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1. Identifikácia organizácie  
 
Názov organizácie: Poštový úrad  
Sídlo organizácie: Ulica 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: NBS Bratislava 

expozitúra Žilina 
č. účtu: 11225432/0720 



Členovia vedenia: − predseda, 
− podpredseda, 
− vedúci služobného úradu, 
− riaditeľ odboru regulácie, 
− riaditeľ odboru ekonomiky a správy 

Kontakt: tel: ++421 41 7235 257, fax: ++421 41 7234 043,  
e- mail: postovy.urad@posturad.sk,  www.posturad.sk 

 
Hlavné činnosti 

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

regulačných orgánov.  
 
 
2. Poslanie Poštového úradu a jeho strednodobý výhľad 
 

Poslanie Poštového 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. 

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

Poštový 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: 
 poštovú sieť, • kvalitatívne požiadavky na verejnú

• prístup do verejnej poštovej siete, 

 



• schvaľovanie poštových podmienok na poskytovanie univerzálnej služby,  
rozhodovanie o podmie• nkach vyberania a distribúcie poštových zásielok v čase 

• niverzálnou službou 
rostredia a potrebami verejnosti. 

3. 

• ého účtovníctva a ukladanie povinnosti platieb 

4. 
• odľa zákona a  

ania poštovej výhrady, 

• v a upustenia od činnosti, ktorá je 

• e štatistického zisťovania o poštových službách poskytovaných poštovými 

právne delikty a prejednávanie priestupkov. 

5. 

•  regulačných povinností vyplývajúcich z medzinárodných 

za 
správne delikty. Tým y užívateľov poštových služieb. 

sobom pre všetkých účastníkov na 
trhu a

 služieb a podpore opatrení na vytváranie jednotného vnútorného trhu poštových 
služieb.  

mimoriadnych udalostí, 
prijímanie opatrení na plnenie základných potrieb obyvateľstva u
a na rozvoj v súlade s vývojom p

Regulácia cien univerzálnej služby: 
• schvaľovanie cien za poskytovanie univerzálnej služby,  

kontrola systému oddelen
kompenzačných príspevkov. 

Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb: 
kontrola plnenia podmienok poskytovania poštových služieb p
všeobecného povolenia a kontrola neporušov

• kontrola poskytovania univerzálnej služby, 
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, 

zabezpečovanie plnenia
dohôd a legislatívy EÚ. 

 
Ako je z predchádzajúcej časti zrejmé, Poštový 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 
poštových služieb s licenciou, ktoré musí plniť vo vzťahu k širokej verejnosti. Zároveň 
Poštový 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 

to spôsobom zároveň obhajuje záujm
 

Strednodobý výhľad Poštového úradu  
 

Poštový 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 úrad plniť úlohy svojho poslania pri regulácii 
poštových služieb tak, aby podporoval aktivity smerujúce k postupnej liberalizácii trhu 
poštových

 



Jednou z dôležitých úloh Poštového úradu bude vypracovanie návrhu 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.  

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 úradu bude regulovať trh 
poštových služieb tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie kvalitnej, zákaznícky orientovanej 
univerzálnej služby prostredníctvom verejnej poštovej siete pri postupnom znižovaní rozsahu 
poštovej výhrady.  

Dôležitými aktivitami Poštového úradu bude riešenie dostupnosti verejnej poštovej siete 
a upresňovanie a zdokonaľovanie špecifikácie kvalitatívnych požiadaviek a parametrov na 
hustotu a dostupnosť prístupových miest vo verejnej poštovej sieti.  

Nezanedbateľnou úlohou do budúcnosti je vypracovanie postupov a úloh pri 
implementácii noriem a odporúčaní EÚ do metodiky merania a meracích systémov kvality 
univerzálnej služby.  

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 parlamentu a Rady 
2002/39/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 poskytovanej univerzálnej služby v intenciách meniacich sa podmienok 
a potrieb verejnosti.  

Jednou z trvalých úloh je zabezpečiť vyhodnocovanie a zverejňovanie vybavovania 
sťažností a petícií podľa zákona č. 152/1998 Z.z. 

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

 V budúcnosti bude musieť Poštový úrad aktuálne reagovať na zmeny legislatívy 
a odporúčaní EÚ v oblasti poštových služieb, vplyvu znižovania poštovej výhrady na 
financovanie kvalitnej univerzálnej služby a na podmienky tvorby konkurenčného prostredia 
na trhu poštových služieb. 

Poštový úrad bude podporovať priamu spoluprácu pri riešení záujmov užívateľov, 
poskytovateľov poštových služieb a Poštového úradu, s cieľom zosúladiť postoje k otázkam 
na regulovanú oblasť poštových služieb. 

Z pohľadu Poštového 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 postupnou liberalizáciou trhu, 
možno očakávať posilnenie oblasti dohľadu a vybavovania sťažností.  

V záujme zlepšenia pracovných podmienok a vzájomnej komunikácie zamestnancov 
Poštového úradu je cieľom vedenia rekonštrukcia budovy na Ul. 1. mája 16 tak, aby 
v budúcnosti boli umiestnení v tejto budove všetci zamestnanci, t.j. aj tí, ktorí sú v súčasnosti 
umiestnení v budove Na Šefranici 8. 

 



V oblasti kontroly kvality bude nevyhnutné zabezpečiť finančné zdroje na kontrolné 
merania realizované na zmluvnom základe, s využitím externých služieb nezávislých 
organizácií. 

Pre zabezpečenie transparentnosti hospodárenia Poštového úradu budú naďalej 
zverejňované údaje o rozpočte podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a spracovávané správy 
o čerpaní rozpočtových prostriedkov úradu. Zároveň bude zabezpečovaný proces verejného 
obstarávania a zverejňovania údajov v zmysle už spomenutého zákona.  

Jednou z dôležitých úloh Poštového úradu je zabezpečiť neustále zvyšovanie 
kvalifikácie zamestnancov úradu v odbornej ako aj všeobecnej rovine. 
 
 
3. Činnosti Poštového úradu  
 

V súlade s poslaním Poštového úradu jeho základnou činnosťou je štátna regulácia 
poštových služieb, štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a zabezpečovanie 
medzinárodných vzťahov v oblasti poštových služieb na úrovni regulačných orgánov.  
 

Oblasť štátnej regulácie poštových služieb 
 
Štátna regulácia je:  

a) utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na trhu poštových 
služieb, 

b) určovanie všeobecných pravidiel poskytovania poštových služieb, ktoré nie sú súčasťou 
poštovej výhrady, 

c) ukladanie povinnosti poskytovať univerzálnu službu a určovanie požiadaviek na 
prevádzku verejnej poštovej siete, 

d) regulácia poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby. 
 

Pôsobnosť Poštového úradu v roku 2003 bola charakteristická v tom, že to bol prvý 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 Poštovým úradom v druhom 
polroku 2002 v súlade so zákonom.  

 

Rozhodnutie podľa zákona č. 507/2002 Z.z. Počet vydaných (právoplatných) 
rozhodnutí v roku 2003 

Registrácia 6 
Ceny vnútroštátneho poštového styku 1 
Ceny medzinárodného poštového styku 1 

 

V roku 2003 podali žiadosť a následne boli zaregistrované tieto poštové podniky: 

Železničná spoločnosť a.s. Bratislava      21.3. 2003 
NDŽ s.r.o. Žilina         25.3. 2003  
M&G Spedition s.r.o. Bratislava       25.3. 2003 
M&G Expres Spedition s.r.o. Bratislava      25.3. 2003 
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Bratislava     18.8. 2003 
ČSAD Invest Slovakia s.r.o. Bratislava      19.9. 2003 

 



Od roku 2003 Poštový úrad registruje celkom 13 poštových podnikov, ktoré poskytujú 
poštové služby v súlade so všeobecným povolením. 

Poštový 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 doručovania. 

Poštový úrad v roku 2003 prerokoval a rozhodol o 36 návrhoch Slovenskej pošty, š.p. na 
racionalizáciu poštovej siete. 
 

Návrh na racionalizáciu poštovej siete Počet 
Prerokované návrhy 36 

30 
12 
8 
1 
3 
1 

Odsúhlasené návrhy 
Zrušenie pošty 
Zrušenie pošty a zriadenie pošty Partner 
Rekonštrukcia pošty 
Zriadenie novej pošty 
Zriadenie novej pošty Partner 
Zmena charakteru pošty na podávaciu 5 

Zamietnuté návrhy 5 
V štádiu riešenia (doplnenie  podkladov) 1 
 

Poštový úrad prerokoval a schválil 5 návrhov Slovenskej pošty, š.p. na zmeny a doplnky 
poštových podmienok, ktorých obsahom je:  
• dodávanie poštových zásielok,  
• zrušenie poštových poukážok typu A a ich úplné nahradenie poštovým peňažným 

poukazom U, 
• bližšie upresnenie podmienok poskytovania poštových služieb, 
• upresnenie týkajúce sa zásielok z cudziny a colného konania, 
• ukončenie platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 a 20 halierov. 
 

Reguláciu cien poštových služieb vykonáva Poštový úrad podľa § 13 ods. 2 a § 21 
zákona, podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1a ods. 4 zákona NR SR č. 18/1996 o cenách v znení 
neskorších predpisov a internej smernice, ktorá upravuje postup Poštového úradu pri štátnej 
regulácii sadzieb poštových  služieb. Cenovej regulácii podliehajú sadzby poštových služieb 
tuzemského a medzinárodného styku. Regulovaným subjektom je poskytovateľ univerzálnej 
služby, v súčasnosti SP, š.p. 

V roku 2003 vydal Poštový úrad v oblasti regulácie cien poštových služieb 2 
rozhodnutia:  

1. Rozhodnutie Poštového úradu č. 513/2003 Z. z. z 26.novembra 2003, ktorým sa mení 
a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien 
a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku.  

Rozhodnutie bolo uverejnené dňa 12.12.2003 v Zbierke zákonov. Týmto rozhodnutím 
boli s účinnosťou od 1.1.2004 schválené maximálne ceny a podmienky regulácie cien 
univerzálnej služby tuzemského styku poskytovateľa univerzálnej služby. 

 



2. Opatrenie Poštového úradu z 25. novembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie 
Poštového úradu z 23. decembra 2002 o regulácii cien poštových služieb 
medzinárodného styku. 

Opatrením boli schválené s účinnosťou od 1.1. 2004 ceny poštových služieb 
univerzálnej služby medzinárodného styku poskytovateľa univerzálnej služby. 

 
Podľa licenčnej podmienky bod č. 4 Poštovej licencie má poskytovateľ univerzálnej 

služby povinnosť predkladať Poštovému úradu zmeny Tarify univerzálnej služby a ostatných 
poštových služieb. Poštovému úradu boli predložené:  

1. Na posúdenie a schválenie zmeny Tarify univerzálnej služby: 
• zmena Tarify  v  časti Zľavy k zásielkam a službám technologické a množstevné, 

návrh novej položky „Predtriedenie  zmluvných zásielok“ – reklamné adresované 
zásielky, 

• doplnenie Tarify  v  časti Prehľad lehôt pre včasnosť dopravy zásielok EMS, 
prioritných zásielok (PRIME), listov a balíkov medzinárodného styku.  

2. Na posúdenie zmien Tarify ostatných poštových služieb: 
• doplnenie Tarify o sadzby za poštové zásielky a služby medzinárodného styku 

„Obchodný balík EPG a Česká republika“, „doručenka k poštovej poukážke C, D“, 
doplnenie položky  Vianočné pozdravy, doplnenie Tarify v časti Iné služby o 
propagačný priečinok, 

• zmeny Tarify pre odpis podacej potvrdenky pri poštovej poukážke A a poštovom 
poukaze U, a v súvislosti so zmenami Poštových podmienok, 

• zosúladenie Tarify pre Zasielacie podmienky s Poštovými podmienkami, pre 
Poštové ceniny a filatelistický tovar s novelou zákona č. 289/1995 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty, 

• oprava  Tarify Úložné - zosúladenie vyberania sadzby za úložné len pri balíkových 
zásielkach v tuzemskom a  medzinárodnom styku a ujednotenie počtu dní vyberania 
úložného.  

Poštový úrad uložil v bode č. 10 Poštovej licencie vydanej poskytovateľovi univerzálnej 
služby v súlade s ustanovením čl. 14 ods. 5 Smernice č.97/67/ES Európskeho parlamentu 
a Rady zo dňa 15.decembra 1997 v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/39/ES z 10. júna 2002 overiť súlad systému nákladového účtovníctva poskytovateľa 
univerzálnej služby s  článkom 14 ods. 3 a 4 nezávislým audítorom pre potreby cenovej 
regulácie. Na zabezpečenie týchto úloh Poštový úrad:  

• vypracoval špecifikáciu kritérií a požiadaviek na výber audítorskej firmy, 
• zúčastnil sa na prezentácii nákladového modelu, 
• oboznámil sa s výsledkami audítorskej správy. 

 
Oblasť štátneho dohľadu v pošte 

 
Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb obsahuje:  

a) kontrolu plnenia podmienok poskytovania poštových služieb podľa zákona a vydaného 
všeobecného povolenia, 

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

 



f) nariaďovanie upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom a vydanými 
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) sledovanie dodržiavania lehôt a postupov pri vybavovaní reklamácií a vybavovanie 

sťažností, 
k) zabezpečovanie implementácie odporúčaní a rozhodnutí prijatých medzinárodnými 

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

štandardizáciou, 
m) vykonávanie štátneho štatistického zisťovania o poštových službách poskytovaných 

poštovými podnikmi. 
 

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

Poštový úrad sa pri výkone štátneho dohľadu riadi zákonom o poštových službách, 
primerane zákonom č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, zákonom č. 152/1998 Z.z. 
o sťažnostiach a internými smernicami Poštového úradu, ktorými sú tieto zákony 
rozpracované pre podmienky úradu. 

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

 
Kontrolná činnosť 

 
Kontrolná činnosť v Poštovom úrade bola v roku 2003 vykonávaná podľa „Plánu 

kontrol – štátneho dohľadu Poštového úradu na I. a II. polrok 2003“ (ďalej len „plán kontrol“) 
schváleného predsedom Poštového úradu.  

Plán kontrol bol vypracovaný na základe požiadaviek jednotlivých útvarov odboru 
regulácie, doručených sťažností, podaní a petícií a tiež vychádzal zo záverov z kontrol 
vykonaných v predchádzajúcom období. Zameranie kontrol bolo tiež orientované do oblastí 
možného výskytu nedostatkov. 
 
Plánovaný počet kontrol v roku 2003 31 
Počet vykonaných kontrol v roku 2003 celkom 30 
 z toho:  
 na základe poverenia na vykonanie kontroly 21 
 bez poverenia formou štátneho dohľadu 9 
Počet kontrol  
 pri ktorých boli zistené nedostatky a boli vypracované protokoly o vykonaní kontroly 8 
 bez zistených nedostatkov, vypracované boli záznamy o vykonaní kontroly, resp. 

zápisy z výkonu štátneho dohľadu   
 

20 
Počet neukončených kontrol 1 
 
U poskytovateľa univerzálnej služby bolo vykonaných 24 kontrol so zameraním hlavne na: 

• časovú a územnú dostupnosť univerzálnej služby a dostupnosť informácií o univerzálnej 
službe podľa špecifikácie v poštovej licencii, 

• poskytovanie univerzálnej služby  v  rozsahu vymedzenom poštovou licenciou, 

 



• oddelenú evidenciu nákladov a výnosov podľa § 22 ods.2 zákona o poštových službách so 
zameraním na oddelené vedenie evidencie výnosov z poštovej výhrady, z univerzálnej 
služby a ostatných poštových a nepoštových služieb, zákaz prerozdeľovania nákladov a 
výnosov medzi regulovanými a ostatnými poštovými a nepoštovými službami a krížové 
financovanie prostredníctvom účtovania nákladov a výnosov za reklamné adresované 
zásielky, 

• 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 pre účely regulácie cien univerzálnej služby, dodržiavania cenovej 
disciplíny poskytovateľom univerzálnej služby v oblasti vedenia a uchovávania evidencie 
o regulovaných cenách univerzálnej služby, vrátane kalkulácie nákladov a zisku, sadzby 
reklamných adresovaných zásielok (zmluvných) a ich súlad s príslušnými právnymi 
predpismi, transparentnosť systému technologických cenových zliav z cien listov, 
reklamných adresovaných zásielok a balíkov do 10 kg,      

• meranie času dopravy poštových zásielok. Poštový úrad stanovil poskytovateľovi 
univerzálnej služby v poštovej licencii kvalitatívny ukazovateľ lehotu dopravy D+2 pre 
listy 2. triedy v tuzemskom styku na 92 %. Meraním tohto parametra kvality na celom 
území SR na vzorke 10 858 listov bolo zistené plnenie na 94,8 %, 

• vykazovanie 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 Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 
2003 až 2005.  

 
V iných poštových, resp. nepoštových podnikoch bolo vykonaných 6 kontrol so 

zameraním hlavne na: 

• porušovanie  poštovej výhrady  3 kontroly, 
• poskytovanie poštových služieb bez živnostenského oprávnenia a registrácie 3 kontroly, 
• kontrolu reálneho trhu poštových služieb u 51 potenciálnych poštových podnikov na 

plnenie podmienok poskytovania poštových služieb, t.j. zistenie, či tieto podniky 
podnikajú v intenciách zákona o poštových službách.   

Na základe sťažností, podnetov a iných podaní bolo vykonaných 7 kontrol.  Na plnenie 
opatrení uložených  predchádzajúcou kontrolou boli zamerané 2 kontroly.             

Na základe zistených skutočností boli v 8 prípadoch vypracované protokoly o výsledku 
kontroly. 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. Pokuty neboli uložené. 

Pri 20 kontrolných akciách neboli zistené žiadne nedostatky.  

Základné ciele jednotlivých kontrolných akcií boli  splnené. Získané poznatky 
z vykonaných kontrolných akcií sú využívané pri výkone štátneho dohľadu v roku 2004. 

 
Petície, sťažnosti a iné podania 

 
Poverenie a povinnosť Poštového 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. z. o petičnom práve a zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách. Pri 
vybavovaní a prešetrovaní podaní Poštový úrad rozhodoval podľa platnej národnej legislatívy, 

 



poštových podmienok jednotlivých poštových podnikov, pravidiel platných pre medzinárodný 
poštový styk a smerníc vydaných Poštovým úradom. 

V priebehu roka 2003 prijal Poštový úrad 53 podaní. Z týchto podaní  boli 3 petície,  29 
podaní bolo označených a vybavovaných ako sťažnosť a 21 podaní tvorili podnety, 
žiadosti, dopyty a pod. Oproti roku 2002 (12 podaní) je to podstatný nárast. Nárast podaní bol 
však hlavne spôsobený faktom, že Poštový úrad sa postupne dostáva do povedomia širokej 
verejnosti.   

 
Druh/počet podaní Petície Sťažnosti Iné podania Spolu
Prijaté 3 29 21 53
Preskúmané 3 29 21 53

3 16 15 34
0 9 0 9

Vybavené 
opodstatnené 
neopodstatnené 3 7 0 10

Odstúpené na vybavenie inému orgánu 0 6 4 10
Ktoré nebolo možné prešetriť 0 2 0 2
V riešení 0 5 2 7

Vyhodnotenie prijatých petícií. 

Všetky prijaté petície mali charakter žiadosti. Obsahovali žiadosť o prehodnotenie 
rušenia 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 služba bola po zrušení pošty zabezpečená v rozsahu 
stanovenom 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 25 sťažností, 4 
sťažnosti boli Poštovému úradu postúpené od iného orgánu verejnej správy (2 sťažnosti od 
MDPT SR a 2 sťažnosti od Slovenskej obchodnej inšpekcie). Písomne bolo doručených 22 
sťažností, 5 telefonicky a 2 osobne (ústne). Dve sťažnosti boli anonymné a dve opakované. 
Všetky prijaté sťažnosti smerovali proti poskytovateľovi univerzálnej služby - Slovenskej 
pošte, š.p. 

Z celkového počtu prijatých sťažností bolo 6 sťažností postúpených na vybavenie inému 
orgánu. Tri sťažnosti boli postúpené Slovenskej pošte, š.p., dve MDPT SR a jedna Slovenskej 
obchodnej inšpekcii. Predmetom postúpených sťažností bolo: 

• nespokojnosť s poskytovaním nepoštových služieb, 
• poukazovanie na prevádzkové nedostatky v Slovenskej pošte, š.p. 

Z celkového počtu vybavených sťažností bolo 9 opodstatnených. Ich predmetom bolo 
hlavne: 

• nespokojnosť s vybavením reklamácie na poštové služby, 
• nedodržiavanie poštových podmienok zo strany Slovenskej pošty, š.p. a to najmä: 

– nedoručovanie poštových zásielok na odovzdávacie miesto, 
– oneskorené dodanie poštových zásielok, 
– preukaz splnomocnenca – používanie rodných čísel, 

 



– rôzny prístup k zákazníkom pri poskytovaní rovnakej služby (RaZ), 
– dostupnosť poštových služieb – rozmiestnenie poštových schránok, 
– prístup k zákazníkom zo strany zamestnancov pošty. 

Z celkového počtu vybavených sťažností bolo 7 neopodstatnených.  

Predmetom neopodstatnených sťažností bolo: 

• časová dostupnosť poštových služieb (hodiny pre verejnosť), 
• vyžadovanie preukazu splnomocnenca pri preberaní zásielok, 
• nespokojnosť s vybavením reklamácií na poštové zásielky, 
• nedoručovanie poštových zásielok do časti obce. 

Podávanie neopodstatnených sťažností na Poštový úrad bolo spôsobené neznalosťou 
Poštových podmienok, Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, príp. zákona o poštových 
službách zo strany používateľov poštových služieb.  

Vyhodnotenie prijatých iných podaní. 

Vybavené podania mali charakter žiadostí, podnetov, dopytov a pod. Ich predmetom 
bolo hlavne: 

• žiadosti o informácie o poskytovaní poštových služieb, 
• podania na porušenie poštovej výhrady iným poštovým podnikom, 
• nesplnenie povinnosti registrácie iným poštovým podnikom, 
• dodržiavanie poštových podmienok, 
• posúdenia rozhodnutí o zrušení pôšt, 
• žiadosti o preverenie nevyhovujúcej časovej dostupnosti, 
• žiadosť o stanovisko vo veci doručovania zásielok zamestnancami obecného úradu. 

Podania, ktoré boli postúpené Slovenskej pošte, š.p., súviseli so žiadosťami 
o informáciu o doporučených zásielkach a podmienkami poskytovania univerzálnej služby. 
 
Normalizácia 

 
Poštový úrad realizuje aktivity v oblasti technickej normalizácie spoluprácou s CEN 

(Európska komisia pre normalizáciu) ako zástupca SR v CEN, pri tvorbe a pripomienkovaní 
európskych noriem (EN) v oblasti poštových služieb formou: 

• zmluvného zabezpečenia oficiálneho poverenia od SÚTN (Slovenský ústav technickej 
normalizácie) na výkon činnosti spracovateľa úloh medzinárodnej spolupráce s CEN, 

• pripomienkovania návrhov EN,  
– EN 14137 Poštové služby. Kvalita služby. Meranie stratovosti zapísaných zásielok, 
– prCEN/TS 14631 Automatizované spracovanie poštových zásielok. Automatická 

identifikácia prepraviek a kontajnerov. Evidovanie prepraviek, 
– prEN 14615 Poštové služby. Automatizované spracovanie poštových zásielok. 

Digitálne poštové značky, 
• vytvorenia databázy európskych noriem, návrhov európskych noriem, technických správ, 

technických špecifikácií a ostatných technických materiálov CEN z oblasti poštových 
služieb, 

• štúdia uvedených materiálov a výber podkladov vhodných na uplatnenie v štandardizačnej 
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 
(ďalej len „MDPT SR“), Výskumného ústavu spojov, Slovenskej pošty, š. p.: 
– EN 13850 Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času dopravy medzi koncovými 

bodmi (end-to-end) pre jednotlivo podávané prioritné zásielky a zásielky prvej triedy, 
– EN 14012 Poštové služby. Kvalita služby. Meranie sťažností a postupy náhradového 

konania, 
– CEN/TR 14709 Príručka na implementáciu EN 13850, 

• spolupráce s Európskou komisiou (EK), Svetovou poštovou úniou (UPU), CERP v oblasti 
poštovej štandardizácie – spracovanie 3 dotazníkov. 

  
Štátna štatistika v pošte 

 
V zmysle zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a vyhlášky Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 
2003 až 2005, Poštový úrad v spolupráci so Štatistickým úradom SR aktualizoval 
vypracované štatistické výkazy za odvetvie pošty v SR na roky 2003-2005:  

− Polročný výkaz o poštovej sieti, 
− Polročný výkaz o poštových službách, 
− Polročný výkaz o vybraných ukazovateľoch kvality univerzálnej služby, 
− Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových služieb. 

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

Poštový úrad spracovával, overoval a sumarizoval vykazované údaje, poskytoval ich 
verejnosti na svojej internetovej stránke a medzinárodným inštitúciám (Eurostat, UPU, 
CERP) a úzko spolupracoval s orgánmi štátnej štatistiky SR. 
 
 

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

Poštový úrad sa po svojom vzniku v roku 2002 zapojil do činnosti CERP - Európskeho 
výboru pre poštovú reguláciu. Traja zástupcovia úradu sa v roku 2003 aktívne zúčastnili 
jarného plenárneho zasadnutia CERP vo Viedni, ktoré sa venovalo hlavne financovaniu 
univerzálnej služby. Predvstupové fórum pridružených krajín k EÚ sa vo Viedni nekonalo.  
Jesenného plenárneho zasadnutia CERP v Bukurešti sa zúčastnili dvaja zástupcovia 
úradu. Hlavnou témou bola príprava kongresu UPU. Predvstupové fórum sa venovalo 
otázkam normalizácie a schválila sa zmena predvstupového fóra na Technický výbor 
spolupráce. 

Na základe žiadosti Poštového úradu na spoluprácu v rámci dohody medzi vládou SR 
a vládou Holandska formou projektu NMCP (Netherlands Management Cooperation 
Programme) sa uskutočnila návšteva experta NMCP v úrade v dňoch 11.5.2003 až 16.5.2003. 
Predmetom rokovaní boli otázky kvality, rozsahu univerzálnej služby, systému licencií, 
postavenia poskytovateľa univerzálnej služby a pod. 

Delegácia Poštového úradu sa v októbri 2003 zúčastnila na svetovej výstave Post – 
Expo 2003 v Bruseli a sprievodnej konferencii venovanej budúcnosti poštových služieb 
a poštovému trhu. 

 



Poštový úrad vypracoval odpovede na dotazník CERP vo veci Smernice 97/67/EC 
a cezhraničnej pošty a na dotazníky EK vo veciach poštovej siete a kvality poštových služieb.  
 

Ostatné aktivity 
 

Poštový úrad sa v rámci pripomienkového konania MDPT SR zúčastnil na legislatívnom 
procese vypracovaním pripomienok k návrhom zákonov: 
• návrh zákona č. 15/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových 

službách 
• návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
• návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., 
• návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

• návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní 
súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, 

• návrh Colného zákona, 
• návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon o civilnom letectve. 
 

Poštový úrad vypracoval dve odborné stanoviská pre Ministerstvo vnútra SR vo veci 
vymedzenia predmetu zasielateľstva, posúdenie stanov železničnej spoločnosti, poskytnuté 
informácie pre právnu kanceláriu vo veci vzťahu služby dobierka k poštovým službám 
a všeobecnému povoleniu, poskytnuté stanovisko TV Markíza vo veci zodpovednosti 
poskytovateľa poštovej služby a pod. 

Zamestnanci Poštového úradu predniesli na medzinárodnej vedeckej konferencii 
Postpoint 2003 príspevky na tému „Kvalita univerzálnej služby z pohľadu regulátora“ a 
Skúsenosti z regulácie poštového trhu“. „

 
 
4. Rozpočet organizácie 

 
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 bol oznámený listom 

MDPT SR č. 1/200-2003 zo dňa 13.1.2003. Stanovený rozpočet úradu predstavoval 
v celkovej výške sumu 10 989 tis. Sk, v členení bežné výdavky vo výške 9 489 tis. Sk 
a kapitálové výdavky vo výške 1 500 tis. Sk.  

Rozpočet bol v priebehu roka upravený rozpočtovým opatrením MF SR č. 19, 
oznámeným  listom MDPT SR č. 652-250/2003 zo dňa  26.8.2003.  Zvýšenie limitu 
výdavkov na 11 004 tis. Sk, z toho bežných výdavkov na  9 504 tis. Sk bolo vykonané 
v nadväznosti na valorizáciu tarifných platov zamestnancov vo verejnej službe.  

V rozpočte Poštového úradu na rok 2003 sa neuvažovalo s príjmami.    

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

 



1. rozpočtové opatrenie MF SR č. 22, oznámené  listom MDPT SR č. 834-250/2003 zo dňa 
7.10.2003, ktorým sa riešil presun prostriedkov z kategórie 640 – transfery vo výške 380 
tis. Sk do kategórie 610 -  mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 
prostriedky boli účelovo viazané, 

2. rozpočtové opatrenie MF SR č. 28, oznámené  listom MDPT SR č. 1254-250/2003 zo dňa 
18.12.2003, ktoré upravilo rozpočtové opatrenie MF SR č. 22, a to zmenu účelu použitia 
rozpočtových prostriedkov v kategórii 610 -  mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania. 

Poštový úrad žiadal prostredníctvom správcu rozpočtovej kapitoly listom č. 
1091/210/2003 zo dňa 25.11.2003  o povolenie výnimky na použitie nevyčerpaných 
rozpočtových prostriedkov v kategórii 710 v nasledujúcom rozpočtovom roku. Prostriedky 
boli určené na započatie stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou sídla úradu. Nakoľko 
nebolo vydané stavebné povolenie, prostriedky nebolo možné preinvestovať. MF SR výnimku 
nepovolilo, čo bolo oznámené listom MDPT SR č.1269-250/2003 zo dňa 22.12.2003. 

 
 

Vývoj čerpania rozpočtu v roku 2003 
 

Štvrťrok Rozpočet 
(v tis. Sk) 

Limit 
celkových 

výdavkov za 
obdobie 

(v tis. Sk) 

Čerpanie 
rozpočtu  
(v tis. Sk 

kumulatívne) 

Čerpanie 
rozpočtu 

v jednotlivých 
štvrťrokoch 

(v tis. Sk) 

% 
z celoročnéh

o 
rozpočtu 

I. 10 989 2 747 1 298 1 298 11,8

II. 10 989 2 747 3 359 2 061 30,6

III. 11 004 2 388 5 661 2 302 51,4

IV. 11 004 3 122 10 015 4 354 91,0
    

Výdavky v roku 2003 boli čerpané na 91,0 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje 
objem 10 015 tis. Sk a nedočerpanie stanoveného limitu vo výške 989 tis. Sk. Bežné výdavky 
boli čerpané v objeme 9 067 tis. Sk, čo znamená čerpanie na 95,4 %. Kapitálové výdavky boli 
čerpané vo výške 948 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie na 63 %. Nerovnomerné čerpanie 
finančných prostriedkov v jednotlivých štvrťrokoch roku 2003 bolo spôsobené postupným 
materiálnym dovybavením úradu. Jednalo sa najmä o obstaranie: 

- projektovej dokumentácie, 
- výpočtovej techniky, 
- kancelárskej  techniky, 
- nábytku, 
- softvéru, 
- osobného automobilu, 
- merania kvality poštových služieb, 
- opravy strechy v objekte Poštového úradu,  
- oprava vodovodnej prípojky 
- a ďalšie nepravidelné výdavky. 

 

 



 Príjmy – ekonomická klasifikácia 
 
Poštový úrad nemal v rozpočte na rok 2003 stanovené príjmy. Napriek uvedenému však 

vykazuje príjmy v objeme 11 tis. Sk z úrokov na vedených bankových účtoch, z vyúčtovania 
spotreby elektrickej energie za rok 2002, vrátenie preplatku tvorby sociálneho fondu  
a vrátenie poplatku za prenájom parkovacieho miesta pre služobné motorové vozidlo. 

 
Výdavky – ekonomická klasifikácia 
 
Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2003 predstavuje hodnotu 10 015 tis. Sk, čo 

predstavuje čerpanie na úrovni  91% celkového rozpočtu úradu. Štruktúra výdavkov  podľa 
jednotlivých kategórií je nasledovná:  

 
 

Výdavky 2003 
v tis. Sk 

Ukazovateľ Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
rozpočtu % plnenia Zostatok 

 600  Bežné výdavky 9 504 9 067 95 437
 610  Mzdy, platy, služobné príjmy        

a ostatné osobné vyrovnania 4 876 4 876 100 0

 620  Poistné a príspevok 
zamestnávateľa do poisťovní 1 708 1 618 95 90

 630  Tovary a ďalšie služby 2 800 2 550 91 250
 640   Bežné transfery 120 23 19 97
 700  Kapitálové výdavky 1 500 948 63 552
 710  Obstarávanie kapitálových aktív 1 500 948 63 552
 720  Kapitálové transfery 0 0 0 0
 Výdavky spolu 11 004 10 015 91 989

                         

Štruktúra výdavkov 
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Náklady na štátnu reguláciu poštových služieb a poštových sadzieb v roku 2003 

  Náklady Celkom 
  Merná jednotka Sk % 
  Univerzálna služba 901 889 10 
  Normalizácia 925 558 10 
  Štátny dohľad 1 691 969 19 
  Financovanie univerzálnej služby 881 703 10 
  Trh poštových služieb 979 757 11 
  Kvalita 1 015 761 11 
  Poštový informačný systém         874 327 9 
  Ceny poštových služieb      1 796 036 20 
  SPOLU 9 067 000 100 
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Bežné výdavky 

 
Bežné výdavky boli čerpané v objeme 9 067  tis. Sk, čo predstavuje  95,0 % čerpanie. 
 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 
Na rok 2003 bol rozpočtovým opatrením stanovený limit mzdových prostriedkov vo 

výške 4 485 tis. Sk. Tento limit bol rozpočtovým opatrením upravený na 4 496 tis. Sk, 
v dôsledku valorizácie tarifných platov zamestnancov vo verejnej službe.  

Následne bol rozpočtovým opatrením na základe požiadavky Poštového úradu 
vykonaný presun rozpočtových prostriedkov v objeme 380 tis. Sk z kategórie 640 - Transfery 
do kategórie 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Takže konečná 
čiastka určená na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania činila 4 876 tis. 
Sk. Čerpanie predstavuje čiastku 4 876 tis. Sk, t.j. plnenie na 100 %. 

Niektoré ukazovatele rozpočtu úradu pri jeho zriadení neboli odhadnuté s dostatočnou 
rezervou. Poštový úrad bol zriadený s počtom zamestnancov 19.  V tomto počte nebolo 
zohľadnené, že súčasne so zriadením úradu nadobudne účinnosť aj zákon č. 312/2001 Z. z. 

 



o štátnej službe, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné upraviť organizačnú štruktúru úradu 
a náplne práce štátnozamestnaneckých miest, čo malo dopad na plánovaný rozpočet.  

Pri definovaní organizačnej štruktúry, určení počtu zamestnancov odborných a 
prierezových organizačných útvarov sa vychádzalo zo zákonom č. 507/2001 Z. z, o poštových 
službách a zákonom č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe vymedzených úloh. Vzhľadom na 
postavenie Poštového úradu ako orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, boli v 
zmysle katalógu činností v štátnej službe jednotlivé pracovné pozície definované v tarifných 
triedach 6, 7, 8 a 9.  Tým došlo k situácii, že limit výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania postačuje len na funkčné platy zamestnancov a nie je reálne 
uvažovať s poskytnutím akýchkoľvek odmien za kvalitné plnenie služobných úloh, resp. úloh 
stanovených nad rámec úloh vyplývajúcich z príslušných opisov štátnozamestnaneckých 
miest a  zamestnancov vo verejnej službe. 

 
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 

 
Odvodmi vo výške 1 618 tis. Sk si úrad splnil zákonnú povinnosť. Čerpanie rozpočtu 

predstavuje 95 %. Výška odvodov bola ovplyvnená najmä vývojom práceneschopnosti v roku 
2003. 

 
Tovary a  služby 

 
Výdavky na tovary a služby v  roku 2003  činili 2 551 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie na 

91 %, na čom sa  jednotlivé položky podieľali nasledovne: 

Cestovné výdavky –  čerpanie vo výške 231 tis. Sk predstavuje výdavky, vynaložené 
v spojitosti s tuzemskými a zahraničnými služobnými cestami. 

Energia, voda a komunikácie – čerpanie vo výške 677 tis. Sk, na ktorom sa podstatnou 
mierou podieľali výdavky na komunikácie v objeme 416 tis. Sk (mobilná a pevná telefónna 
sieť, Internet, poštové poplatky), elektrická energia, plyn, vodné a stočné spolu vo výške 250 
tis. Sk. Výdavky na poštovné výraznou mierou ovplyvnila realizácia merania kvality 
poštových služieb (meranie doby dopravy poštových zásielok v rámci univerzálnej služby).  

Materiál a služby – čerpanie vo výške 1 011 tis. Sk. Prevažnú časť tejto položky tvoria 
výdavky súvisiace s nákupom kancelárskych potrieb a papiera (92 tis. Sk), výpočtovej 
techniky (251 tis. Sk), nehmotného majetku - (licencie Windows, Microsoft Office a ďalšie v 
čiastke 201 tis. Sk), kníh, novín a časopisov (51 tis. Sk), so zabezpečovaním upratovania 
v dvoch budovách úradu (115 tis. Sk), so stravovaním zamestnancov (148 tis. Sk).  

Dopravné - čerpanie vo výške 179 tis. Sk pozostáva predovšetkým zo spotreby PHM a 
servisných služieb pre služobné motorové vozidlá a výdavkov z titulu zákonného 
a havarijného poistenia motorových vozidiel.  

Rutinná a štandardná údržba – v rámci tejto položky boli finančné prostriedky čerpané 
vo výške 170 tis. Sk, a to najmä na údržbu sídla úradu a výpočtovej techniky. 

Nájomné za prenájom – výdavky boli čerpané vo výške 4 tis. Sk, najmä za prenájom 
garáže v súlade s nájomnou zmluvou. 

Ostatné tovary a služby –  čerpanie vo výške 279 tis. Sk zahŕňa výdavky na školenia, 
kurzy a semináre, konferencie (81 tis. Sk),  reprezentačné výdavky (2 tis. Sk), povinný prídel 
do sociálneho fondu (44 tis. Sk). Výraznou mierou sa na čerpaní položky podieľalo 
zabezpečenie merania kvality poštových služieb (82 tis. Sk). 

 



Komplexná realizácia jedného overovania kvality poštových služieb ročne si vyžaduje, 
okrem ceny práce vykonanej zamestnancami úradu, finančné prostriedky približne v čiastke 
300 tis. Sk.  

Skutočné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - tovary a  služby v štruktúre podľa 
jednotlivých položiek je nasledovné:       

 
v tis. Sk 

Ukazovateľ Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
rozpočtu % plnenia Zostatok 

630 - Tovary a služby 2 800 2 551 91 249

   631 - Cestovné výdavky 300 231 77 69

   632 - Energia, voda a komunikácie 708 677 96 31

   633 - Materiál a služby 1 033 1 011 98 22

   634 - Dopravné 196 179 91 17

   635 - Rutinná a štandardná údržba 205 170 83 35

   636 - Nájomné za prenájom 27 4 15 23

   637 - Ostatné tovary a služby 331 279 84 52

 

Tovary a služby 

9%

27%

39%

7%
7%

0% 11%
Cestov né v ýdav ky

Energia, v oda a komunikácie

Materiál a služby

Doprav né

Rutinná a štandardná údržba

Nájomné za prenájom

Ostatné tov ary  a služby

 

 
 
Bežné transfery 

 
Prostriedky tejto kategórie boli rozpočtované vo výške 500 tis. Sk. Rozpočtovým 

opatrením MF SR bol realizovaný presun prostriedkov z tejto kategórie do kategórie 610 - 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v čiastke 380 tis. Sk. Bežné 
transfery boli použité v súlade so zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe na poskytovanie 

 



príspevku k nemocenskému v čiastke 18 tis. Sk a na úhradu členského príspevok vo výške 5 
tis. Sk. Celkom bola kategória 640 čerpaná v objeme 23 tis. Sk, čo predstavuje 19 %-né 
plnenie.  

 
Kapitálové výdavky   

 
V roku 2003 boli vynaložené prostriedky z kategórie kapitálových výdavkov najmä 

v súvislosti s obstaraním výpočtovej techniky (HW, SW), obstaranie projektovej 
dokumentácie v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciu sídla úradu a na obstaranie 
osobného motorového vozidla Škoda Fabia. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 948 tis. 
Sk, čo predstavuje čerpanie na 63 %.  

 
Obstarávanie kapitálových aktív 

 
Výdavky, súvisiace s obstarávaním kapitálových aktív boli čerpané najmä na nákup 

výpočtovej techniky (221 tis. Sk), softwarového vybavenia a licencií (82 tis. Sk), automobilov 
(424 tis. Sk) a zhotovenie projektovej dokumentácie (220 tis. Sk). 
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Kapitálové transfery 

 
Prostriedky tejto kategórie neboli rozpočtované ani čerpané. 
 

 Výdavky - funkčná klasifikácia 
 
V zmysle funkčnej klasifikácie Poštový úrad patrí do oddielu 04 ekonomická oblasť 

v skupine, triede a podtriede 04.6.0 komunikácie. 
 

Záver 
 

Rozpočet úradu stanovený na rok 2003 predstavoval v celkovej výške sumu 11 004 tis. 
Sk, v členení bežné výdavky 9 504 tis. Sk a kapitálové výdavky 1 500 tis. Sk.  Rozpočet bol 
čerpaný na 91 %. Porovnanie skutočných výdavkov roku 2003 s plánom zobrazuje 
nasledujúci graf: 
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5. Ľudské zdroje  
 

Systemizácia 
 
  K 31. 12. 2003 mal úrad 19 zamestnancov vo fyzických osobách i v priemernom 

prepočítanom počte, tzn. že bolo obsadených 19 systemizovaných miest.  

Od 1. 1. 2003 nastúpil do funkcie predseda úradu, zvolený Národnou radou SR 
uznesením č. 120 z 12. decembra 2002. V priebehu roka nedošlo k žiadnemu pohybu 
zamestnancov. Poštový úrad v roku 2003 nezamestnával zamestnanca so zmenenou 
pracovnou schopnosťou.  

Z celkového počtu 19 zamestnancov mal úrad 3 zamestnancov vykonávajúcich verejnú 
službu a 16 štátnych zamestnancov v nasledovnom členení podľa druhu štátnej služby: 

- 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. 

 
Kvalifikačná štruktúra bola nasledovná: 

- zamestnanci s vysokoškolským  vzdelaním:         16 zamestnancov,  
- zamestnanci s úplným stredným vzdlaním:            3 zamestnanci,  

 
 

Štruktúra zamestnancov  
k 31. 12. 2003 

 
Ukazovateľ Plán  Skutočnosť Plnenie v %

  Počet zamestnancov (priemerný prepočítaný) 19 19 100 
  Stav k 31.12.2003 19 19 100 
  v tom: muži     7   37 

 



             ženy   12   63 
  v tom: VŠ vzdelanie II. stupňa   16   84 
             USO vzdelanie     3   16 
  v tom: štátna služba   16   84 
             v tom: stála     1     5 
                        dočasná     3   16 
                        prípravná   12   63 
            verejná služba     3   16 
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Veková štruktúra zamestnancov Poštového úradu  

 
Poštový úrad disponuje v prevažnej miere skúsenými zamestnancami. Ich veková 

štruktúra (k 31.12.2003) je uvedená v nasledujúcej tabuľke a grafe. Priemerný vek 
zamestnancov bol 47 rokov. 
 

 30 r. - 35 r. 36 r. - 40 r. 41 r. - 45 r. 46 r. - 50 r. 51 r. - 55 r. Spolu 

počet 1 2 2 7 7 19 
% 6 10 10 37 37 100 
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 Personálne vybavenie útvarov úradu 

 
Prehľad o počte zamestnancov v jednotlivých útvaroch k 31.12.2002 charakterizuje 

nasledujúca tabuľka: 
      

Počet zamestnaneckých miest podľa útvarov 

Útvar Plán Skutočnosť 
  úsek predsedu 4 4 
  vedúci služobného úradu 1 1 
  osobný úrad 1 1 
  odbor regulácie 10 10 
  odbor ekonomiky a správy 3 3 
  spolu 19 19 

 



Počet zamestnaneckých miest podľa útvarov
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Odpracovaná doba 
 

Zamestnanci úradu v roku 2003 odpracovali 29 724 hodín. Počet odpracovaných hodín 
poklesol i pri zvýšenom priemernom evidenčnom počte zamestnancov v porovnaní s rokom 
2002 o 2 213 hodín, čo je spôsobené najmä vyššou práceneschopnosťou a skrátením 
týždenného pracovného/služobného času.  

 
 

Prehľad o využití pracovnej doby 
 

2002 2003 Index Ukazovateľ 
hod. % hod. % r. 2002 = 100%

Fond pracovnej doby 37 701,00 100,00 37 192,50 100,00 - 
z toho: odpracované  33 483,50 88,82 31 263,25 84,05 93,37
           dovolenka 3 358,00 8,90 4 335,00 11,66 129,09
           prekážky 248,00 0,66 266,75 0,72 107,56
           práceneschopnosť 611,50 1,62 1 327,50 3,57 217,09
Vyplatené príplatky k nemocenskému  367,50 -  427,50 - 116,33
Práca nadčas1)  77,00 - 92,50 - 120,13

 

Poštový úrad  v roku  2003 uzatvoril 10 dohôd o vykonaní práce, z toho bolo 6 dohôd na 
krátkodobý zástup vodiča služobného motorového vozidla počas jeho práceneschopnosti. 
Ostatné dohody súviseli so spracovaním prekladov.  

 Prehľad o nároku a čerpaní dovolenky na zotavenie uvádza nasledujúca tabuľka. 
V nároku je zohľadnený aj prevod nevyčerpanej dovolenky na zotavenie z roku 2002. 

 
Dovolenka na zotavenie 

k 31. 12. 2003 
 

Nárok 
(počet dní) 

Čerpanie 
(počet dní) % plnenia 

683 578 84,63 % 
 
 
Vzdelávanie zamestnancov 

 



 
Vzdelávanie zamestnancov úradu bolo počas roku 2003 vykonávané na podnet 

zamestnanca resp. na podnet predstaveného. Zvláštna pozornosť bola venovaná vzdelávaniu 
zamestnancov v prípravnej štátnej službe s cieľom dosiahnuť požadovanú úroveň odborných 
vedomostí  pre kvalitné plnenie služobných úloh. 

Nasledujúca tabuľka poskytuje vyčerpávajúci prehľad o uskutočnených vzdelávacích 
aktivitách v roku 2003. 

 
Prehľad o vzdelávaní zamestnancov 

 

Por. 
č. Zameranie  vzdelávacej akcie 

ŠS  počet 
zúčastnených

/ dní 

VS  počet 
zúčastnených 

 / dní 

Finančné 
náklady

v Sk 
1.   Zákon o štátnej pokladnici 1/1 0 690
2.   CAF model (TOP management) 2/1 0 1 000
3.   CAF model (líniový management) 2/2 0 9 060
4.   CAF model - pokračovanie z r. 2002 16/1 3/1 0
5.   Jazykové kurzy  13/66 h. 0 40 701
6.   Zákon o kontrole v štátnej správe 16/1 3/1 7 000
7.   Zákon o ochrane osobných údajov 1/1 0 1 140
8.   Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite 1/1 0 696
9.   Implementácia zákona o štátnej službe  1/1 0 0

10.   Pracovno-právne vzťahy vo verejnej službe 1/1 0 730
11.   Reforma pracovného práva 1/1 0 880
12.   Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 1/1 0 889
13.   Zákon o archívoch a registratúrach 1/1 0 780

14. 
  Účasť zástupcov SR na prac. fórach a v  

inštitúciách EU 1/6 0 0
15.   Účtovná závierka, nové účtovné postupy 0 1/1 0
16.   Daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2002 0 1/1 790
17.    Metodika odpisovania dlhodobého majetku  0 2/1 1 390
18.   Zákon o sociálnom poistení 0 1/1 725
19.   Daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2003 0 1/1 735

   SPOLU 123  
človekodní 

12          
 človekodní 67 206

Riadenie štátnej služby 
 

 Zákon o štátnej službe určil základné smerovanie procesov nevyhnutných pre splnenie 
zámerov zákona. Uplatňovanie zákona v praxi prinieslo so sebou aj rad problémov, ktoré 
vyplynuli predovšetkým z nesúladu a nejednoznačnosti niektorých jeho ustanovení.  

 



Keďže v Poštovom úrade je prevažná väčšina zamestnancov (celkom 12 zamestnancov) 
v prípravnej štátnej službe a len dvaja zamestnanci, ktorí v súlade so zákonom č. 312/2001 
Z.z. mohli vykonávať školiteľa týmto čakateľom, proces prípravy zamestnancov pod vedením 
školiteľa bol rozvrhnutý do dvoch etáp. V prvej etape v roku 2003 sa pripravilo 8 
zamestnancov na prechod do stálej štátnej služby. 

 
 

6. Ciele Poštového úradu a prehľad ich plnenia  
 

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

Ciele úradu vyplývajú z jeho poslania, ktoré je špecifikované  predovšetkým zákonom 
č.507/2001 Z.z. o poštových službách 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 2003 boli sústredené a plnené v nasledovných oblastiach: 

• regulácia poštových služieb a poštových sadzieb, 
• výkon štátneho dohľadu nad poštovými službami, 
• skvalitňovanie podmienok (odborných, ekonomicko-správnych a personálnych) na 

plnenie úloh vyplývajúcich z poslania úradu.  

V oblasti regulácie poštových služieb a poštových sadzieb bolo v roku 2003 hlavným 
cieľom úradu:  

• kontrola uplatňovania regulačných rozhodnutí vydaných v roku 2002, 
• upresnenie, resp. určenie kritérií a parametrov kvality poštových služieb v rámci 

legislatívneho procesu, 
• aktívna spolupráca na skvalitňovaní legislatívnych základov v poštových službách 

s využitím získaných skúseností a odporúčaní EU. Za našej účasti bola pripravená 
novela zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách, v ktorej sa nám podarilo 
zlepšiť niektoré súčasti potrebné pre kvalitný výkon regulácie poštových služieb, 
ide najmä o zmeny v definícii poštových služieb a poštového podniku na báze 
poštových zásielok, definícii univerzálnej služby, úprave opravného konania 
k rozhodnutiam úradu,  

• zabezpečenie dodržiavania zákazu prerozdeľovania nákladov a výnosov medzi 
regulovanými a neregulovanými činnosťami formou kontroly a nezávislého auditu 
nákladového modelu, 

• postupné približovanie regulovaných cien univerzálnej poštovej  služby na úroveň 
ekonomicky oprávnených nákladov 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 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 poštového trhu s cieľom udržovania 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 prostredia pre zisťovanie a porovnávanie kvality 
poštových služieb v rámci EU podporou riadenia implementácie európskych 
noriem,  

• realizácia merania kvality poštových služieb v intenciách zásadných odporúčaní  
noriem, potrieb spoločnosti a požiadaviek zákazníkov, 

• upresnením štátneho štatistického zisťovania 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: 

• riadenie a funkčnosť všetkých oblastí činností bola posilnená obsadením funkcie 
predsedu úradu od 1. januára 2003, 

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

• začatie prípravných a projekčných prác na skvalitnenie pracovného prostredia 
sústredením zamestnancov úradu do jedného objektu, 

• riešenie dovybavenia úradu kompatibilnou výpočtovou technikou, 
• zabezpečenie zvyšovania kvality jazykových znalostí štátnych zamestnancov, 
• pre zabezpečenie všetkých funkcií úradu dostatočnými zdrojmi sa realizovali 

viaceré úpravy vnútorných smerníc a 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. 
 
 

7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie  
 

Hlavné úlohy Poštového úradu a čiastkové hodnotenie jeho činnosti v predchádzajúcich 
kapitolách ukazujú, 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 je prirodzené, že aj financovanie činnosti zabezpečuje štát 
z prostriedkov štátneho rozpočtu. Použitie iných zdrojov (napríklad od regulovaných 
subjektov) by mohlo výrazne obmedziť 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. 

Dosiahnuté výsledky v činnosti Poštového úradu počas jeho existencie, ale najmä 
v hodnotenom období roku 2003 naznačujú postupné etablovanie sa 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 š.p. 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 oblasti ekonomickej. Na 
základe skúsenosti z činnosti úradu je možné uviesť tieto závery: 

1. Poštový úrad plní svoje poslanie a realizuje úlohy vyplývajúce zo zákona o poštových 
službách v plnom rozsahu, úlohy vyplývajúce z udelenej licencie v rozsahu 
zodpovedajúcom možnostiam štátneho rozpočtu a množstvu prostriedkov ním 
poskytnutých. 

2. 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. 

3. 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 2003 nevyriešila všetky existujúce problémy v oblasti regulácie 
poštových služieb. 

4. Napriek legislatívnej podpore a záujmu Poštového úradu o rast zdravej konkurencie na 
poštovom trhu dochádza len k postupnému, relatívne pomalému, rozvoju poštového 
trhu. 

Výsledky činnosti Poštového úradu za rok 2003 v regulačnej oblasti a v oblasti štátneho 
dohľadu sú popísané v časti Činnosti Poštového úradu a o výsledkoch ročného rozpočtového 
hospodárenia informuje časť Rozpočet organizácie.  

Pre kvalitné plnenie úloh Poštového úradu v budúcom období bude nevyhnutné 
postupné dobudovanie všetkých úrovní pyramídy reprezentujúcej potrebné súčasti pre 
efektívne fungovanie regulácie poštového trhu.  

 

 

 



 
 
 
 

Legislatívne základy     
Postupné skvalitňovanie legislatívnych základov a participácia Poštového úradu na 

tomto procese na základe získaných skúseností a odporúčaní EU, bude ešte dlhé obdobie 
dôležitou aktivitou úradu. To sa týka najmä zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách, 
v ktorom je zároveň definovaný Poštový úrad, jeho postavenie a základné úlohy, ale tiež 
mnohé pojmy a vzťahy týkajúce sa poštových služieb, poštového trhu a ich regulácie. 
Účinnosť poštového regulátora závisí v prvom rade na jestvovaní kvalitného poštového 
legislatívneho základu. Základné regulačné prvky a úlohy úradu z pohľadu výkonu regulácie 
sú relatívne štandardné: 

 Jasná definícia poštového trhu na báze poštových zásielok a procesov. 

 Merateľná definícia univerzálnej služby v zmysle pokrytia, prístupu, ceny a kvality. 

 Identifikácia poskytovateľa univerzálnej služby zodpovedného za vykonávanie týchto 
služieb a spôsobu ich financovania a silný inštitucionálny základ (napríklad vládou 
vlastnená spoločnosť) pre poskytovanie univerzálnej služby. 

 Jasné vytýčenie hraníc vyhradenej oblasti a oblasti otvorenej konkurencii a „pravidlá 
hry“ na účasť v každej z nich. 

 Definícia jednoznačných povinností a prehľadných postupov v licenčnom 
a registračnom konaní a iných regulačných a prevádzkových aktivitách. 

 Liberalizácia poštového trhu je garantovaná zákonom a úlohou Poštového úradu je 
objasňovať cestu a míľniky k jej dosiahnutiu a garantovať plnenie medzinárodných 
záväzkov v oblasti poštového trhu. 

 
 
 
 

 



 
Mandát 

Keďže základná legislatívna sústava daná zákonom existuje, je možné budovať 
sekundárnu legislatívu, ktorú v našom prípade tvorí obsah poštovej licencie. Pre úspešné 
fungovanie od samého začiatku je dôležité, aby mandát úradu v tejto oblasti bol jasný až do 
detailov. Tu je potrebné sústrediť sa v budúcnosti na: 

 Dohľad nad vykonávaním univerzálnej služby. 

 Rozvoj  konkurenčného prostredia a udržanie jeho regulárnosti na poštovom trhu. 

 Ochrana nových účastníkov na trhu pred neprijateľnými praktikami konkurencie. 

 Zabezpečenie prístupu do verejnej poštovej siete a pripojenie poskytovateľov na 
regulárnom a spravodlivom princípe. 

 Presadzovanie transparentných účtovných praktík a stanovenia taríf. 

 Zastupovanie záujmov zákazníkov, monitorovanie a stimulovanie rozvoja poštového 
trhu. 

 
Autorita 

Autorita regulačného úradu uplatňovaná pri plnení svojich povinností by mala byť jasná 
a vynútiteľná. Táto autorita nemôže byť založená len na udeľovaných licenciách, ale tiež na 
ukladaní pokút a sankcií, až po prípadné zrušenie licencií. Vo veľkej miere vnímanie a rešpekt 
Poštového úradu ako regulátora je tiež daný definíciou jeho postavenia v zákone. V tejto 
oblasti pripravovaná novela zákona v roku 2003 prináša určité zlepšenie. 

 
Autonómia  

Nezávislosť a oddelenie od politických a obchodných vplyvov sú dôležité základy na 
realizáciu a vynútenie si dôležitých regulačných rozhodnutí. Tu sú dva kritické body: 
inštitucionálne postavenie a financovanie. Čo sa týka inštitucionálneho postavenia je 
regulačný úrad v svojej podstate oddelený od tvorby politiky a operátorských funkcií, tým je 
jasný a dôveryhodný celý regulačný proces. 

V určitej miere, celkové inštitucionálne postavenie regulačného úradu bude 
ovplyvnené tiež rozhodnutím, či je lepšie mať regulačný úrad špeciálne pre poštové služby, 
alebo radšej zabezpečiť poštovú regulačnú funkciu vo vnútri viacodborového regulačného 
úradu spolu s inými komunikačnými alebo infraštrukturálnymi odvetviami. Ak je 
uprednostnený viacodborový prístup, tak kritickým bodom je otázka, či oblasť poštovej 
regulácie dostane adekvátnu prioritu a zdroje. Súčasné postavenie Poštového úradu spĺňa 
všetky požiadavky. 

Druhým bodom je financovanie. Financovanie  môže byť zabezpečené z rozpočtových 
zdrojov alebo prostredníctvom regulovaného trhu cez poplatky za licencie a iné správne 
poplatky. Z pohľadu zásad separácie a transparentnosti je preferovaný druhý variant, avšak 
ako už bolo povedané, tu ide tak isto o financovanie z príjmov štátneho rozpočtu. V každom 
prípade, financovanie by malo byť oslobodené od politického a obchodného vplyvu a jeho 
použitie by malo byť riadené regulátorom so zodpovednosťou a pod podmienkou verejnej 
kontroly.  

 

 



Transparentnosť     
Úspech regulátora závisí do značnej miery na jeho schopnosti dostať a spracovať vstupy 

od všetkých zúčastnených subjektov na poštovom trhu t.j. od tých, ktorí pôsobia na poštovom 
trhu, poskytovateľov a spotrebiteľov poštových služieb a tvorcov poštovej politiky. 
Regulačný proces by mal  byť  účastnícky otvorený. Publikovanie regulačných rozhodnutí a 
ich racionálnych odôvodnení ako pokračujúci a pravidelný výstup  (napríklad vo výročnej 
správe) môže budovať dôveru a vierohodnosť v úlohu regulátora a v tejto oblasti boli prijaté 
opatrenia na zlepšenie súčasného stavu (www stránky, správy, medializácia aktivít úradu). 

Musí tu byť zabezpečená primeraná úroveň predvídateľnosti v rozhodovaní, najmä v 
oblasti vydávania licencií operátorom a v uvádzaní do platnosti dodržiavanie požiadaviek 
vyplývajúcich z týchto licencií. Podmienky pre udelenie licencie musia byť zrejmé a zhodné v 
čo najväčšom rozsahu, za podmienok definovaných regulátorom. Hoci podmienky by mali  
byť dostatočne veľkorysé, aby povzbudili vstup nových záujemcov, licencia by mala 
obsahovať povinnosti s dostatočne silnými nástrojmi pre regulátora na ich presadenie.  

 
Zdroje a štruktúry 
 Autorita, autonómia a transparentnosť musia byť zabezpečené dostatočnými zdrojmi. 
Tieto zdroje musia pokrývať tak náklady na špecifické odborné činnosti ako aj na dostatok 
personálu potrebného na kompletné regulačné povinnosti. V tejto oblasti jestvujú výrazné 
rezervy, stále sú v štruktúre neobsadené miesta riaditeľov odborov a tiež nedostatočné zdroje 
neumožňujú kontrolu kvality v plnej šírke v zmysle licencie. Veľmi nízke prekážky vstupu na 
poštový trh vyžadujú od poštového regulátora zaoberať sa s väčším množstvom 
poskytovateľov služieb na poštovom trhu. Toto vyžaduje detailnú znalosť štruktúry poštového 
trhu a jeho dynamiky a kladie značné nároky na zdroje.  

 
Zodpovednosť 
 V odbornej verejnosti jestvujú názory, či je potrebný špecifický poštový regulačný 
režim a či poštoví operátori a poštový trh by nemali byť subjektom regulovaným takými 
istými opatreniami ako iné komerčné subjekty. Avšak v súčasnosti poštový regulačný úrad 
plní dôležité úlohy a musí prezentovať svoju zodpovednosť k vyššej funkčnej úrovni 
(parlament, súdy, atď.).  Táto zodpovednosť v konaní a hospodárení je zabezpečená cez 
správy voči držiteľovi rozpočtovej kapitoly, schválenie výročných správ vo výbore Národnej 
rady Slovenskej republiky a verejné odpočty voči širokej verejnosti. V našej činnosti máme 
záujem, na základe získaných skúseností, prehlbovať zodpovednosť pracovníkov úradu, ale 
tiež zlepšovať kvalitu predkladaných správ. 

 
8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov Poštového úradu  
 

Výstupy úradu sú určené nasledovným skupinám užívateľov: 

a) všeobecné povolenie - všetky právnické a fyzické osoby, 
b) rozhodovanie o udelení poštovej licencie - všetky poštové podniky, 
c) rozhodnutie o udelení poštovej licencie - poštové podniky, poskytovatelia 

univerzálnej služby,  
d) rozhodnutia o regulácii cien – poskytovateľ univerzálnej služby, cez poskytovateľov 

univerzálnej služby majú dopad na celú verejnosť, 
e) štátny dohľad – dohľad nad trhom poštových služieb (poskytovatelia poštových 

služieb, užívatelia). 

 


