednou z trvalých úloh je zabezpečiť vyh
ostí a petícií podľa zákona č. 152/1998 Z.z. 

V medzinárodnej oblasti na zasadnutiach CERP bude Poštový regulačný
dzovať národné záujmy a riešenia zodpovedajúce situácii na poštovom trhu v SR. 

 V budúcnosti bude musieť Poštový regulačný úrad aktuálne reagovať na zmeny 
legislatívy a odporúčaní EÚ v oblasti poštových služieb, vplyvu znižovania poštovej výhrady 
na financovanie kvalitnej univerzá

redia na trhu poštových služieb. 

Poštový regulačný úrad bude podporovať priamu spoluprácu pri riešení záujmov 
užívateľov, poskytovateľov poštových služieb a Poštového regula

adiť postoje k otázkam na regulovanú oblasť poštových služieb. 

Z pohľadu Poštového regulačného úradu v strednodobom horizonte bude potrebné riešiť 
obsadenie miest riaditeľov odboru regulácie a ekonomiky a správy. Vzhľadom na limit počtu 
zamestnancov úradu sa dá predpokladať, že jediným riešením je obsadenie týchto miest 
z vlastných zdrojov. V dlhodobom horizonte v súvislosti s postupno

o očakávať posilnenie oblasti dohľadu a vybavovania sťažností.  

V záujme zlepšenia pracovných podmienok a vzájomnej komunikácie zamestnancov 
Poštového regulačného úradu je cieľom vedenia rekonštrukcia budovy na Ul. 1. mája 16 tak, 
aby v budúcnosti boli umiestnení v tejto budov

asnosti umiestnení v budove Na Šefranici 8. 

Pre zabezpečenie transparentnosti hospodárenia Poštového regulačného úradu budú 
naďalej zverejňované údaje o rozpočte podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a spracovávané správy 
o čerpaní rozpočtových prostriedkov úradu. Zároveň bude zabezpečova

rávania a zverejňovania údajov v zmysle už spomenutého zákona.  

Jednou z dôležitých úloh Poštového regulačného úradu je zabezpeči
z
 



 

. Činnosti Poštového regulačného úradu  
 

vanie medzinárodných vzťahov v oblasti poštových služieb na úrovni regulačných 
rgánov.  

 
Oblasť štátnej regulácie poštových služieb 

a)  podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na trhu poštových 

b) ých pravidiel poskytovania poštových služieb, ktoré nie sú súčasťou 

c)  univerzálnu službu a určovanie požiadaviek na 

d) iu poskytovania univerzálnej poštovej služby a vykonávania poštového platobného 

e) ia poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby a poštového platobného 
styku. 

 

oštovým úradom 
v dru

službách. Výsledkom konania bolo vydanie 
rozho

latnosťou rozhodnuté o vydaní úplného znenia Poštovej licencie č. 
1223/020/2002. 

 
4

V súlade s poslaním Poštového regulačného úradu jeho základnou činnosťou je štátna 
regulácia poštových služieb, štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a 
zabezpečo
o

 
Štátna regulácia je:  

utváranie
služieb, 
určovanie všeobecn
poštovej výhrady, 
ukladanie povinnosti poskytovať
prevádzku verejnej poštovej siete, 
regulác
styku, 
regulác

Pôsobnosť Poštového regulačného úradu v roku 2004 bola charakteristická v tom, že to 
bol druhý rok v ktorom pôsobili na trhu poštových služieb regulačné rozhodnutia (všeobecné 
povolenie na poskytovanie poštových služieb, registrácia poštových podnikov, poštová 
licencia, rozhodnutia o cenách univerzálnej služby) vydané a vyhlásené P

hom polroku 2002 a aktualizované v súlade so zákonom v roku 2004.  

V súvislosti s  novelizáciou zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách k 1.5.2004 
došlo k zmene všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb, a Poštový 
regulačný úrad začal podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona o poštových službách konanie o 
zmene Poštovej licencie č. 1223/020/2002 z 27.12.2002 z dôvodu zmien rozsahu univerzálnej 
poštovej služby, ktoré vyplynuli z ustanovení zákona č. 15/2004 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových 

dnutia Poštovej licencie č. 589/001/2004. 

Slovenská pošta, š. p. podala odvolanie proti tomuto rozhodnutiu. Predseda Poštového 
regulačného úradu  vydal Rozhodnutie č. 1248/001/2004 zo dňa 17.8.2004, ktorým bolo  
s definitívnou p

tab. č. 1 

Rozhodnutie podľa zákona č. 507/2002 Z.z. Počet vyd odnutí v aných rozh
roku 2004 

Zmena poštovej licencie 1 
Odvolanie SP, š. p. 1 
Zmena všeobecného povolenia 1 
Registrácia 1 
Zmena registrácie 2 
Ceny vnútroštátneho poštového styku 5 
Ceny medzinárodného poštového styku 2 
Uloženie pokuty 2 

V roku 2004 podal žiadosť a následne bol zaregistrovaný poštový podnik: 
ReMax Courier Service, s.r.o. Bratislava                  20.12.2004 

a reg trácie oštový h pod
slava

 
V roku 2004 bola po ohlásení vykonaná zmen is p c nikov: 
M&G Spedition Bratislava, s.r.o. Brati                   14.09.2004 



 

Slove

 14 poštových podnikov, ktoré 
poskytujú poštové služby v súlade so všeobecným povolením. 

  tab. č. 2 

nská pošta, a.s. Banská Bystrica                  01.10.2004  

Od roku 2003 Poštový regulačný úrad registruje celkom

Č o ísl
registrácie 

Názov podniku Sídlo 

1 UPS Slovak parcel service s.r.o. Bratislava 
2 IN TIME s.r.o. Bratislava 
3 DHL International Slovakia s.r.o. Bratislava 
4 Slovenská pošta š.p. Banská Bystrica 
5 TNT Expess Worldwide s.r.o. Bratislava 
6 Inspekta Slovakia s.r.o. Bratislava 
7 TEN Expres Slovakia s.r.o. Banská Bystrica 
8 Železničná spoločnosť a.s. Bratislava 
9 NDŽ s.r.o. Žilina 

10 M&G Spedition Bratislava s.r.o. Bratislava 
11 M&G Expres Spedition s.r.o. Bratislava 
12 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Bratislava 
13 ČSAD Invest Slovakia s.r.o. Bratislava 
14 ReMax Courier Service s.r.o. Bratislava 
 

Poštový regulačný úrad určil v poštovej licencii kvalitatívne požiadavky na 
poskytovanie univerzálnej služby. Poskytovateľ univerzálnej služby – Slovenská pošta, š.p. 
realizuje v rámci svojich rozvojových projektov racionalizáciu poštovej siete rušením 
neefektívnych pôšt, náhradou neefektívnych pôšt tzv. Poštou partner a motorizáciou 
doruč

 odsúhlasil 66 návrhov a 
zamietol 16 návrhov (z toho boli opakovane zamietnuté 3 návrhy). 

 3 

ovania. 

V roku 2004 predložil poskytovateľ univerzálnej služby celkom 82 podaní na 
racionalizáciu poštovej siete - návrhov zmien kontaktných a prístupových miest verejnej 
poštovej siete. Poštový regulačný úrad ich prerokoval, posúdil a

 tab. č. 
Návrh na racionalizáciu poštovej siete P  očet
Prerokované návrhy 82 
Odsúhlasené návrhy 66 

Zrušenie pošty a náhrada motorizovaným, cezpoľným doručovaním 34 
Zrušenie pošty a zriadenie pošty Partner 16 
Rekonštrukcia pošty 2 
Zrušenie pošty Partner 2 
Zmena charakteru pošty na podávaciu 7 
Zmena charakteru pošty na dodávaciu 1 
Zmena poštového obvodu 4 

Zamie  16 tnuté návrhy
 

                   

Poštový regulačný úrad prerokoval a schválil 2 návrhy Slovenskej pošty, a.s. na zmeny 

• 
ení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových 

a doplnky poštových podmienok, ktorých obsahom je:  

zmeny vyplývajúce z novelizácie zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách, 
zákonom č. 15/2004 Z. z., ktorým sa m
službách,   

• úpravy na základe poštovej licencie, 
• zmeny súvisiace s transformáciou Slovenskej pošty š. p.,  
• bližšie upresnenie podmienok poskytovania poštových služieb, 



 

• in

 v rozsahu udelenej poštovej licencie a za vykonávanie 
pošto

d 7 rozhodnutí o regulácii cien a podmienkach 
regulác

ad splnil 
povinn

 kalkulácie nákladov 
prost ladania správy o jeho výsledku s osobitným 

ľ ť alokačných kľúčov. 

ytovaním poštových služieb obsahuje:  

poštových služieb podľa zákona a vydaného 

 a vydanými 

n) vy
i podnikmi. 

ovácie poštového platobného styku, rutinná prevádzka v prechodnom období pre 
poštový peňažný poukaz H 1. a 2. triedy. 

Reguláciu poštových sadzieb vykonáva Poštový regulačný úrad  podľa § 13 ods. 1 bod 
e) a ods. 2 bod c), § 18 ods. 4 a § 21 zákona, podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 zákona NR SR  
č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. Regulácii podliehajú poštové sadzby len za 
poskytovanie univerzálnej služby

vého platobného styku. Regulovaným subjektom je poskytovateľ univerzálnej služby, 
v súčasnosti Slovenská pošta, a.s. 

V roku 2004 vydal Poštový regulačný úra
ie cien poštových služieb , z toho 5 pre oblasť poštových sadzieb tuzemského styku, 2 

rozhodnutia pre oblasť medzinárodného styku. 

Cenovou regulačnou politikou s  dôrazom na kvalitu kalkulácie nákladov 
prostredníctvom nákladového modelu poskytovateľa univerzálnej služby a overenie tohoto 
systému nezávislým audítorom (Správa KPMG Slovensko spol. s r.o.) z hľadiska súladu  
s  národnou a európskou legislatívou Poštový regulačný úrad v roku 2004 zabezpečil 
sprehľadnenie tvorby cien, zamedzenie zvýhodňovania, resp. znevýhodňovania poštových 
služieb prerozdeľovaním nákladov a výnosov prostredníctvom cien,  odstránenie krížového 
dotovania cien a tým zabránenie diskriminácii zákazníkov. Súčasne týmto úr

osť zabezpečenia informačného systému pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, 
regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny. 

S účinnosťou od 1.5.2004 Poštový regulačný úrad opätovne uložil poskytovateľovi 
univerzálnej služby v  poštovej licencii vydanej pod č. 589/001/2004 v znení poštovej licencie 
č. 1223/020/2002 povinnosť pravidelného zabezpečovania auditu

redníctvom nákladového modelu a predk
om na kvalitu vstupných dát a primeranoszrete
 
Oblasť štátneho dohľadu v pošte 

 
Štátny dohľad nad posk

a) kontrolu plnenia podmienok poskytovania 
všeobecného povolenia, 

b) kontrolu neporušovania poštovej výhrady,  
c) kontrolu poskytovania univerzálnej služby, 
d) kontrolu prevádzkovania verejnej poštovej siete, 
e) nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov, 

 zákonomf) nariaďovanie upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore so
povoleniami, 

g) prerokovávanie priestupkov, správnych deliktov a ukladanie pokút, 
h) rozhodovanie o sťažnostiach na poskytovanie univerzálnej služby, 
i) kontrolu uplatňovania systému oddeleného účtovníctva poskytovateľa univerzálnej 

služby, 
j) určovanie zásad cenovej kontroly, vykonávanie cenovej kontroly poštových sadzieb za 

poskytovanie univerzálnej služby a konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, 
k) sledovanie dodržiavania lehôt a postupov pri vybavovaní reklamácií a vybavovanie 

sťažností, 
l) zabezpečovanie implementácie odporúčaní a rozhodnutí prijatých medzinárodnými 

organizáciami v oblasti poštovej štandardizácie, 
m) usmerňovanie tvorby poštových noriem v súlade s medzinárodnou poštovou 

štandardizáciou, 
konávanie štátneho štatistického zisťovania o poštových službách poskytovaných 

poštovým



 

 zákonom č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, zákonom č. 
152/1998 Z.z. o sťažnostiach a internými smernicami Poštového regulačného úradu, ktorými 

acované pre podmienky úradu. 

eného predsedom Poštového regulačného úradu.  

ý na základe požiadaviek jednotlivých útvaro
a petícií a tiež vychádzal zo záverov z kontrol 

eranie kontrol bolo tiež orientované do oblastí 
ož

    tab.  

Činnosti vykonávané v rámci štátneho dohľadu patria medzi činnosti trvalého 
charakteru. 

Poštový regulačný úrad sa pri výkone štátneho dohľadu riadi zákonom o poštových 
službách, primerane

sú tieto zákony rozpr

V oblasti štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb boli vykonané v roku 
2003 tieto činnosti: 

 
Kontrolná činnosť 

 
Kontrolná činnosť v Poštovom regulačnom úrade bola v roku 2004 vykonávaná podľa 

„Plánu kontrol – štátneho dohľadu Poštového regulačného úradu na I. a II. polrok 2004“ 
(ďalej len „plán kontrol“) schvál

Plán kontrol bol vypracovan v odb  oru
regulácie, doručených sťažností, podaní 

yk  v predchádzajúcom období. Zamv onaných
m ného výskytu nedostatkov. 

 č. 4
26 Plánovaný počet kontrol v roku 2004 

Počet vykonaných kontrol v roku 2004 celkom 26 
 z toho:  
 na z 16 áklade poverenia na vykonanie kontroly 
 bez poverenia formou štátneho dohľadu 10 
Počet kontrol  
 pri ktorých boli zistené nedostatky a boli vypracované protokoly o vykonaní kontroly,

resp. v zápisnici o prešetrení sťažnosti boli uložené opatrenia 
8 

 bez zistených nedostatkov, vypracované boli záznamy o vykonaní kontroly, resp.  
zápisy z výkonu štátneho dohľadu   17 

Počet neukončených kontrol 1 
 

mci tejto 
63 miest 

• 

enom poštovou licenciou, 

• 
• 

U poskytovateľa univerzálnej služby bolo vykonaných 19 kontrol so zameraním hlavne na: 

preverenie miest bez doručovania a miest s n• epravidelným doručovaním – v rá
kontroly bolo v 15 RPC preverených 542 miest bez doručovania a 1
s nepravidelným doručovaním, 
časovú a územnú dostupnosť univerzálnej služby a dostupnosť informácií o univerzálnej 
službe podľa špecifikácie v poštovej licencii, 
poskytovanie univerzálnej služby  v  rozsahu vymedz• 

• kontrolu zákazu prerozdeľovania nákladov a výnosov v zmysle § 22 ods. 1 zákona 
507/2001 Z.z. a vedenie oddelenej účtovnej evidencie nákladov a výnosov zo služieb 
patriacich do poštovej výhrady, univerzálnej poštovej služby a z ostatných poštových 
a nepoštových služieb v zmysle § 22 ods. 2 zákona,  
prešetrovanie sťažností a podaní, 
cenové kontroly podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z. so 
zameraním na transparentnosť účtov ekonomicky neoprávnených nákladov poskytovateľa 
univerzálnej služby, dodržiavania cenovej disciplíny poskytovateľom univerzálnej služby, 
vrátane kalkulácie nákladov a zisku, overenie primeranosti alokačných kľúčov 
nákladového modelu z  hľadiska zvýhodňovania, resp. znevýhodňovania poštových 
služieb prerozdeľovaním nákladov a výnosov medzi regulovanými a neregulovanými 
poštovými službami, systém určovania výšky terminálnych odmien sadzieb listových 
zásielok medzinárodného styku. 

• meranie času dopravy poštových zásielok. Poštový regulačný úrad stanovil 
poskytovateľovi univerzálnej služby v poštovej licencii kvalitatívny ukazovateľ lehotu 



 

 území SR na vzorke 10 858 listov bolo zistené plnenie na 94,8 %, 
• v

Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 
2003 až 2

kontrol so 
zame

 poštových 
služie

pisnici o prešetrení sťažnosti boli uložené opatrenia na odstránenie 
zisten

začal Poštový regulačný úrad správne konanie voči 
Slove ej služby v rozsahu podľa 
zákona o  
č. 16

h kontrolných akcií boli  splnené. Získané poznatky 
z vykonaných kontrolných akcií sú využívané pri výkone štátneho dohľadu v roku 2004 
a ďal

. z. o petičnom práve a zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách 
v zne

lo 5 
petícií, 42 podaní bolo označených a vybavovaných ako sťažnosť a 143 podaní tvorili 
podnety, žiadosti, dopyty a pod. Oproti roku 2003 je to podstatný nárast. Nárast podaní bol 

, že Poštový regula d e p ia 
širokej verejnosti a nárastom podaní týkajúcich sa racionalizácie verejnej poštovej siete.  

 t 5 

dopravy D+2 pre listy 2. triedy v tuzemskom styku na 92 %. Meraním tohto parametra 
kvality na celom

ykazovanie a systém štátneho štatistického zisťovania u poskytovateľa univerzálnej 
služby v zmysle zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a vyhlášky Štatistického úradu 
Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva 

005.  

V iných poštových, resp. nepoštových podnikoch bolo vykonaných 7 
raním hlavne na: 

• porušovanie  poštovej výhrady, 
• poskytovanie poštových služieb bez živnostenského oprávnenia a registrácie. 

V rámci štátneho dohľadu bola vykonaná „kontrola“ reálneho trhu poštových služieb 
u 105 potenciálnych poštových podnikov na plnenie podmienok poskytovania

b, t.j. zistenie, či tieto podniky podnikajú v intenciách zákona o poštových službách.   

Na základe sťažností, podnetov a iných podaní bolo vykonaných 6 kontrol.  Na plnenie 
opatrení uložených  predchádzajúcou kontrolou bola zameraná 1 kontrola.             

Na základe zistených skutočností boli v 8 prípadoch vypracované protokoly o výsledku 
kontroly, resp. v zá

ých nedostatkov. Pri prerokovaní protokolu o výsledku kontroly bola v zápisnici 
o prerokovaní protokolu uložená povinnosť vedúcemu kontrolovaného subjektu prijať 
v určenej lehote konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin. Tieto 
úlohy boli splnené.  

Na základe záverov z kontroly 
nskej pošte, a.s. vo veci neposkytovania univerzálnej poštov

poštových službách o podľa podmienok určených v poštovej licencii. Rozhodnutím
97/001/04 z 2.12. 2004 bola Slovenskej pošte, a.s. podľa § 39 ods. 1 písm. a) zákona 

o poštových službách uložená pokuta. 

Pri 17 kontrolných akciách neboli zistené žiadne nedostatky.  

Základné ciele jednotlivýc

ej boli a ešte budú využité pri návrhu plánu kontrolnej činnosti na rok 2005. 
 

Petície, sťažnosti a iné podania 
 
Poverenie a povinnosť Poštového regulačného úradu prijímať a vybavovať sťažnosti, 

petície, podnety, návrhy a iné podania vyplýva zo zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, 
zákona č. 242/1998 Z

ní neskorších predpisov. Pri vybavovaní a prešetrovaní podaní Poštový regulačný úrad 
rozhodoval podľa platnej národnej legislatívy, poštových podmienok jednotlivých poštových 
podnikov, pravidiel platných pre medzinárodný poštový styk a smerníc vydaných Poštovým 
regulačným úradom. 

V priebehu roka 2004 prijal Poštový regulačný úrad 190 podaní. Z týchto podaní  bo

spôsobený hlavne faktom čný úra sa postupn  dostáva do ovedom

 
ab. č. 

Druh/počet podaní Petície Sťa sti žno Iné podania Spolu 

Prijaté 5 139 42 186 
Prešetrené 5 126 159 28 



 

5 28 126 159 
- 13 - 13 

Vybavené 
opodstatnené 
neopodstatnené - 11 - 11 
nebolo možné určiť opodstatnenosť 0 4 0 4 

Odst 0 11 13 24 úpené na vybavenie inému orgánu 
Pozastavené na žiadosť sťažovateľa 0 3 0 3 

 

Vyhodnotenie prijatých petícií. 

Všetky prijaté petície mali charakter žiadosti. Obsahovali žiadosť o prehodnotenie 
rušen

 služba bola po zrušení pošty zabezpečená v rozsahu 
stano

 SR, 1 od Slovenskej obchodnej inšpekcie, 1 od Protimonopolného úradu, 1 od 
Slova

jedna MDPT SR. 

ia, 
užieb, 

 nespokojnosť s dodávaním zapísaných zásielok – nedoručenie oznámenia o uložení 
zá

okojnosť s poskytovaním nepoštových služieb, 

• 

• všeobecná nespokojnosť s parametrami poštových služieb, 
• n eskorené dodanie 

p a úbytok obsahu poštových zásielok, 
nespokojnos

tatnených.  

ia pôšt v dotknutých obciach. Petície boli vybavené v súlade so zákonom o petičnom 
práve. Ani v jednom prípade nebola petícia vybavená kladne. Dôvodom nevyhovenia vo 
všetkých prípadoch bolo, že univerzálna

venom poštovou licenciou. 

Žiadna petícia nemala charakter sťažnosti, a preto sa nevyhodnocovala ich 
opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť. 

Vyhodnotenie prijatých sťažností. 

Sťažnosti boli vybavované bez zbytočného odkladu v lehotách podľa zákona o 
sťažnostiach. Z celkového počtu prijatých sťažností bolo prijatých priamo 20 sťažností, 19 
sťažností bolo Poštovému regulačnému úradu postúpené od iného orgánu verejnej správy (16 
od MDPT

k Telecom). Písomne bolo podaných 33 sťažností, 4 telefonicky, 5 e-mailom. Dve 
sťažnosti boli anonymné a jedna opakovaná. 41 sťažností smerovalo proti poskytovateľovi 
univerzálnej služby - Slovenskej pošte, a.s., jedna sťažnosť smerovala proti inému poštovému 
podniku. 

Na základe podania Slovenskej pošty, a.s. riešil Poštový regulačný úrad priestupok 
neoprávneného použitia textových a grafických označení používaných vo verejnej poštovej 
sieti a uložil pokutu podľa zákona.  

Z celkového počtu prijatých sťažností bolo 11 sťažností postúpených na vybavenie 
inému orgánu. Desať sťažností bolo postúpených Slovenskej pošte, a.s., a 
Predmetom postúpených sťažností bolo: 

• neprofesionálne správanie zamestnancov k používateľom poštových služieb a ich 
kvalifikác

• všeobecná nespokojnosť s parametrami poštových sl
• strata, poškodenie, oneskorené dodanie poštových zásielok, 
•

sielky, 
• nesp
• nevyhovujúca časová a územná dostupnosť poštových služieb. 
 

Z celkového počtu vybavených sťažností bolo 13 opodstatnených. Ich predmetom bolo 
hlavne: 

• nespokojnosť s priebehom a výsledkom reklamačného konania, 
neprofesionálne správanie zamestnancov k používateľom poštových služieb a ich 
kvalifikácia, 

edodržiavanie poštových podmienok zo strany SP, a.s., a to najmä on
oštových zásielok, strácanie, poškodenie 

ť s dodávaním zapísaných zásielok.  
 
Z celkového počtu vybavených sťažností bolo 11 neopods



Predmetom neopodstatnených sťažností bolo: 

nevyhovujúca

 

 n

tí na Poštový regulačný úrad bolo spôsobené 
nez

ých službách zo strany používateľov poštových služieb.  

 je možné rozdeliť do dvoch 
sku

vej siete v počte 82.  

úradu od MDPT SR a 2 podania od SOI. 40 podaní bolo podaných písomne, 14 

opytov a pod. Ich predmetom 

, 

ko 

• 
• 

•  časová a územná dostupnosť poštových služieb, 
 nespokojnosť s vybavením reklamácií na poštové zásielky, •
• eprofesionálne správanie zamestnancov k používateľom poštových služieb a ich 

kvalifikácia, 
• všeobecná nespokojnosť s parametrami poštových služieb. 
 

Podávanie neopodstatnených sťažnos
nalosťou Poštových podmienok, Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, príp. zákona 

o poštov

Vyhodnotenie prijatých iných podaní. 
Iné podania, ktoré úrad prešetril a vybavil počas roku 2004
pín: 
a) podania od fyzických a právnických osôb, týkajúce sa poskytovania poštových služieb 

v počte 57, 
b) podania, týkajúce sa verejnej pošto

Z celkového počtu iných podaní, bolo priamo prijatých  49 podaní, 6 podaní bolo 
postúpených 
prostredníctvom e-mailu a 3 telefonicky. 

Vybavené podania mali charakter žiadostí, podnetov, d
bolo hlavne: 

• žiadosti o informácie o poskytovaní poštových služieb, 
• žiadosti o informácie vo veci regulácie poštových sadzieb, 
• podania na porušenie poštovej výhrady iným poštovým podnikom, 

nesplnenie•  povinnosti registrácie iným poštovým podnikom
• dodržiavanie poštových podmienok, 
• vykrádanie a poškodzovanie poštových zásielok zasielaných z cudziny na Slovens

a naopak, 
podnety na prehodnotenie rozhodnutí o zrušení pôšt, 
žiadosti o preverenie nevyhovujúcej časovej a územnej dostupnosti poštových služieb. 

Štruktúra celkového počtu 186 podaní podľa ich vybavenia

159
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Vybavené Odstúpené Pozastavené

 
 
 a základe zistení pri výkone štátneho dohľadu v roku 2004 prijal Poštový regulačný 

 o atrenia zamerané na zlepšenie podmienok poskytovania univerzálnej poštovej služby: 

témové opatrenia 

N
úrad p

1. Sys



 

poštovým službám – 
redložené úradom boli pri aktualizácii Poštových podmienok 

•
2. e

• trenia reklamácií Slovenskou poštou, a.s., vo veci 

• 
mestnancami pošty (kontrola zasielacích podmienok, dodávanie 

• ráci so sťažovateľom, 
ktoré boli zamerané na zasielanie kontrolných zásielok – strácanie a vykrádanie 

ch zásielok, 
• zabezpečenie lepšej informovanosti o poskytovaní poštových služieb na poštách, 

neho poverenia od SÚTN (Slovenský ústav technickej 
ce s CEN, 

• cu s pracovnou skupinou  

• 
1/WI 00331044 Meranie času dopravy neadresovaných zásielok, 

• ch noriem, návrhov európskych noriem, technických správ, 
ých technických materiálov CEN z oblasti poštových 

• j 

• 
• 

s

–  14137 Poštové služby. Kvalita služby. Meranie stratovosti doporučených a 

–  Meranie času dopravy medzi 

Meranie času dopravy medzi 
adne podávané zásielky. 

• spolupráce s Európskou komisiou (EK), Svetovou poštovou úniou (UPU), CERP v oblasti 
p

 Z.z. o štátnej štatistike a vyhlášky Štatistického úradu 
h zisťovaní na roky 

• návrhy na zmenu príslušných ustanovení Poštových podmienok k 
všetky návrhy p
k 1.10.2004 realizované, 

• návrhy na zmenu príslušných ustanovení zákona o poštových službách,  
aktualizáciu Požiadaviek na kvalitu univerzálnej poštovej služby.  

Op ratívne opatrenia 

uloženie opätovného preše
vyplatenia náhrad sťažovateľom, 
zabezpečenie dôsledného dodržiavania technologických postupov pri poskytovaní 
poštových služieb za
zapísaných zásielok a pod.), 
vykonanie kontrolných akcií SP, a.s. na podnet úradu v spolup

poštový

o uložených zásielkach počas odbernej lehoty zo strany SP, a.s. 
 
Normalizácia 

 
Poštový regulačný úrad realizuje aktivity v oblasti technickej normalizácie spoluprácou 

s Európskou komisiou pre normalizáciu (CEN) pri tvorbe a pripomienkovaní európskych 
noriem (EN) v oblasti poštových služieb formou: 

• zmluvného zabezpečenia oficiál
normalizácie) na výkon činnosti spracovateľa úloh medzinárodnej spoluprá
nominácie dvoch expertov pre priamu spoluprá
CEN/TC331 WG 1 – kvalita služby, 
pripomienkovania návrhov EN,  
− WG 
− WG 1/WI/ SG 1 N6 Meranie spokojnosti zákazníkov. 
vytvorenia databázy európsky
technických špecifikácií a ostatn
služieb, 
štúdia uvedených materiálov a výber podkladov vhodných na uplatnenie v štandardizačne
činnosti v podmienkach SR,  
aplikácii EN v podmienkach SR, 
pripomienkovania a prerokovanie prekladov EN a technických predpisov CEN do 
slovenského jazyka so zástupcami Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, 
Vý kumného ústavu spojov, Slovenskej pošty, a. s.: 

STN EN
iných druhov poštových zásielok pomocou systému sledovania trasy prepravy, 
STN EN 14508 Poštové služby. Kvalita služby.
koncovými bodmi pre jednotlivo podávané neprioritné zásielky  a zásielky druhej 
triedy, 

– STN EN 14534 Poštové služby. Kvalita služby. 
koncovými bodmi pre hrom

oštovej štandardizácie – spracovanie 8 dotazníkov. 
  
Štátna štatistika v pošte 

 
V zmysle zákona č. 540/2001

Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistickýc



 

istráciu 

• oštovej sieti, 
• P

p

oštový regulačný úrad získaval, spracovával, overoval a sumarizoval vykazované 

ch 

2003 až 2005, Poštový regulačný úrad spracoval a predložil na schválenie a reg
Štatistickému Úradu SR návrh štátneho štatistického zisťovania za oblasť pošty na rok 2005: 

Polročný výkaz o p
olročný výkaz o poštových službách a poštovom platobnom styku, 

• Polročný výkaz o vybraných ukazovateľoch kvality univerzálnej poštovej služby, 
• Polročný výkaz o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového 

latobného styku. 

Pri vypracovaní štatistických výkazov a ich aktualizácii Poštový regulačný úrad 
vychádzal z požiadaviek medzinárodných inštitúcií (Eurostat, UPU, CERP) a potrieb praxe. 

P
štatistické údaje v odvetví pošty pre potreby výkonu štátnej správy v pošte, pre potreby iných 
orgánov štátnej správy a medzinárodných inštitúcií, pre potreby publikovania v štatistický
publikáciách a na internetových stránkach úradu a pre verejnosť. 
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nili dvaja zástupcovia úradu. Hlavnou témou bolo vyhodnotenie 23. 
Kong

ia Európskej únie a to najmä vo 
veci 

 
 
Oblasť medzinárodných vzťahov 
 
Medzinárodné vzťahy patria medzi stále činnosti Poštového regulačného úradu. 

Poštový regulačný úrad sa každoročne zapája do činnosti CERP - Európskeho výboru 
pre poštovú reguláciu. Dvaja zástupcovia úradu sa v roku 2004 aktívne zúčastnili jarného 
plenárneho zasadnutia CERP v Budapešti, ktoré sa venovalo hlavne otázkam aplikácie DPH 
v univerzálnej poštovej službe, analytickému účtovníctvu a jeho kontrole regulačným 
orgánom, otázkam reorganizácie CERP a ďalším témam.  Jesenného plenárneho zasadnutia 
CERP v Litve sa zúčast

resu Svetovej poštovej únie (UPU) v Bukurešti, aplikácia určitých rozhodnutí a rezolúcií 
prijatých kongresom. Zástupcovia Európskej komisie vyhodnotili implementáciu smerníc 
97/67/EC a 2002/39/EC v jednotlivých členských krajinách, upozornili na exitujúce 
nedostatky a problémy. 

Úrad sa v roku 2004 podieľal na práci Výboru pre poštovú smernicu, ktorý sa zaoberal 
riešením konkrétnych problémov vyplývajúcich z rozšíren

prispôsobovania merania kvality poštových služieb, uplatňovania jestvujúcich noriem, 
riešenia a vybavovania sťažností užívateľov. V nadväznosti na plenárne zasadnutia CERP boli 
na zasadnutí Výboru pre poštovú smernicu prediskutované problémy jednotlivých krajín pri 
implementácii smerníc EP a Rady 97/67/EC a 2002/39/EC. 



 

na prezentáciu modelu CAF, jeho cieľov 
a skú

dné podujatia, jeho 
zástu

tnúť Európskej komisii podklady k analýze 
odvet

 v oblasti kvality služieb 
 dota a cenovej kontroly. 

 Zástupca Poštového regulačného úradu sa zúčastnil na rokovaní návštevy expertného 
tímu 

o konania MDPT SR zúčastnil na 

v znení 

• ty, štátneho podniku, 

• stanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií, 

•  na 
obdobie krízovej situácie,  

• 
ranných prác, škôd spôsobených 

 štátnej správy ochrany pred povodňami. 
 

posky

• 

ať správu o aplikácii poštových smerníc, ktorá bola koncom 

• ti s procesom prípravy na 
ansformáciu Slovenskej pošty, š.p., na akciovú spoločnosť so stopercentnou 

majetkovou účasťou štátu, 

Zástupca Poštového regulačného úradu sa v septembri 2004 zúčastnil konferencie 
o kvalite vo verejnej správe, ktorá bola zameraná 

seností s jeho aplikáciou. Jednotlivé prezentácie dokumentovali aktivity charakterizujúce 
smerovanie vývoja vo verejnej správe v krajinách EU. Cieľom konferencie bolo poukázať na 
možnosti a spôsoby zefektívnenia verejnej správy a na možnosti budovania takej verejnej 
správy, ktorá spĺňa očakávania a potreby občanov. 

Poštový regulačný úrad využil pozvania na významné medzináro
pcovia sa zúčastnili na 23. Kongrese Svetovej poštovej únie (Bukurešť, Rumunsko), na 

seminári „Regulácia počtového trhu – spoločné versus špecifické prístupy“ organizovaného 
WIK - Wissenschaftliches Institut fur Kommunikationsdienste (BadHonnef, Nemecko), 
spoločného zasadnutia CERP a POSTEUROP (Dubrovník, Chorvátsko). 

Úrad spolupracoval na riešení štúdií Európskej komisie, z ktorých prvá „Ekonomika 
poštových služieb“ bola riešená spoločnosťou NERA (National Economic Research 
Associates) a druhá „Hlavné smery vývoja Európskeho poštového odvetvia“ spoločnosťou 
WIK – Conslult. Cieľom štúdií bolo posky

via poštových služieb. Úrad vypracoval odpovede na dotazník Medzinárodného úradu 
Svetovej poštovej únie „Trh poštových služieb do roku 2008“, dotazník pracovnej skupiny 

ERP v oblasti štandardizácie „Implementácia noriem CENC
a zník BIPT týkajúci s

NATO CCPC s prezentáciou Poštového regulačného úradu. 
 

Ostatné aktivity 
 

Poštový regulačný úrad sa v rámci pripomienkovéh
legislatívnom procese vypracovaním pripomienok k návrhom zákonov: 

• návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
neskorších predpisov, 
o transformácii Slovenskej poš

• návrh vyhlášky o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, 
návrh vyhlášky, ktorou sa u

• návrh vyhlášky, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných 
prostriedkov a ich používaní, 
návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii poštových služieb

návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní 
povodňových zabezpečovacích prác, povodňových zách
povodňami a nákladov na činnosť orgánov

Poštový regulačný úrad vykonával odbornú poradenskú činnosť podnikateľom v oblasti 
tovania poštových služieb a služieb dopravy zásielok.  

Úrad  vypracoval odpovede a stanoviská: 

do dotazníkov v rámci štúdie riešenej spoločnosťou National Economic Research 
Associates (NERA) v oblasti „Ekonomika poštových služieb“ pre potreby Európskej 
komisie, 

• k štúdii uskutočnenej spoločnosťou WIK – Consult v oblasti „Hlavné smery vývoja 
Európskeho poštového odvetvia“, ktorá bola riešená takisto pre potreby Európskej 
komisie s cieľom vypracov
roka 2004 predložená Európskemu parlamentu a Rade, 
k návrhu prioritného investičného majetku v súvislos
tr



 

 okresnému súdu Poprad k poskytovaniu poštového úveru a forme platenia trvalých 
é služby z výdavkového účtu. 

 
 

 rok 2004 bol vykonaný listom 
MDPT SR celkovej výške predstavoval 
čiastk

len

1. ámené  listom MDPT SR č. 1043-250/2004 zo 

2. atrenie MF SR č. 13, oznámené listom MDPT SR č. 1116-250/2004 zo dňa 
26.7.2004, ktorým sa rieši valorizácia platových taríf zamestnancov, a to zvýšenie 
bežných výdavkov o 143 avkov  v pol. 610 o 106 tis. 

0 
o 37 tis. Sk.   

 
 p po  20

   v tis. SK                                                                                                                   č. 6  
 

•
záloh na výdavky na poštov

 
5. Rozpočet organizácie 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na
č. 32-250/2004 zo dňa 13.1.2004. Rozpočet úradu v 

u 10 304 tis. Sk, z toho bežné výdavky vo výške 9 304 tis. Sk a kapitálové výdavky vo 
výške 1 000 tis. Sk.  

Rozpočet úradu na rok 2004 neuvažoval s príjmami.    

V priebehu roka boli na základe rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR (ďalej 
 „MF SR“) a na podnety úradu vykonané nasledovné rozpočtové opatrenia: 

Rozpočtové opatrenie MF SR č. 10, ozn
dňa 9.7.2004, ktorým sa rieši presun prostriedkov z kategórie 630 – Bežné výdavky vo 
výške 260 tis. Sk a z kategórie 640 – transfery vo výške 240 tis. Sk, t.j. celkom presun 500 
tis. Sk do kategórie 610 -  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. 
Tieto prostriedky boli účelovo viazané.  

Rozpočtové op

 tis. Sk, z toho zvýšenie bežných výd
Sk (štátna služba o 95 tis. Sk; výkon práce vo verejnom záujme o 11 tis. Sk) a  v pol. 62

Vývoj lnenia roz čtu v roku 04 
                              tab. 

Uk ľ azovate Štv k rťro Roz čet po
( k) v tis. S

Upravený 
rozpočet 

(v tis. Sk) 

Skutoč  nosť
kumulatívne 

(v tis  . Sk)

Skutoč  nosť
v jednotl ch ivý
štvrťrokoch 

(v tis. Sk) 

% 
z ro ého čn
roz čtu po

I. 25 25 - 

II. 27 2 - 

III. 27 0 - Príjmy     0 0 

IV. 27 0 - 

I. 1 399 1 399   14 

II. 3 485 2 085   20 

III. 5 714 2 300    21 
Výdavky 10 304 10 447 

IV. 10 273 4 559   43 
    

 
Výdavky v roku 2004 boli čerpané na 98,33 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje 

objem 10 273 tis. Sk a nedočerpanie stanoveného limitu vo výške 174 tis. Sk, v tom bežné 
výdavky vo výške 174 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 152,- Sk.   

Nerovnomerné čerpanie finančných prostriedkov v jednotlivých štvrťrokoch roku 2004 
bolo spôsobené tým, že nebolo možné doriešiť zabezpečenie vstupu na pozemok úradu 

achádzajúci sa na Ul. 1. mája 16 v Žiline za účelom zabezpečenia prístupu dodávateľa 
stavebných prác súvisiacich s pripravovanou čiastočnou rekonštrukciou a modernizáciou 
objektu, ako aj ďalšie nepravidelné výdavky, a to splátky poistenia majetku, výplaty odmien 
za kvalitné plnenie úloh a odmien pri životnom jubileu.  

n



 

 

 uvedenému však 

,00 Sk,  
− dobropisy z vyúčtovania spotreby energií za rok 2003 vo výške 17 968,10 Sk, 
− dobropisy z  vyúčtovania predplatného za rok 2003 vo výške 232,00 Sk,  
− úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 380,64 Sk. 

Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2004 predstavuje čiastku 10 273 tis. Sk, čo 
preds a úrovni  98,33 % celkového rozpočtu úradu. Štruktúra výdavkov  
podľa jednotlivých kategórií je nasledovná:  
 

Bežné výdavky 

ežné výdavky boli čerpané v objeme 9 273 tis. Sk, čo znamená čerpanie na 98,16 %.  
 

platy zamestnancov. Nezohľadňoval poskytnutie akýchkoľvek odmien za kvalitné 
lnenie služobných úloh, resp. úloh stanovených nad rámec úloh vyplývajúcich z príslušných 

nancov pri výkone práce vo verejnom 
áujme. 

 

 
Čerpanie výdav predstavuje čerpanie 

rozpočtu na 97 %. Čerpanie pod cej tabuľke. 

 a príspevok za  po
 

                                                             7 

Príjmy  
 

kPoštový úrad nemal v rozpočte na rok 2004 stanovené príjmy. Naprie
vykazuje príjmy v objeme 26 554,74 Sk. Príjmy pozostávajú z týchto položiek: 

− pokuta vo výške 1 450,00 Sk za priestupok na úseku poštových činností, 
− preplatok tvorby sociálneho fondu za rok 2003 vo výške 6 524

 
Výdavky  
 

tavuje čerpanie n

 
B

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 
Prevažnú časť bežných výdavkov tvoria mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania, ktoré boli čerpané v súlade s upraveným rozpočtom v objeme 5 117 000,- Sk.  

Limit výdavkov stanovený v rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2004 na mzdy, 
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania činil 4 511 tis. Sk a bol postačujúci na 
funkčné 
p
opisov štátnozamestnaneckých miest a miest zamest
z

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní  

kov v tejto kategórii bolo vo výške 1 618 tis. Sk, čo 
ľa jednotlivých položiek je uvedené v nasledujú

 
Poistné mestnávateľa do isťovní 

v Sk                                                                                               tab. č. 

Ukazovateľ Skuto 3čnosť 200 Rozpočet 
2004 

Skuto 4čnosť 200

Poistné do zdravotných poisťovní 427 220 462 000 430 436 
v tom:  Všeobecná zdravotná poisťovňa 188 732 206 000 197 430 
            Spoločná zdravotná poisťovňa 217 485 233 000 211 469 
            ostatné zdravotné poisťovne 21 003 23 000 21 537 
Poistné do sociálnej poisťovne        1 188 023/* 1151 000 1 129 960 
Doplnkové dôchodkové poistenie 2 400 60 000 57 478 
Poistné spolu 1 617 643 1 673 000 1 617 874 

/* r. 2003 vrátane NÚP (Národný úrad práce) 

Tova
 
ry a služby 

 
Tovary a služby boli čerpané v celkovej čiastke 2 522 942,82 Sk.  



 

ých poskytovateľom univerzálnej služby ako miesta 
bez doručovacej služby. Splnenie cieľa si vyžiadalo okrem zvýšených nárokov na cestovné 
náhra

 

De nie zah h služobn ádza nas a tab
 

Čerpanie v položke cestovné náhrady činilo 270 303,- Sk, v tom tuzemské cestovné vo 
výške 74 490,- Sk a zahraničné cestovné vo výške  195 813,46 Sk. 

Tuzemské pracovné/služobné cesty boli vykonané v prevažnej miere za účelom plnenia 
úloh štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb, predovšetkým v súvislosti so 
vstupom SR do EÚ, kde bolo potrebné preveriť kvalitatívne podmienky poskytovania 
univerzálnej poštovej služby so zameraním na miesta bez doručovacej služby. Kontrola bola 
vykonaná v 538 miestach v SR navrhnut

dy aj zvýšené nároky na dopravné. 

tailné vyhodnote raničnýc ých ciest uv ledujúc uľka. 
    tab. č. 8

 Miesto konania Dátum Ú  čel cesty P t  oče
účastníkov 

Náklady  
(v Sk) 

1. Bad Honnef, Nemecko 
 

16.-17.2. 2004 seminár 1 9 032,98 

2. Dubrovník, Chorvátsko 24.-26.2.2004 
POSTEUROP 

zasadnutie 1 27 105,60 

3. Budapešť, Maďarsko 5.-7.5.2004 plenárne zasadnutie 
CERP 

2 21 442,40 

4. Rotterdam, Holandsko 
 

13.-18.9.2004 konferencia 1 11 387,57 

5. Buk ko 1  urešť, Rumuns 4.-19.9.2004 kongres Svetovej 
poštovej únie 

1 51 181,02 

6. Vilnius, Litva 24.-26.2004 plenárne zasadnutie 
CERP 

2 58 356,63 

7. Brusel, Belgicko 8.12.2004 zasadnutie Výboru 1 17 
pre poštovú smernicu 

307,26 

Náklady spolu 195 813,46 

Pozn.:

mináre, porady, konferencie a sympóziá, náklady na 
stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu. Prehľad výdavkov úradu na tovary a 
služby je uvedený v tabu

 
  v Sk                                                                                                        . 9 

 v bode 1. a 4. nie sú zohľadnené konferenčné poplatky, ktoré sú obsiahnuté v položke 637 Služby 
 
 
U tovarov a služieb najvyššie čerpanie predstavovali náklady na všeobecné služby 

(upratovanie, revízie), školenia, kurzy, se

ľke. 
 

                                                  tab. č

Ukazovateľ Skuto  čnosť
2003 

Rozpočet 
2004 

Skutočnosť 
2004 

Tovary a  služby 2 550 598 2 2 597 000  522 943 
v tom:    
Cestovné náhrady 230 979790 271 000 270 303  
Energie, voda a komunikácie 677 106 543 000 541 690  
Materiál  1 011 420 509 000 500 177  
Dopravné 178 577 163 000 160 226  
Rut ná in a štandardná údržba 169 620 459 000 400 141 
Náj mné za prenájom 4 092 8 000 7 615 o
Služby 278 813 644 000 642 791 

 



Tovary a služby

11%

21%

20%
6%

16%

0%

26%

Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál 
Dopravné Rutinná a štandardná údržba Nájomné za prenájom
Služby

 
Bežné transfery 

 
Prostriedky tejto kategórie boli rozpočtované vo výške 300 tis. Sk. Bežné transfery boli 

použité na výplatu nemocenských dávok v čiastke 14 348,- Sk a na úhradu členského 
príspevku vo výške 1 000,- Sk. Celkom bola kategória 640 čerpaná v objeme 15 348,- Sk, čo 
predstavuje 25,58 %-né plnenie.  
 

Kapitálové výdavky  
 

Kapitálové výdavky boli čerpané na obstaranie kapitálových aktív vo výške 1 000 tis. 
Sk, čerpanie bolo na 99,98 %. Boli  použité v súlade s registrom investícií MF SR na tieto 
akcie: 

- spevnenie plochy dvora v súvislosti s možnosťou parkovania osobných motorových 
vozidiel úradu vo vlastnom objekte vo výške 181 673,50 Sk, 

- vybudovanie posuvnej brány na zabezpečenie uzatvorenia objektu dvora vo výške  
45 198,60 Sk, 

- výmena okien v budove  Poštového regulačného úradu na Ul. 1. mája č. 16 za účelom 
úspory energie a odhlučnenie objektu v objeme  495 785,- Sk, 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchyniek v objeme  150 191,- Sk. 
 

Štruktúra kapitálových výdavkov

64%

23%

13%

Rekonštrukcia a modernizácia budovy Spevnenie plochy dvora Obstaranie tf. ústredne

 
 



 
Prehľad o plnení verejného rozpočtu za rok 2004 

podľa položiek ekonomickej klasifikácie 
 V Sk                                                                                                                                                                tab. č. 10 

Názov položky Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet  Skutočnosť  Plnenie  

v %  
Príjmy  0 0 26 555 - 
Výdavky  10 304 000 10 447 000 10 273 013 98,33 
v tom:         
Bežné výdavky 9 304 000 9 447 000 9 273 165 98,16 
v tom:         
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 4 511 000 5 117 000 5 117 000 100,00 
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 1 636 000 1 673 000 1 617 874 96,70 
Tovary a služby 2 857 000 2 597 000 2 522 943 97,15 
v tom: cestovné náhrady 280 000 271 000 270 303 99,74 

energie, voda a komunikácie 565 000 543 000 541 690 99,76 
materiál  474 000 509 000 500 177 98,27 
dopravné 212 000 163 000 160 226 98,30 
rutinná a štandardná údržba 529 000 459 000 400 141 87,18 
nájomné za prenájom 10 000 8 000 7 615 95,19 
služby 787 000 644 000 642 791 99,81 

Bežné transfery 300 000 60 000 15 348 25,58 
v tom: členské príspevky 10 000 1 000 1 000 100,00 

nemocenské dávky 290 000 59 000 14 348 24,32 
Kapitálové výdavky 1 000 000 1 000 000 999 848 99,98 
v tom: software 100 000 0 0 0  

telekomunikačná technika 0 127 000 127 000 100,00 
prípravná a projektová dokumentácia 35 000 0 0 0,00 
rekonštrukcie a modernizácie  865 000 646 000 645 976 100,00 
stavebné úpravy 0 227 000 226 872 99,94 

 

Štruktúra výdavkov

49%25%
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Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
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Kapitálové výdavky

 

Výdavky na štátnu reguláciu poštových služieb a poštových sadzieb a výkon 
štátneho dohľadu za rok 2004 

                   

 

 Výdavky na štátnu reguláciu poštových služieb a poštových sadzieb a výkon štátneho 
dohľadu v roku 2004 činili približne 80 % celkových výdavkov úradu. Zvyšnú časť výdavkov 
tvoria zabezpečovacie činnosti úradu reprezentujúce hlavne činnosti spojené s riadením úradu, 



personalistikou, právnymi záležitosťami, kontrolnou činnosťou, medzinárodnými vzťahmi, 
ekonomickými agendami a správou majetku a pod.  

 Výdavky na najvýznamnejšie aktivity v oblasti regulácie poštových služieb sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 

tab. č. 11 

Výdavky Najvýznamnejšie aktivity v oblasti regulácie poštových 
služieb  v Sk v % 

  Rozhodnutia o poštových licenciách 742 123 9,4 
Štátna Rozhodnutia o všeobecnom povolení 173 688 2,2 

regulácia Rozhodnutia o registráciách 78 949 1,0 
  Rozhodnutia o regulácii poštových sadzieb 789 492 10,0 
  Kontrola poskytovania univerzálnej služby 434 221 5,5 
  Meranie kvality univerzálnej služby 236 848 3,0 
  Identifikácia miest bez doručovacej služby 315 797 4,0 
  Prešetrovanie sťažností, petícií a podaní  1 215 818 15,4 

Štátny Dodržiavanie poštových podmienok 157 898 2,0 
dohľad Realizácia správnych konaní 71 054 0,9 

  Cenová kontrola poštových sadzieb 789 492 10,0 
  Kontrola poskytovania poštových služieb 307 902 3,9 
  Vytváranie informačného systému o cenách 671 068 8,5 
  Vytváranie informačného systému o sieti UO 655 278 8,3 
  Vytváranie informačného systému o STN-EN 157 898 2,0 
  Aplikácia EN v podmienkach SR 118 424 1,5 

Medzinárodné Aktivity k CERP 39 475 0,5 
vzťahy Aktivity k Európskej komisii, štúdie 118 424 1,5 

  Aktivity k UPU, bilaterálne vzťahy, štúdie 78 949 1,0 
  Spolupráca pri tvorbe STN-EN 157 898 2,0 

Iné aktivity Štatistické zisťovanie 394 746 5,0 
  Stanoviská, podklady, dotazníky 189 478 2,4 

Spolu   7 894 921 100,0 
 
 
 

Štruktúra výdavkov na hlavné aktivity v oblasti poštových služieb 
(v %)

22,6

65

3 9,4

Štátna regulácia Štátny dohľad Medzinárodné vzťahy Iné aktivity

 
 

 
 

 



 

Programové rozpočtovanie 
 

Ciele úradu stanovené v rámci programového rozpočtovania sú začlenené v nasledujúcej 
programovej štruktúre: 

Názov a kód programu:                               07T Tvorba a implementácia politík 
Názov a kód podprogramu:                              07T 03 Regulácia a štátny dozor 
Názov a kód prvku programu:               07T0304 Regulácia trhu poštových služieb  
 
Pre rok 2004 boli úradu stanovené nasledujúce ciele:  

1. V roku 2004 vykonať 58 kontrol s cieľom zabezpečiť dodržiavanie noriem kvality 
univerzálnej poštovej služby. 

 
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa 

tab. č. 12 

 Rok R-2 Rok R-1 Rok R Rok R+1 Názov ukazovateľa  Typ Merná 
jednotka

 2001 2002 2003 2004 
Plán -* 58 58Počet vykonaných 

kontrol Výstup ks 
Skutočnosť -* 59 538

Pozn.: -* ukazovateľ nebol stanovený 
 

Vyhodnotenie plnenia cieľa: 

V súvislosti so vstupom SR do EÚ bolo potrebné k 1.5.2004 vykonať preverenie 
kvalitatívnych podmienok poskytovania univerzálnej poštovej služby so zameraním na miesta 
bez doručovacej služby a spracovať ich zoznam. Z uvedeného dôvodu bola vykonaná kontrola 
538 miest v SR navrhnutých ako miesta bez doručovacej služby. 

Cieľom kontroly bolo porovnať skutočný stav s Požiadavkami na kvalitu univerzálnej 
služby, ktoré sú súčasťou Poštovej licencie. Údaje získané kontrolou boli spracované 
v dokumente „Výsledky štátneho dohľadu na miestach bez doručovacej služby a miestach 
s nepravidelným doručovaním“. Na základe uvedeného úrad odsúhlasil poskytovateľovi 
univerzálnej služby miesta bez doručovania, resp. s obmedzeným doručovaním poštových 
zásielok listom č. 36/114/2005 z 12.1.2005. Splnenie cieľa si vyžiadalo značne zvýšené 
nároky na cestovné náhrady a dopravné.  

 
2. V roku 2004 vykonať 100 kontrol s cieľom zabezpečiť dodržiavanie stanovených 

podmienok  pôsobenia na národnom trhu poštových služieb. 
 

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa 
tab. č. 13 

 Rok R-2 Rok R-1 Rok R Rok R+1 Názov ukazovateľa  Typ Merná 
jednotka

 2001 2002 2003 2004 
Plán  -* -* 100 Počet vykonaných 

kontrol Výstup ks 
Skutočnosť  -* -* 105 

Pozn.: -* ukazovateľ nebol stanovený 
 

Vyhodnotenie plnenia cieľa: 

V živnostenskom registri je evidovaných viac ako 1000 podnikov poskytujúcich služby 
dopravy zásielok. Úrad kontroluje, ktoré z týchto podnikov pôsobia na trhu poštových služieb 
v súlade so všeobecným povolením na poskytovanie poštových služieb č. 211/112/2004. 



Vykonanými kontrolami bolo zistené, že jedna firma poskytuje poštové služby podľa 
zákona č. 507/2001 Z.z. Následným konaním úradu bola firma zaregistrovaná ako poštový 
podnik. Údaje sú obsahom registrovaných záznamov úradu.  

Okrem plnenia uvedených dvoch cieľov úrad v rámci regulácie trhu poštových služieb 
v roku 2004 vykonal ďalších 26 kontrol podľa zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole, s týmito 
výsledkami: 

− v 17 prípadoch nebolo zistené porušenie zákona,  
− 8 kontrol bolo s preukázateľnými zisteniami,  
− 1 kontrola nebola v hodnotenom roku ukončená. 
 

Záver 
 

Rozpočet úradu stanovený na rok 2004 predstavoval v celkovej výške sumu 11 447 tis. 
Sk, v tom bežné výdavky činili 9 447 tis. Sk a kapitálové výdavky činili 1 000 tis. Sk.  
Rozpočet bol čerpaný na 98 %. Porovnanie skutočných výdavkov s plánom zobrazuje 
nasledujúci graf:  
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výdavky
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6. Ľudské zdroje 
 

Systemizácia 
 
Počet zamestnancov vo fyzických osobách i v priemernom prepočítanom počte k  

31. 12. 2004 bol 19, tzn. že bolo obsadených všetkých 19 systemizovaných miest schválených  
na rok 2004.  

Jeden zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme ukončil pracovný pomer k 31. 
12. 2004. Úrad v roku 2004 nezamestnával zamestnanca so zmenenou pracovnou 
schopnosťou.  

Z celkového počtu 19 zamestnancov mal úrad v hodnotenom období 3 zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a 16 štátnych zamestnancov. Z nich boli 2 štátni 
zamestnanci predstavení v politickej funkcii v dočasnej štátnej službe.  

K 1. 1. 2004 bola štruktúra štátnych zamestnancov podľa druhu štátnej 
služby nasledujúca: 

- prípravná štátna služba (§ 155 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z.z.)    12 zamestnancov, 
- dočasná štátna služba ( § 25 zákona č. 312/2001 Z.z)        2 zamestnanci, 
- dočasná štátna služba (§154 zákona č. 312/2001 Z.z)         1 zamestnanec, 
- stála štátna služba (§ 153 zákona č. 312/2001 Z.z)           1 zamestnanec. 

 



• V priebehu I. polroka 2004 boli realizované kvalifikačné skúšky štátnych 
zamestnancov vo všetkých odboroch štátnej služby v prípravnej i dočasnej štátnej službe, 
takže k 31.12.2004 boli všetci zamestnanci v stálej štátnej službe, s výnimkou 
predstavených v politickej funkcii.  

• Zamestnanec v stálej štátnej službe podľa § 153 zákona č. 312/2001 Z.z úspešne 
absolvoval výberové konanie na funkciu vedúceho služobného úradu. 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov bola nasledovná: 

- zamestnanci s vysokoškolským  vzdelaním:  16,  
- zamestnanci s úplným stredným vzdelaním:    3.       

Úrad disponuje skúsenými zamestnancami spĺňajúcimi požiadavky na vzdelanie. 
Priemerný vek zamestnancov bol 48 rokov.  

Štruktúra zamestnancov zohľadňujúca pohlavie, vzdelanie, druh plnených úloh a vek 
je uvedená v nasledujúcej tabuľke a grafe.  

Štruktúra zamestnancov 
k 31. 12. 2004 

                                             
tab. č. 14 

Ukazovateľ Plán Skutočnosť Štruktúra v 
% 

Počet zamestnancov (priemerný prepočítaný) 19 19 100 
Stav k 31.12.2004 vo fyz. osobách 19 19 100 
v tom: muži - 7 37 

  ženy - 12 63 
v tom: VŠ vzdelanie II. stupňa 16 16 84 

  USO vzdelanie 3 3 16 
v tom: štátna služba 16 16 84 

výkon práce vo verejnom záujme 3 3 16 
v tom:  30 r. - 35 r. - 1 5,26 

36 r. - 40 r. - 1 5,26 
41 r. - 45 r. - 2 10,53 
45 r. - 50 r - 6 31,58 
51 r. - 55 r. - 9 47,37 
56 r. - 60 r. - 0 0 

                  

Štruktúra zamestnancov 
v členení na štátnu službu a výkon práce vo verejnom 

záujme
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 stála štátna služba dočasná štátna služba výkon práce vo verejnom záujme 

 
 

 



Veková štruktúra zamestnancov
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Personálne vybavenie útvarov úradu 
 

Prehľad o počte zamestnancov v jednotlivých útvaroch k 31.12.2004 charakterizuje 
nasledovná tabuľka. Úsek predsedu zahŕňa predsedu úradu, podpredsedu úradu, kanceláriu 
predsedu a medzinárodnej spolupráce a referát právny a kontroly. 

 

Počet zamestnaneckých miest podľa útvarov 
tab. č. 15 

 

Útvar Plán Skutočnosť
Štátna služba:                                  úsek predsedu 4 4 

                                  vedúci služobného úradu 1 1 
                                  osobný úrad 1 1 
                                  odbor regulácie 10 10 

Výkon práce vo verejnom záujme: odbor ekonomiky a správy 3 3 
S p o l u 19 19 

Štruktúra zamestnaneckých miest podľa útvarov
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Odpracovaná doba 
 

 

Zamestnanci úradu v roku 2004 odpracovali 30 808 hodín.  Oproti roku 2003 
významne poklesla práceneschopnosť pre chorobu alebo úraz. Štátnym zamestnancom bolo 
v súlade so zákonom č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe poskytnutých spolu 480 hodín 



plateného služobného voľna na prípravu a na vykonanie kvalifikačnej skúšky a na 
prehlbovanie kvalifikácie 843,5 hodiny služobného voľna.  

 

Prehľad  o využití pracovného/služobného času 
tab. č. 16 

2003 2004 Index Ukazovateľ 
hod % dní hod % r.2003=100% 

Fond pracovnej doby  37 192,50 100,00  37 360,50 100,00 - 
v tom: odpracované  30 340,75 81,58  30 808,25 82,46 101,54 
          neodpracované: 6 851,75 -  6 550,50 - 95,60 
          v tom: služobné voľno (kvalif. 

skúšky) - -  480,00 1,28 - 

                    služobné voľno (prehlbovanie 
kvalif.) 922,50 2,48  843,50 2,26 91,44 

                    dovolenka 4 335,00 11,66 555,00 4 164,50 11,15 96,07 
                    prekážky 266,75 0,71 - 192,50 0,52 72,16 
                    práceneschopnosť 1 327,50 3,57 109,00 870,00 2,33 65,54 
Práca nadčas 1) 92,50 -  164,50 - 177,84 
1) v roku 2003 poskytnuté náhradné voľno za 87,5 hod, zaplatených bolo 5 hod, v r. 2004 poskytnuté náhradné 
voľno za 164,5 hod. 

 

Úrad v roku 2004 uzatvoril 3 dohody o vykonaní práce, a to na účely vykonania revízie 
elektrických zariadení a zabezpečenie sťahovania nábytku a iného zariadenia súvisiace 
s čiastočnou rekonštrukciou a modernizáciou sídla úradu. 

Dovolenka na zotavenie bola zamestnancom poskytnutá v rozsahu 6 týždňov v súlade 
s podnikovými kolektívnymi zmluvami na rok 2004. Prehľad o nároku a čerpaní dovolenky 
uvádza nasledujúca tabuľka. V nároku je zohľadnený aj prevod nevyčerpanej dovolenky na 
zotavenie z roku 2003. 

Dovolenka na zotavenie 
k 31. 12. 2004 

tab. č. 17 

 

Nárok 
(počet dní) 

Čerpanie 
(počet dní) 

Plnenie 
(v %) 

670 555 82,84 

 

Prehľad o využití pracovného/služobného času
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Vzdelávanie zamestnancov 
 

Vzdelávanie zamestnancov bolo v r. 2004 realizované na základe plánu vzdelávania, 
ktorý odrážal vzdelávacie potreby zamestnancov a ciele služobného úradu. Prehlbovanie 
kvalifikácie sa uskutočňovalo hromadnými alebo skupinovými formami vzdelávania, ktoré 
zabezpečoval a financoval služobný úrad.  

Vzdelávanie bolo zamerané na jazykové vzdelávanie štátnych zamestnancov, oblasť 
riadenia ľudských zdrojov a vzdelávanie štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe. 
Zvláštna pozornosť bola venovaná vzdelávaniu zamestnancov v prípravnej štátnej službe 
s cieľom dosiahnuť požadovanú úroveň odborných vedomostí pre kvalitné plnenie 
služobných úloh. 

Vzdelávanie zamestnancov úradu bolo počas roku 2004 vykonávané na podnet 
zamestnanca resp. na podnet predstaveného.  

Štátnym zamestnancom bolo poskytnutých na prehlbovanie kvalifikácie spolu 843,5 
hodín služobného voľna, čo je v priemere 8 služobných dní na zamestnanca. Celkové 
finančné náklady na vzdelávanie predstavovali 95 742,- Sk. 
 

Služobné hodnotenie štátnych zamestnancov 
 
V roku 2004 boli vykonané služobné hodnotenia štátnych zamestnancov v súlade 

s ust. § 48 ods.1 zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: 

− 12 štátnych zamestnancov bolo hodnotených postupne v súvislosti s ukončením ich 
prípravnej štátnej služby v období 19.3.2004 – 31.5. 2004, 

− 14 štátnych zamestnancov; t.j. všetci štátni zamestnanci boli hodnotení k 31.12.2004 
v súlade so služobným predpisom ÚŠS č. 5/2004.  

Vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami bolo hodnotené najmä z hľadiska: 

− plnenia písomného pokynu predstaveného o služobných úlohách, 
− celkovej výkonnosti a prínosu pre služobný úrad pozostávajúcich najmä zo správnosti, 

včasnosti, samostatnosti a iniciatívy pri plnení úloh vyplývajúcich z vykonávania štátnej 
služby alebo súvisiacich s vykonávaním štátnej služby, 

− dodržiavania etického kódexu a služobnej disciplíny. 

Záver služobného hodnotenia k 31.12.2004 bol nasledujúci: 

− bodovú hodnotu „3“, t.j. dosahovanie vyššieho stupňa požadovaných výsledkov pri 
vykonávaní štátnej služby dosiahlo 6 zamestnancov, 

− bodovú hodnotu „2“, t.j. dosahovanie uspokojivých výsledkov pri vykonávaní štátnej 
služby dosiahlo 8 zamestnancov. 

Priemerná bodová hodnota v úrade činila 2,48. 
 
 
7. Ciele Poštového úradu a prehľad ich plnenia  
 

Poštový regulačný úrad sa vo svojej činnosti riadil predovšetkým zákonom č. 507/2001 
Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a schváleným štatútom úradu. 

Ciele úradu vyplývajú z jeho poslania, ktoré je špecifikované  predovšetkým zákonom č. 
507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a schváleným štatútom 
úradu. Sú to činnosti vykonávané na zabezpečenie štátnej regulácie poštových služieb 
a štátneho dohľadu nad poštovými službami. V odbornej pôsobnosti úradu boli hlavné úlohy 



 

zamerané na podporu vytvárania podmienok pre poskytovanie kvalitných poštových služieb 
s dôrazom na takú univerzálnu službu, ktorá bude prístupná každému v určenej kvalite, za 
rovnakých podmienok a za prijateľnú cenu. Úlohou úradu je konať spôsobom prinášajúcim 
spokojnosť zákazníkov pošty, zabezpečujúcim ďalší rozvoj a využívanie univerzálnej služby, 
podporujúcim vytváranie konkurenčného prostredia. Realizácia týchto úloh musí byť v takom 
rozsahu a forme, ktoré zabezpečia presadzovanie efektívnosti a hospodárnosti 
u poskytovateľov poštových služieb.   

Hlavné ciele úradu v roku 2004 boli sústredené a plnené v nasledovných oblastiach: 

• regulácia trhu poštových služieb, poštového platobného styku a poštových sadzieb, 
• výkon štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb, 
• skvalitňovanie podmienok (odborných, ekonomicko-správnych a personálnych) na 

plnenie úloh vyplývajúcich z poslania úradu.  

V oblasti regulácie trhu poštových služieb a poštových sadzieb bolo v roku 2004 
hlavným cieľom úradu:  

• kontrola uplatňovania vydaných regulačných rozhodnutí, 
• aktualizácia regulačných rozhodnutí vydaných v roku 2002, 
• upresnenie kritérií a parametrov kvality poštových služieb, 
• špecifikácia miest bez doručovacej služby v SR, 
• zabezpečenie dodržiavania zákazu prerozdeľovania nákladov a výnosov medzi 

regulovanými a neregulovanými činnosťami formou kontroly a nezávislého auditu 
nákladového modelu, 

• regulácia cien univerzálnej poštovej  služby v závislosti na ekonomicky 
oprávnených nákladoch pri zabezpečení ochrany zákazníka a ekonomickej 
stability a konkurencieschopnosti poskytovateľa univerzálnej služby,  

• sprehľadnenie tarifného systému poskytovateľa univerzálnej služby z  hľadiska 
spôsobu  tvorby cien univerzálnej služby a poštového platobného styku 
a transparentnosti poskytovaných zliav z týchto cien.  

V oblasti výkonu štátneho dohľadu bolo cieľom postupné napĺňanie odporúčaní 
Smernice č. 97/67/EC Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 15. decembra 1997 v znení 
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/EC v intenzívnej spolupráci 
s poskytovateľom univerzálnej služby s akcentom na: 

• rozsah a kvalitu poskytovania univerzálnej služby, 
• kvalitu vybavovania sťažností petícií a iných podnetov s dôrazom na 

komplexnosť, dôslednosť, presnosť a včasnosť vybavenia, 
• monitorovanie rozvoja trhu poštových služieb s cieľom udržiavania regulárneho 

a konkurenčného prostredia na poštovom trhu a zastupovanie záujmov zákazníkov, 
• zabezpečenie vedenia oddeleného účtovníctva v oblasti výnosov z univerzálnej 

služby od výnosov z ostatných poštových a nepoštových služieb a zamedzenie 
krížového financovania, 

• vytvorenie harmonizovaného trhového prostredia s podporou riadenia 
implementácie európskych noriem, vytváranie podmienok pre zisťovanie 
a porovnávanie kvality poštových služieb v rámci EÚ,  

• dohľad nad meraním kvality poštových služieb v intenciách zásadných odporúčaní  
noriem, potrieb spoločnosti a požiadaviek zákazníkov, 

• upresnenie štátneho štatistického zisťovania s cieľom získavať údaje o poštových 
činnostiach poštových podnikov, ktoré umožnia vykonávať globálne alebo 
čiastkové analýzy poštového trhu vo vnútroštátnom a medzinárodnom merítku.  

V oblasti skvalitňovania podmienok na plnenie úloh vyplývajúcich z poslania úradu boli 
úlohy zamerané do oblasti personálneho vybavenia, finančného zabezpečenia činností 
a zabezpečenia organizačných a správnych potrieb úradu: 



 

• v rámci upevňovania autonómie potrebnej pre realizáciu regulačných rozhodnutí 
sa úrad podieľal na návrhoch riešení inštitucionálneho postavenia a financovania 
úradu,  

• realizácia prác na skvalitnenie pracovného prostredia sústredením zamestnancov 
úradu do jedného objektu, 

• pokračovanie v postupnom vybavovaní úradu kompatibilnou výpočtovou 
technikou, 

• zabezpečenie zvyšovania kvality jazykových znalostí štátnych zamestnancov, 
• pre zabezpečenie funkcií úradu sa realizovali viaceré úpravy vnútorných smerníc 

tak, aby bolo možné čiastočne vyvážiť nedostatočné zdroje rozpočtu úradu, 
• prezentácia regulačných rozhodnutí a ich odôvodnení s cieľom zabezpečiť tento 

systém ako  pravidelný výstup svojej činnosti, 
• prezentácia zodpovednosti v konaní a hospodárení cez správu voči držiteľovi 

rozpočtovej kapitoly, výročnú správu a verejný odpočet voči širokej verejnosti. 
 
 
8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie 

 
Hlavné ciele Poštového regulačného úradu a čiastočné hodnotenie jeho činnosti 

v predchádzajúcich kapitolách poukazujú na to, že poslaním úradu je regulácia v hospodárskej 
oblasti ako súčasť úlohy štátu a zároveň úrad plní celospoločenský záujem definovaním 
podmienok a  kontrolou ich dodržiavania u cenovo dostupnej univerzálnej služby, t.j. na 
rovnakej úrovni zabezpečovanej na celom území SR. Z toho dôvodu, že úrad v rámci štátneho 
dohľadu ochraňuje záujmy širokej verejnosti, nie je neprirodzené, že aj financovanie činností 
zabezpečuje štát z prostriedkov štátneho rozpočtu. Použitie iných zdrojov, napríklad od 
regulovaných subjektov, by mohlo mať vplyv na nezávislosť regulátora. Naviac financovanie 
z poplatkov za licencie a registráciu je vlastne financovanie z príjmov štátneho rozpočtu 
a teda nemá pozitívny vplyv na štátny rozpočet. 

Poštový regulačný úrad v rámci svojich kompetencií má právo kontrolovať plnenie 
stanovených podmienok poskytovania poštových služieb a na poštovom trhu predstavuje 
nezastupiteľnú autoritu  v oblasti regulácie a dohľadu. 

Dosiahnuté výsledky v činnosti Poštového regulačného úradu počas jeho existencie, ale 
najmä v hodnotenom období roku 2004 naznačujú postupné presadzovanie sa úradu ako 
regulačnej autority na poštovom trhu z pohľadu podnikateľských subjektov, ako aj autority 
schopnej ochraňovať záujmy užívateľov poštových služieb najmä vo vzťahu 
k poskytovateľovi univerzálnej služby, t.j. Slovenskej pošte a.s. Na zabezpečenie hlavných 
úloh bol vypracovaný a realizovaný plán hlavných úloh a na zabezpečenie doplnkových a 
ostatných činností sú prijímané operatívne, ale aj dlhodobé opatrenia, a to tak v oblasti 
vecných úloh, ako aj v  ekonomickej oblasti. Na základe skúsenosti z činnosti úradu je možné 
uviesť tieto závery k hodnoteniu prínosov úradu pre občanov, podniky a štátnu správu: 

• Poštový regulačný úrad plní svoje poslanie v oblasti štátnej regulácie a realizuje úlohy 
vyplývajúce zo zákona o štátnej regulácii v plnom rozsahu. To znamená, že aj 
v uplynulom roku vydával, prípadne upravoval, rozhodnutia, ktoré sú obsahom štátnej 
regulácie. Konkrétne to boli poštová licencia a registrácie, ako aj rozhodnutia o rozsahu 
poskytovania univerzálnej služby a regulácii poštových sadzieb za poskytovanie 
univerzálnej služby a poštového platobného styku. Tieto rozhodnutia upravovali 
podmienky pôsobenia poštových operátorov na poštovom trhu SR, vzťahy poštových 
operátorov k užívateľom ich služieb z pohľadu atribútov kvality a u poskytovateľa 
univerzálnych služieb aj z pohľadu ceny služieb, ktoré sú súčasťou licenčného konania. 

• V oblasti štátneho dohľadu Poštový regulačný úrad plní úlohy v plnom rozsahu týkajúce 
sa nariaďovania odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činností ktoré sú 
v rozpore so zákonom o poštových službách a vydanými povoleniami, ako aj ukladanie 
pokút za správne delikty a prejednávanie priestupkov. Úlohy štátneho dohľadu súvisiace 



 

s kontrolou plnenia podmienok poskytovania poštových služieb a univerzálnej služby 
v rozsahu zodpovedajúcom možnostiam t.j. množstvu prostriedkov poskytnutých zo 
štátneho rozpočtu na tieto účely. 

• Súčasťou štátneho dohľadu bolo aj riešenie problémov, sťažností a petícií, s ktorými sa 
na úrad obrátili občania v rámci nespokojnosti s poskytovanými poštovými službami, 
a ktoré svojím obsahom spadajú do kompetencie Poštového regulačného úradu. Najmä 
v oblasti univerzálnych služieb bol zaznamenaný výrazný nárast uvedených aktivít 
úradu. 

• S cieľom zabezpečiť súčinnosť s poskytovateľom univerzálnych služieb pri riešení  
sťažností a petícií v zákonných lehotách, ale aj potrebné merania o úrovni kvality 
poskytovaných služieb atď., boli v rámci pracovných stretnutí so zástupcami 
poskytovateľa univerzálnych služieb riešené systémy vzájomnej 
komunikácie, implementácie noriem EN 13850 a EN 14012, atď. 

• Napriek legislatívnej podpore a ústretovým aktivitám Poštového regulačného úradu 
o rast zdravej konkurencie na poštovom trhu s cieľom vytvárať podmienky pre širšiu 
škálu poskytovaných služieb, vyššiu kvalitu a znižovanie ceny jednotlivých služieb pod 
tlakom konkurencie dochádza len k postupnému, relatívne pomalému rozvoju poštového 
trhu. 

• Kvalita a úroveň vykonávaných činností je daná odbornou úrovňou zamestnancov, 
ktorých štruktúra a kvalifikácia sa sústavne zlepšuje, ako aj úrovňou materiálneho 
zabezpečenia, kde tiež dochádza k postupnému zlepšovaniu. 

• Činnosť úradu je negatívne poznačená neustálymi zmenami legislatívy v štátnej správe, 
ale i v oblasti regulácie poštových služieb. Tu napriek našim odporúčaniam 
vyplývajúcim zo skúseností z regulácie poštových služieb novela zákona o poštových 
službách v roku 2004 nevyriešila všetky existujúce problémy v oblasti regulácie 
poštových služieb. 

Na činnosť Poštového regulačného úradu má vplyv relatívne málo inštitúcii. Azda 
najvýznamnejšie ovplyvňujú aktivity úradu rozhodnutia a odporúčania na medzinárodnej 
úrovni prichádzajúce z UPU, CERP a EK. Na národnej úrovni ide predovšetkým o MDPT 
SR, ktoré je zodpovedné za tvorbu legislatívy pre reguláciu poštového trhu, oblasť poštovej 
politiky a koncepcie rozvoja poštových služieb v SR. Na nižšej úrovni ovplyvňujú činnosť 
úradu svojimi aktivitami ďalšie právne subjekty ako sú poskytovateľ univerzálnej služby t.j. 
Slovenská pošta a.s., iní najmä registrovaní poštoví operátori, ale aj Štatistický úrad SR 
a CEN.   

Základom analýzy vzťahu medzi činnosťami, ktoré úrad vykonáva a zdrojmi, ktorými 
úrad disponuje, sú údaje z tabuľky č. 11. Tie nám umožňujú porovnávať vynaložené 
prostriedky na jednotlivé aktivity realizované úradom v priebehu roka 2004. Tu je poskytnutá 
informácia o vynaložených prostriedkoch na jednotlivé základné aktivity. Avšak vyhodnotiť 
efektívnosť vynakladaných prostriedkov u jednotlivých aktivít je úloha značne 
komplikovanejšia, ide často o neporovnateľné aktivity. Niektoré aktivity sú viac rutinného 
charakteru, iné vyžadujú viac štúdia pred samotnou realizáciou alebo rozhodnutím a iné zasa 
vyžadujú ďaleko zodpovednejší prístup najmä z pohľadu možných právnych dôsledkov. 

Podrobnejšie sú činnosti Poštového regulačného úradu za rok 2004 v oblasti štátnej 
regulácie a v oblasti štátneho dohľadu popísané v časti Činnosti Poštového regulačného úradu 
a o výsledkoch ročného rozpočtového hospodárenia informuje časť Rozpočet organizácie. 
Možno konštatovať, že základom financovania je štátny rozpočet a príjmy úradu sú 
zanedbateľné, avšak v rámci EU existujú príklady, kde poštové regulačné úrady sú 
financované z poplatkov od regulovaných subjektov. O vhodnosti tohto spôsobu sa dá 
diskutovať, ale pre jeho aplikáciu v SR, by boli potrebné legislatívne úpravy.    

Pre kvalitné plnenie úloh Poštového regulačného úradu v budúcom období bude 
nevyhnutné postupné dobudovanie všetkých úrovní pyramídy reprezentujúcej potrebné 



súčasti pre efektívne fungovanie regulácie poštového trhu. Graficky je zároveň vyhodnotená 
úroveň jednotlivých potrebných súčastí pre kvalitnú reguláciu a dohľad u poštového trhu. 
Toto znázornenie zároveň poukazuje na oblasti, kde úrad vidí najväčšie nedostatky z pohľadu 
svojho súčasného pôsobenia a blízkej budúcnosti. 

 

 
  

 Závery z analýzy vývoja Poštového regulačného úradu za obdobie 2004 
 

 Podporovať a podieľať sa na legislatívnych zmenách, ktoré vytvárajú liberalizované 
konkurenčné prostredie na poštovom trhu, budujú legislatívu ochraňujúcu tiež záujmy 
zákazníkov a v neposlednom rade umožňujú kvalitné plnenie poslania, funkcií a úloh 
Poštového regulačného úradu. 

 Pokračovať v zvyšovaní informovanosti verejnosti o rozhodnutiach a aktivitách 
Poštového regulačného úradu. Napriek krokom, ktoré sa urobili smerom 
k transparentnosti rozhodnutí úradu (nová internetová stránka s bohatším obsahom, 
možnosť prístupu jednotlivých organizačných zložiek úradu a zodpovednosti k ich 
častiam na spomínanej internetovej stránke, skvalitnenie obsahu výročnej správy, atď.) 
jestvujú v tejto oblasti stále rezervy.  

 Zdroje a štruktúry sú asi tou časťou, ktorá vytvára najviac problémov vo vnútri úradu, 
čo môže mať i negatívny dopad navonok. Tento problém pretrváva od vzniku úradu a 
súvisí najmä s neobsadením funkcií riaditeľa odboru regulácie, prípadne tiež riaditeľa 
odboru ekonomiky, presunom ich kompetencií a úloh na iné subjekty. Neriešenie tohto 
problému súvisí s nedostatkom finančných zdrojov na pokrytie mzdových náležitostí, 
ale aj s inými organizačnými a dislokačnými problémami, s ktorými sa musí úrad 
v súčasnom období vysporiadať. Tak isto ostatné zdroje sú limitované a niektoré 
činnosti a aktivity v oblasti štátneho dohľadu, merania kvality a medzinárodných 
vzťahov sú realizované len do výšky pridelených zdrojov. Preto bude jednou 
z prioritných úloh budúceho obdobia hľadanie vhodnej štruktúry a zdrojov pre 
kvalitnejšie fungovanie úradu. 

 

 Z pohľadu zodpovednosti možno vnímať niektoré nedostatky organizačnej štruktúry, 
ktoré sú  tvorené limitovanými zdrojmi, za rizikové. Tak isto bude neustále aktuálna 
úloha postupného vzdelávania, najmä smerom k odbornej kompetentnosti 
a k zvyšovaniu úrovne komunikačných schopností. 

 



 

 
9.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov Poštového regulačného úradu 

 
Výstupy úradu sú určené nasledovným skupinám užívateľov: 

a) všeobecné povolenie - všetky právnické a fyzické osoby so záujmom o poskytovanie 
poštových služieb, 

b) rozhodnutie o udelení poštovej licencie a úpravy poštových podmienok - všetky 
poštové podniky so záujmom o poskytovanie univerzálnej služby, a užívatelia 
univerzálnych poštových služieb, 

c) rozhodnutie o registrácii - poštové podniky so záujmom o poskytovanie poštových 
služieb podliehajúcich registrácii,  

d) rozhodnutia o regulácii cien – poskytovateľ univerzálnej služby, široká verejnosť 
ako užívatelia univerzálnych poštových služieb, 

e) štátny dohľad nad trhom poštových služieb - poskytovatelia poštových služieb 
z pohľadu korektnej konkurenčnej súťaže na trhu poštových služieb, užívatelia 
poštových služieb z pohľadu ochrany ich spotrebiteľských záujmov. 
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