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Príhovor 
 

V roku 2007 patrili medzi najvýznamnejšie udalosti, ktoré mali podstatný vplyv  
na každodenný život úradu domáce aj medzinárodné aktivity súvisiace s prípravou tretej 
poštovej smernice. Touto smernicou sa navrhuje ustanoviť termín úplnej liberalizácie 
poštového trhu v SR od 1. januára 2013.  

V súlade so svojím poslaním Poštový regulačný úrad podporil svojimi aktivitami 
vytváranie trhového prostredia v oblasti poštových služieb, t.j. napĺňanie politiky 
liberalizácie a rovnosti podmienok podnikania pre všetky podnikateľské subjekty a zároveň 
dohliadal na plnenie záväzkov poskytovateľov poštových služieb voči širokej verejnosti. 
Samozrejme hlavnou náplňou činnosti Poštového regulačného úradu i v tomto roku bola 
štátna regulácia a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb s akcentom  
na transparentnosť nákladov na poskytovanie univerzálnej poštovej služby. 

Veríme, že aj táto správa, ktorá informuje o aktivitách Poštového regulačného úradu  
za rok 2007 prispeje k objektívnemu a nezávislému informovaniu verejnosti o výsledkoch 
činností v regulačnej oblasti, v oblasti štátneho dohľadu, ako aj o výsledkoch rozpočtového 
hospodárenia úradu. 
 

 
Ing. Ján Fľak, PhD. 

       predseda úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Identifikácia organizácie 
 
�ázov 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: Ing. Ján Fľak, PhD. 

Podpredseda: Ing. Pavel Ďugel 

IČO: 378 08 508 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

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

• podpredseda, 
• riaditeľ odboru regulácie. 
 

 
 
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 (ďalej len „poštová smernica“), 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. 507/2001 
Z.z.o poštových službách v platnom znení (ďalej len „zákon o poštových službách“). 

Poštový regulačný úrad bol zriadený zákonom k 1. januáru 2002 ako orgán štátnej 
správy so sídlom v Žiline na vykonávanie štátnej regulácie poštových služieb s pôsobnosťou 
na celom území Slovenskej republiky. 

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 poštovej služby, 
• určovanie rozsahu univerzálnej poštovej služby a kvalitatívnych požiadaviek na jej 

poskytovanie. 

2. Regulácia prevádzkovania verejnej poštovej siete: 
• kvalitatívne požiadavky na verejnú poštovú sieť, 
• prístup k verejnej poštovej sieti, 
• schvaľovanie poštových podmienok na poskytovanie univerzálnej poštovej 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 poštovej službe na plnenie základných potrieb 

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

3. Pôsobnosť v oblasti  cien, financovania univerzálnej poštovej služby, oddeleného 
účtovníctva nákladov a výnosov: 
• ustanovenie podmienok pre reguláciu cien univerzálnej poštovej služby  a poštového 

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

poštového platobného styku,  
• určovanie rozsahu cenovej evidencie, 
• určovanie zásad cenovej kontroly, 
• výkon cenovej kontroly a konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, 
• určovanie zásad pre evidenciu nákladov a výnosov univerzálnej poštovej služby 

a financovania univerzálnej poštovej služby, 
• 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, 
• kontrola poskytovania univerzálnej poštovej služby, 
• cenová kontrola týkajúca sa poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej 

poštovej služby a poštového platobného styku, 
• kontrola neprípustného prerozdeľovania nákladov a výnosov, 
• kontrola systému oddeleného účtovníctva, 
• nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je 

v rozpore so zákonom a vydanými povoleniami, 
• dohľad nad harmonizáciou technických noriem v oblasti pošty, 
• vykonávanie štatistického zisťovania o poštových službách poskytovaných 

poštovými podnikmi, 
• ukladanie pokút za správne delikty a prejednávanie priestupkov. 



 

5. Medzinárodné vzťahy: 
• zastupovanie SR v Európskom výbore poštových regulátorov (CERP), 
• notifikačný orgán v oblasti štátnej regulácie poštových služieb voči orgánom EÚ, 

členských štátov EÚ a členom Európskeho združenia voľného obchodu, 
• zabezpečovanie plnenia regulačných povinností vyplývajúcich z medzinárodných 

dohôd a legislatívy EÚ, 
• spracovateľ úloh medzinárodnej spolupráce s komisiou Európskeho výboru  

pre normalizáciu CEN/TC 331 poštové služby na základe oficiálneho poverenia  
od Slovenského ústavu technickej normalizácie. 

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

 
Strednodobý výhľad Poštového regulačného úradu  

 
Poštový regulačný úrad bude presadzovať nový regulačný rámec zameraný  

na liberalizáciu v súlade s rozvojom vnútorného trhu EÚ, na úplné otvorenie  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 poštovú 
službu. Regulačný rámec upravuje reguláciu jednotným spôsobom pre všetkých účastníkov 
na trhu a 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 poštová služba 
a jej financovanie, aby podporoval aktivity smerujúce k transparentnosti činnosti poštových 
podnikov na trhu poštových služieb, dodržiavaniu poštovej výhrady, umožneniu vstupu  
do verejnej poštovej siete a podpore opatrení na vytváranie jednotného vnútorného trhu 
poštových služieb.  

Jednou z dôležitých úloh Poštového regulačného úradu je aktualizácia stratégie úradu 
v oblasti regulácie poštových služieb vzhľadom na odporúčania poštovej smernice. 
Smernice stanovujú zrušenie poštovej výhrady (t.j. poštových služieb vyhradených len  
pre poskytovateľa univerzálnej služby – Slovenskú poštu, a.s.), a úplnú liberalizáciu 
v súlade s výnimkou tzv. tretej smernice v SR od 1.1.2013 a zároveň úpravy legislatívy tak, 
aby bol umožnený prístup do verejnej poštovej siete iným poštovým operátorom.  

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

Dôležitou úlohou Poštového regulačného úradu bude pokračovať v riešení dostupnosti 
verejnej poštovej siete a upresňovanie a zdokonaľovanie špecifikácie kvalitatívnych 



 

požiadaviek a parametrov na hustotu a dostupnosť prístupových miest vo verejnej poštovej 
sieti formou kvalitatívnych noriem a minimalizácie výnimiek z univerzálnej poštovej služby 
vytváraním podmienok pre rozširovanie „franchisingu“ v SR.  

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, štandardizované reklamačné konanie, ďalej podporovať harmonizáciu noriem 
a zabezpečiť, aby poskytovateľ univerzálnej poštovej služby používal európske normy  
v oblasti poštových služieb primerane v záujme užívateľov a  stanoviť výnimky z noriem 
kvality. 

V oblasti ekonomickej regulácie bude potrebné naďalej klásť dôraz na transparentné 
vedenie oddeleného účtovníctva v súlade s požiadavkami poštovej smernice a § 22 zákona 
o poštových službách. Posunutie termínu úplného otvorenia poštového trhu (v zmysle 
schválenej novely smernice) úrad využije na prípravu a vypracovanie vhodného 
mechanizmu financovania bremena univerzálnej poštovej služby, ktorým sa môže nahradiť 
zrušená poštová výhrada. Zároveň dôslednými opatreniami bude naďalej zabezpečovať 
dodržiavanie poštovej výhrady na poštovom trhu s cieľom napomáhať poskytovateľovi 
univerzálnej služby v príprave na  úplnú liberalizáciu primeranými investíciami do rozvoja 
a ekonomickej stability univerzálnej poštovej služby tak, aby ceny zostali pre všetkých 
obyvateľov dlhodobo dostupné a prijateľné. 

V oblasti štátneho dohľadu sa zintenzívnia kontrolné činnosti zamerané hlavne  
na kvalitu a úroveň poskytovanej univerzálnej poštovej 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 sa bude Poštový regulačný úrad 
zapájať do spolupráce prostredníctvom výmeny informácií a najlepších skúseností 
získaných pri výkone svojej činnosti a zúčastňovať sa na rokovaniach pracovných skupín 
pre poštovú smernicu pri Rade EÚ a vo Výbore EK pre poštovú smernicu. 

V budúcnosti bude Poštový regulačný úrad aktuálne reagovať na zmeny legislatívy 
a odporúčaní EÚ v oblasti poštových služieb, a na podmienky tvorby konkurenčného 
prostredia na trhu poštových služieb. 

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

V strednodobom horizonte v súvislosti s oddialením termínu úplnej liberalizácie trhu 
možno očakávať posilnenie oblasti dohľadu nad dodržiavaním poštovej výhrady.  

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 zabezpečovaný proces 
verejného obstarávania a zverejňovania údajov v zmysle už spomenutého zákona.  

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

 
 



 

4. Činnosti Poštového regulačného úradu  
 

V súlade s poslaním Poštového regulačného 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 poštovú službu a určovanie požiadaviek  
na prevádzku verejnej poštovej siete, 

d) regulácia poskytovania univerzálnej poštovej služby a vykonávania poštového 
platobného styku, 

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

Pôsobnosť Poštového regulačného úradu v roku 2007 bola charakteristická v tom, že 
pôsobili na trhu poštových služieb regulačné rozhodnutia vydané a vyhlásené Poštovým 
regulačným úradom v roku 2002, ktoré boli aktualizované v súlade so zákonom č. 15/2004 
Z.z. v roku 2004 (všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb, poštová licencia, 
rozhodnutia o cenách univerzálnej poštovej služby a poštového platobného styku).  

 

Rozhodnutie podľa zákona č. 507/2001 Z.z. Počet vydaných rozhodnutí v 
roku 2007 

Registrácia 2 
Zmena registrácie 2 
Ceny vnútroštátneho poštového styku 5 
Ceny medzinárodného poštového styku 2 
Uloženie pokuty 1 
Zmena poštovej licencie 1 
 

V roku 2007 podali žiadosť a následne boli zaregistrované poštové podniky: 

Gutta Slovakia, s.r.o. Bratislava 28.2.2007 
TNT Post Slovensko, s.r.o. Bratislava                                                                                            21.8.2007 

V roku 2007 bola po ohlásení vykonaná zmena registrácie poštových podnikov: 

TNT Express Worldwide, s.r.o. Bratislava 9.2..2007 
Prvá doručovacia, a.s. Bratislava   10.3.2007 
                                                                                             

Ku koncu roku 2007 Poštový regulačný úrad registroval celkom 21 poštových 
podnikov, ktoré poskytujú poštové služby v súlade so všeobecným povolením. 

 
 
 



 

Číslo 
registrácie 

�ázov podniku Sídlo 

1 UPS Slovak parcel service s.r.o. Bratislava 
2 IN TIME s.r.o. Bratislava 
3 DHL Expres Slovakia s.r.o. Bratislava 
4 Slovenská pošta a.s. 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 NDŽ s.r.o. Žilina 
9 M&G Spedition Bratislava s.r.o. Bratislava 
10 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Bratislava 
11 ČSAD Invest Logistics s.r.o. Bratislava 
12 ReMax Courier Service s.r.o. Bratislava 
13 Lindbergh & Dachser a.s.  Bratislava  
14 GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.  Zvolen 
15 Železničná spoločnosť Slovensko a.s.  Bratislava 
16 Prvá doručovacia s.r.o.  Bratislava 
17 Aramex CZ s.r.o.  Bratislava  
18 SKYNET WORLDWIDE EXPRESS, s.r.o. Bratislava 
19 KOLOS, s.r.o Bratislava 
20 Gutta Slovakia, s.r.o. Bratislava 
21 TNT Post Slovensko, s.r.o. Bratislava 
 
Poštový regulačný úrad určil v poštovej licencii kvalitatívne požiadavky  

na poskytovanie univerzálnej poštovej služby. Poskytovateľ univerzálnej služby – 
Slovenská pošta, a.s. realizuje v rámci svojich rozvojových projektov racionalizáciu 
poštovej siete rušením neefektívnych pôšt a hlavne náhradou neefektívnych pôšt tzv. poštou 
Partner a motorizáciou doručovania. 

V roku 2007 predložil poskytovateľ univerzálnej služby celkom 27 podaní  
na racionalizáciu poštovej siete - návrhov zmien kontaktných a prístupových miest verejnej 
poštovej siete, ktoré Poštový regulačný úrad posúdil a odsúhlasil. V roku 2007 poskytovateľ 
univerzálnej služby ukončil overovanie pilotnej prevádzky dodávacích centier a na základe 
jej výsledkov upravil spôsob doručovania v príslušných lokalitách. 

   
�ávrh na racionalizáciu poštovej siete Počet 
Prerokované návrhy 27 
Odsúhlasené návrhy 25 

Zriadenie novej podávacej pošty (poštového strediska) 5 
Zrušenie pošty (poštového strediska) 5 
Zrušenie pošty a zriadenie pošty Partner 1 
Rekonštrukcia pošty 8 
Zrušenie pošty Partner 1 
Zmena charakteru pošty na podávaciu 1  
Zmena poštového obvodu 4 

 
Poštový regulačný úrad v roku 2007 obdržal od Slovenskej pošty, a.s. 5 návrhov  

na zmenu a doplnenie Poštových podmienok,  prerokoval a posúdil všetky predložené 
návrhy a schválil 1 návrh Slovenskej pošty, a.s. na zmeny a doplnky poštových podmienok, 
ktorých obsahom boli úpravy v doručovaní poštových zásielok. Návrh na úpravu Poštových 



 

podmienok, ktorý Slovenská pošta, a.s. predložila na schválenie v druhom polroku 2007 bol 
viazaný na zmenu poštovej licencie a jeho schválenie bolo posunuté do roku 2008.  

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 a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. Do tohto regulačného rámca zapadá aj transpozícia poštovej smernice. 
Štátnej cenovej regulácii podliehajú poštové sadzby len za poskytovanie univerzálnej služby 
v rozsahu udelenej poštovej licencie a za vykonávanie poštového platobného styku. 
Regulovaným subjektom je poskytovateľ univerzálnej služby, v súčasnosti Slovenská pošta, 
a.s.. 

V roku 2007 bola cenová regulačná politika úradu zameraná najmä na aplikáciu 
regulačných opatrení na zamedzenie diskriminačnej a netransparentnej cenotvorbe 
vyplývajúcich z národného a európskeho regulačného rámca. Úrad uložil regulovanému 
subjektu povinnosť pravidelného spracovávania a predkladania kalkulácii nákladov 
prostredníctvom nákladového modelu systémom „Activity-based-costing“. Dôraz bol 
kladený na zamedzenie prerozdeľovania nákladov medzi regulovanými a neregulovanými 
službami a krížových dotácií zo služieb vyhradenej oblasti. Cieľom úradu bolo zabrániť 
cenovým deformáciám aj prostredníctvom zvyšovania kvality vstupov a  alokačných kľúčov 
nákladového modelu.  

Na základe špecifikácie požiadaviek úradu na audit nákladového modelu bolo v roku 
2007 zabezpečené overenie systému nákladového účtovníctva poskytovateľa univerzálnej 
služby nezávislým audítorom (Data Eko Audit Consul, spol. s. r. o.) z hľadiska súladu 
s článkom 14 ods. 3 európskej smernice.  Overené boli tiež vstupné dáta a kľúče  
pre alokáciu nákladov. 

V zmysle povinnosti podľa čl. 14 ods. 5 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 
97/67 ES v znení smernice 2002/39 ES úrad zverejnil správu o súlade nákladového 
účtovníctva s európskou legislatívou na svojej webovej stránke. 

Pri regulácii cien bola značná pozornosť venovaná tiež sprehľadneniu vylúčenia 
ekonomicky neoprávnených nákladov, ktoré do regulovaných cien nemožno započítať, 
vrátane rozšírenia ich rozsahu nad rámec vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

Realizované regulačné opatrenia orientované na uplatňovanie tarifných zásad 
stanovených európskou legislatívou, najmä nákladovosť cien, priehľadnosť cenotvorby, 
nediskriminácia cien, služieb a zákazníkov používajúcich jednotlivé skupiny služieb 
a dostupnosť cien, vrátane aplikácie nediskriminačných postupov pri poskytovaní zliav 
hromadným podávateľom, smerujú k vytvorenie transparentného prostredia pre efektívne 
určovanie regulovaných cien poštových služieb.  

V roku 2007 predložila SP, a.s. návrh na úpravu cien univerzálnych poštových služieb 
tuzemského styku a poštového platobného styku, ktorý Poštový regulačný úrad 
neakceptoval. 

V roku 2007 predložila SP, a.s. návrh na zmenu Poštovej licencie, ktorá sa týkala 
úpravy rozsahu univerzálnej poštovej služby. Zmena bola schválená a vstúpila do platnosti 
k 1.1.2008. 

 
 
 



 

Oblasť štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb 
 

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) prejednávanie priestupkov, správnych deliktov a ukladanie pokút, 
h) vybavovanie sťažností týkajúcich sa poskytovania poštových služieb, 
i) kontrolu uplatňovania systému oddeleného účtovníctva poskytovateľa univerzálnej 

služby, 
j) kontrolu dodržiavania zákazu prerozdeľovania nákladov a výnosov medzi regulovanými 

a neregulovanými poštovými činnosťami, 
k) vykonávanie cenovej kontroly poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby 

a poštového platobného styku a konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, 
l) vykonávanie kontroly uplatňovania tarifných princípov podľa ustanovení európskej 

legislatívy,  
m) sledovanie dodržiavania lehôt a postupov pri vybavovaní reklamácií a vybavovanie 

sťažností, 
n) zabezpečovanie implementácie odporúčaní a rozhodnutí prijatých medzinárodnými 

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

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

poštovými podnikmi. 

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

V oblasti štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb boli vykonané v roku 
2007 tieto činnosti: 

 
Kontrolná činnosť 
 
       Kontrolná činnosť  poskytovania poštových služieb vykonávaná v roku 2007 Poštovým 
regulačným úradom bola zameraná  na  kontrolu plnenia podmienok poskytovania 
poštových služieb podľa zákona o poštových službách a vydaného všeobecného povolenia, 
na kontrolu poskytovania univerzálnej poštovej služby, kontroly v oblasti cien a oddeleného 
účtovníctva, dodržiavanie povinnosti povinnej registrácie a kontrolu neporušovania poštovej 
výhrady. 

Podkladom pre výkon  kontrolnej činnosti bol „Plán kontrol štátneho dohľadu 
Poštového regulačného úradu na I. a II. polrok 2007“ (ďalej len „plán kontrol“). Plán 
kontrol bol vypracovaný na základe požiadaviek jednotlivých útvarov odboru regulácie, 
výsledkov prešetrenia prijatých sťažností, podaní a petícií a  vychádzal zo záverov z kontrol 
vykonaných v predchádzajúcom období. Zameranie kontrol bolo tiež orientované do oblastí 
možného výskytu nedostatkov. 

 



 

Celkový počet  kontrol vykonaných za rok 2007: 31 
z toho:  

- so zistenými nedostatkami (boli zaslané protokoly o vykonaní kontroly, resp.  
zápisnica o prešetrení sťažnosti): 

 
8 

- bez zistených nedostatkov (boli zaslané záznamy o vykonaní kontroly,  
               resp. zápisy z výkonu štátneho dohľadu): 

19 

Ďalšie členenie kontrol z rôznych hľadísk:     
 - kontroly vykonané u poskytovateľa univerzálnej poštovej služby:                           22 
 - kontroly vykonané u iných poštových (resp. nepoštových podnikov):                   5 
 - kontroly vykonané na základe sťažností, podnetov a iných podaní: 7 
 - kontroly plnenia opatrení uložených predchádzajúcou kontrolou: 1 
 - nevykonané kontroly podľa plánu kontrol: 2 
 

U poskytovateľa univerzálnej služby bolo vykonaných 22 kontrol smerovaných  
do nasledovných oblastí: 

• časová a územná dostupnosť univerzálnej služby a dostupnosť informácií o univerzálnej 
poštovej službe podľa špecifikácie v poštovej licencii, 

• poskytovanie univerzálnej poštovej služby  a poštového platobného styku v  rozsahu 
vymedzenom poštovou licenciou so zameraním na kvalitu doručovania zapísaných 
zásielok, či po zmene charakteru alebo zrušení pošty nedochádza k zníženiu rozsahu 
a kvality univerzálnej poštovej služby, 

• kontroly kvality univerzálnej poštovej služby, ktoré boli v tejto oblasti zamerané hlavne 
na:   
- doručovanie zapísaných poštových zásielok, so zameraním na tzv. „úradné zásielky“, 

zásielky do vlastných rúk, 
- dostupnosť informácií o univerzálnej poštovej službe podľa špecifikácie v poštovej 

licencii, 
- kontrolu poskytovania univerzálnej poštovej služby v miestach, kde došlo ku zmene 

charakteru pošty alebo zrušeniu pošty so zameraním, či nedochádza k zníženiu 
rozsahu a kvality univerzálnej poštovej služby. 

• kontroly súvisiace  s prešetrovaním sťažností a iných podaní - kontroly v tejto oblasti 
boli vykonané v súvislosti s prešetrovaním sťažností a iných podaní a boli tiež zamerané 
na kontrolu opatrení uložených v zápisnici o prešetrení sťažnosti, 

• kontroly vedenia oddeleného účtovníctva u poskytovateľa univerzálnej služby - kontroly 
v tejto oblasti boli zamerané na :  

- správnosť priradenia objemu výnosov k jednotlivým produktom, resp. spresnenia 
účtovania výnosov na jednotlivé výnosové účty, hodnovernosť vykazovaných 
štatistických údajov jednotlivých produktov  ovplyvňujúcich kvalitatívnu úroveň 
vstupných údajov nákladového modelu a stanovenia výšky výnosov za jednotlivé 
produkty a služby a transparentnosť vyčísleného objemu nákladov a výnosov 
univerzálnej služby, 

- zvýhodňovanie alebo znevýhodňovanie poštových služieb prerozdeľovaním 
nákladov a výnosov medzi regulovanými a neregulovanými poštovými službami 
v zmysle § 22 ods. 1 zákona o poštových službách a využívania poštovej výhrady  
za účelom posúdenia primeranosti financovania bremena poskytovanej univerzálnej 
služby.  



 

• kontroly v oblasti cien boli vykonané podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších 
predpisov a boli zamerané : 

- v tuzemskom styku  na overenie dodržiavania všeobecne platných predpisov o cenách, 
 rozhodnutí a opatrení úradu, overovanie podkladov na účely regulácie a vývoja cien, 
najmä z hľadiska opodstatnenosti ekonomicky oprávnených nákladov a  primeraného 
zisku a transparentnosti vylúčenia ekonomicky neoprávnených nákladov, 
dodržiavanie cenovej disciplíny, správnosť vstupov a primeranosť alokačných kľúčov 
nákladového modelu regulovaného subjektu v súvislosti so zamedzením krížových 
dotácií z výnosov služieb vyhradenej oblasti do ostatných univerzálnych služieb 
a medzi regulovanými a neregulovanými poštovými službami, 

- v medzinárodnom styku  na overenie výšky nákladov na zabezpečenie medzinárodnej 
poštovej prevádzky vstupujúcich do nákladového modelu pre potreby kalkulácie 
nákladov regulovaných sadzieb poštových služieb medzinárodného styku za rok 
2006, kde bol kontrolovaný súlad výšky ekonomicky oprávnených a ekonomicky 
neoprávnených nákladov zohľadnených v sadzbách medzinárodných poštových 
služieb s vyššie uvedenými cenovými predpismi a kontrola dodržiavania cenovej 
disciplíny (vedenia a uchovávania cenovej evidencie vrátane kalkulácie nákladov 
a zisku). 

• previerky systému merania kvality poštových služieb – času prepravy poštových 
zásielok (listy 1. triedy, listy 2. triedy, listy 2. triedy so službou doporučene, balíky 1. 
triedy a balíky 2. triedy) so zameraním na plnenie požiadaviek noriem STN EN 13850 
a STN EN 14508 v oblasti: 

- metodika merania a merací systém, 
- spôsob a kvalita vykonania merania. 

• kontroly štatistického zisťovania -  kontroly v tejto oblasti boli zamerané na vedenie 
evidencie údajov požadovaných štatistickým zisťovaním, na správnosť a pravdivosť 
vykazovania štatistického zisťovania u poskytovateľa univerzálnej poštovej služby,  

• 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 2006 až 2008.  

V iných poštových, resp. nepoštových podnikoch bolo vykonaných 5 kontrol so 
zameraním hlavne na: 

• poskytovanie poštových služieb podľa zákona a všeobecného povolenia, 
• porušovanie  poštovej výhrady, 
• poskytovanie poštových služieb podliehajúcich registrácii.  

Okrem vyššie uvedených kontrolných akcií bola vykonaná kontrola zameraná  
na kontrolu kvality doručovania „úradných zásielok“ (kontrola času prepravy a doručovania 
úradných zásielok a kontrola času prepravy a doručenia „Doručeniek“). Závery z tejto 
kontrolnej akcie boli zhrnuté v správe Poštového regulačného úradu o kontrole kvality 
úradných zásielok. Na základe sťažností, podnetov a iných podaní bolo vykonaných 7  
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 zápisnici o prešetrení sťažnosti boli uložené opatrenia  



 

na odstránenie zistených 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.  

Pri 19 kontrolných akciách neboli zistené žiadne nedostatky. Kontrolovanému 
subjektu bol zaslaný záznam o kontrole, resp. bol vypracovaný zápis z výkonu štátneho 
dohľadu.  

Základné ciele jednotlivých kontrolných akcií boli  splnené. Získané poznatky 
z vykonaných kontrolných akcií sú využívané pri výkone štátneho dohľadu v roku 2008 a  
budú využité pri návrhu plánu kontrolnej činnosti na rok 2008. 
 
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. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z.a zákona  
č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v platnom znení. 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 2007 prijal Poštový regulačný úrad 171 podaní. Z týchto podaní  bolo 
48 podaní zaevidovaných a vybavovaných ako sťažnosť a 123 podaní tvorili podnety, 
žiadosti, dopyty a pod., resp. týkali sa verejnej poštovej siete.  

 

Druh/počet podaní Petície Sťažnosti Iné podania Spolu 

Prijaté - 48 123 171 
Prešetrené - 45 116 161 
Vybavené - 45 116 161 

opodstatnené - 27 - 27 
neopodstatnené - 10 - 10 
nebolo možné určiť opodstatnenosť - 8 - 8 
v riešení - - - - 

Zastavené z dôvodu duplicity - 2 0 2 
Postúpené na vybavenie inému  - 1 7 8 

 

Vyhodnotenie prijatých sťažností 

Sťažnosti boli vybavované bez zbytočného odkladu v lehotách podľa zákona  
o sťažnostiach. Všetky sťažnosti, ktorých vybavenie nevyžadovalo súčinnosť boli vybavené 
do 30 dní. Z celkového počtu prijatých sťažností bolo prijatých priamo 38 sťažností, 10 
sťažností bolo Poštovému regulačnému úradu postúpených od iného orgánu verejnej správy 
(MDPT SR, Slovenská obchodná inšpekcia, Okresná prokuratúra). Písomne bolo podaných 
26 sťažností, 3 telefonicky, 17 sťažností e-mailom, 2 sťažnosti osobne. Dve sťažnosti boli 
anonymné, 2 sťažnosti boli opakované, 44 sťažností smerovalo proti poskytovateľovi 
univerzálnej služby - Slovenskej pošte, a.s., dve sťažnosti smerovali proti inému poštovému 
podniku, 2 sťažnosti vyjadrovali nespokojnosť s vybavením sťažnosti Poštovým regulačným 
úradom. 

Z celkového počtu prijatých sťažností bola jedna postúpená na priame vybavenie 
Slovenskej pošte, a.s.. 



 

Z celkového počtu vybavených sťažností bolo 27 opodstatnených. Ich predmetom bolo 
hlavne: 
• neprofesionálne správanie zamestnancov k používateľom poštových služieb a ich 

kvalifikácia, 
• zatvorenie pošty počas hodín pre verejnosť, 
• nevyhovujúca územná a časová dostupnosť poštových služieb, 
• nespokojnosť s priebehom a výsledkom reklamačného konania, 
• neuznaná výška náhrady škody, 
• nedodržiavanie poštových podmienok zo strany Slovenskej pošty, a.s., a to najmä: 

- oneskorené dodanie poštových zásielok, 
- strata, poškodenie a úbytok obsahu poštových zásielok v tuzemskom 

a medzinárodnom styku, 
- nespokojnosť s dodávaním zapísaných zásielok – nedoručenie oznámenia o uložení 

zásielky. 

Z celkového počtu vybavených sťažností bolo 10 neopodstatnených. Predmetom 
neopodstatnených sťažností bolo: 

• nevyhovujúca časová a územná dostupnosť poštových služieb, 
• nespokojnosť s  priebehom reklamačného konania, 
• doručovanie zapísaných zásielok,  
• nespokojnosť s výškou náhrady škody, 
• nedoručenie,  resp. chybné dodanie poštovej zásielky. 

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

 

Vyhodnotenie prijatých iných podaní 

Iné podania, ktoré úrad prešetril a vybavil počas roku 2007 je možné rozdeliť do dvoch 
skupín: 

• podania od fyzických a právnických osôb, týkajúce sa poskytovania poštových služieb 
v počte 56, 

• podania, týkajúce sa poskytovateľa univerzálnej služby a verejnej poštovej siete v počte 
67.  

Z celkového počtu podaní týkajúcich sa poskytovania poštových služieb bolo priamo 
prijatých 50 podaní, 3 podania boli postúpené úradu od MDPT SR a 3 podania od iných 
orgánov verejnej správy. Z pohľadu spôsobu prijatia bolo 32 podaní podaných písomne, 24 
prostredníctvom e-mailu. 

Vybavené podania týkajúce sa poskytovania poštových služieb mali charakter žiadostí, 
podnetov, dopytov a pod. Ich predmetom bolo hlavne: 

• žiadosti o informácie o poskytovaní poštových služieb a poštových  podmienkach, 
• nespokojnosť s dodávaním zapísaných zásielok, 
• podania na porušenie poštovej výhrady iným poštovým podnikom, 
• žiadosti o preverenie nevyhovujúcej časovej a územnej dostupnosti poštových služieb. 
• žiadosti o informácie o  zákone o  poštových službách a podnikaní v poštových 

službách, 
• nespokojnosť s priebehom a dĺžkou reklamačného konania, 
• nespokojnosť s poskytovaním nepoštových služieb. 
 



 

 

Počet podaní podľa ich vybavenia

161

8

Vybavené Postúpené

 

 
 
 Na základe zistení pri výkone štátneho dohľadu v roku 2007 prijal Poštový regulačný 

úrad viaceré opatrenia zamerané na zlepšenie podmienok poskytovania univerzálnej 
poštovej služby: 

1. Systémové opatrenia 

• návrhy na zmenu  príslušných ustanovení Poštových podmienok k poštovým 
službám súvisiace s predmetom niektorých opodstatnených sťažností – návrhy 
predložené úradom budú pri aktualizácii Poštových podmienok realizované, 

• vykonanie kontrol súvisiacich so zisteniami pri prešetrovaní predmetu sťažnosti 
v rámci výkonu štátneho dohľadu, 

• zmena spôsobu vykazovania objemu početností a výnosov listových a balíkových 
zásielok medzinárodného styku vo väzbe na objemy odsúhlasené so zahraničnými 
poštovými správami. 

2. Operatívne opatrenia 

• uloženie prepracovania štatistických výkazov o poštových službách, o finančných 
ukazovateľoch, prepracovania kalkulácie nákladov, spresnenie analytickej účtovnej 
evidencie výnosov za poštové produkty, 

• uloženie opätovného prešetrenia reklamácií Slovenskou poštou, a.s.,  
• vyplatiť náhradu škody v zmysle platných predpisov, 
• zabezpečenie dôsledného dodržiavania technologických postupov pri poskytovaní 

poštových služieb zamestnancami pošty, 
• poskytovať poštové služby v súlade s poštovými podmienkami, 
• vykonanie kontroly doručovania poštových zásielok sťažovateľom,  
• zabezpečenie lepšej informovanosti o poskytovaní poštových služieb na poštách, 
• dodávanie poštových zásielok na správnu adresu, 



 

• preškolenie zodpovedných zamestnancov na dodržiavanie Poštových podmienok 
a technologických postupov pri prijímaní a doručovaní poštových zásielok.  

 
Správne delikty a priestupky  
 
 Poštový regulačný úrad podľa zákona o poštových službách, v nadväznosti na zákon  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vo veci porušenia 
povinností vyplývajúcich zo zákona o poštových službách ukladá sankcie za porušenia 
platných predpisov a prejednáva i priestupky na úseku poštových činností. 

 Objasňovanie priestupkov je vykonávané Poštovým regulačným úradom, spravidla 
v súčinnosti s inými štátnymi orgánmi, obcami a orgánmi  činnými v trestnom konaní.  
Na prejednávanie priestupkov sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch. 

 V oblasti správneho konania boli riešené v roku 2007 najmä prípady neoprávneného 
poskytovania poštových služieb, ktoré sú predmetom poštovej výhrady a poskytovanie 
poštových služieb v rozpore s vlastnými poštovými podmienkami. Podnetom na konanie 
boli spravidla skutočnosti zistené v rámci činnosti Poštového regulačného úradu a tiež 
skutočnosti zistené pri preverovaní oznámení od iných fyzických a právnických osôb. 
Prehľad priestupkov na úseku poštových činností za rok 2007 uvádza nasledovná tabuľka: 
 

Druh priestupku Počet celkom Spôsob vybavenia / Počet 

Uloženie / 15 
Odloženie / 4 
Uloženie sankcie (upustenie) / 0 

Poškodenie poštovej schránky 23 

V riešení / 4 
 
 
�ormalizácia 

 
Činnosti súvisiace s normalizáciou vykonáva Poštový regulačný úrad na základe  

čl. 16, 17, 18 a 20 poštovej smernice.    

Tieto činnosti zahŕňajú:  

• štandardizovanie postupov, požiadaviek a kritérií najmä v súvislosti s kvalitou 
univerzálnej poštovej služby (napr. určenie a aktualizovanie Požiadaviek na kvalitu 
univerzálnej služby, ktoré sú prílohou Poštovej licencie (normy kvality, výnimky 
z univerzálnej poštovej služby), určenie princípov, pravidiel a národných podmienok  
pre metodiku merania kvality univerzálnej poštovej služby a pod.),  

• štátny dohľad pri implementácii európskych noriem (EN) v oblasti kvality univerzálnej 
poštovej služby, 

• technickú normalizáciu v oblasti poštovej služby.  

 V oblasti technickej normalizácie sa Poštový regulačný úrad zameriava na previerky, 
revízie a zmeny pôvodných STN a úlohy medzinárodnej normalizačnej spolupráce.  

V roku 2007 vykonal Poštový regulačný úrad previerku platnosti STN v oblasti 
poštových služieb a na jej základe spracoval zmenu STN 88 5401 „Obaly a tlačivá  
na poštové zásielky. Poštové obálky a tašky“, ktorú po pripomienkovom konaní prijal 
Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) na vydanie v r. 2008. 



 

Poštový regulačný úrad realizuje aktivity v oblasti technickej normalizácie taktiež 
spoluprácou s Európskou komisiou pre normalizáciu (CEN) pri tvorbe a pripomienkovaní 
európskych noriem (EN) v oblasti poštových služieb Patria sem najmä činnosti: 

• zmluvné zabezpečenie oficiálneho poverenia od SÚTN na výkon činnosti spracovateľa 
úloh medzinárodnej spolupráce s komisiou CEN/TC 331 poštové služby, 

• nominácia experta do pracovnej skupiny WG 1 – kvalita služby, ktorá je súčasťou 
komisie CEN/TC331 Poštové služby, 

• účasť na 23. plenárnom mítingu komisie CEN/TC331 poštové služby, ktorá sa konala 
30. novembra 2007 vo Varšave, 

• preskúmanie 11 EN po piatich rokoch ich platnosti a návrh na spôsob ich ďalšieho 
používania v rámci daných možností: 

− ponechať v platnosti na ďalšie 5 ročné obdobie, 
−  vypracovať dodatok k norme, 
−  vykonať revíziu normy, 
−  zrušiť. 

• vypracovanie dotazníkov, ktoré slúžia na spracovanie návrhov nových EN: 

− optimalizácia doručovania v mestských oblastiach, 
−  meranie kvality doručovania. 

• posúdenie nasledujúcich finálnych dokumentov CEN (európska norma EN, technická 
špecifikácia TS), ktoré boli predložené na verejné pripomienkovanie a spracovanie 
národného stanoviska v rámci schvaľovacieho konania: 

− prEN 14012 Poštové služby. Kvalita služby. Princípy spracovania sťažností, 
− CEN/TS 15511 Poštové služby. Kvalita služby. Dostupnosť informácií o poštových 

službách. 

• pripomienkovanie návrhu revízie EN 13850:2002 Poštové služby. Kvalita služby. 
Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané prioritné 
zásielky a zásielky prvej triedy, 

• spracovanie prekladov názvov schválených dokumentov CEN pre ich vydanie v SÚTN 
a dokumentov CEN určených na verejné prerokovanie pre ich zverejnenie na webovej 
stránke SÚTN (12 dokumentov), 

• spracovanie národného stanoviska k rezolúciám CEN (4 rezolúcie), 
• tvorba databázy európskych noriem, návrhov európskych noriem, technických správ, 

technických špecifikácií a ostatných dokumentov CEN z oblasti poštových služieb, 
• štúdium uvedených materiálov a výber podkladov vhodných na uplatnenie 

v štandardizačnej činnosti v podmienkach SR, 
• súčinnosť pri spracúvaní návrhov koncepcie a úloh poštovej normalizácie, 
• spolupráca s Európskou komisiou (EK), Svetovou poštovou úniou (SPÚ), Európskym 

výborom poštových regulátorov (CERP) v oblasti poštovej normalizácie – spracovanie 5 
dotazníkov. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Kvalita 
 

Poštový regulačný úrad stanovil poskytovateľovi univerzálnej služby normy plnenia 
včasnosti prepravy poštových zásielok univerzálnej poštovej služby. Na preukázanie plnenia 
noriem kvality je poskytovateľ univerzálnej poštovej služby povinný zabezpečiť 
vykonávanie merania kvality prostredníctvom nezávislého orgánu.  

Výsledky merania času prepravy listov 1. a 2. triedy:  
 

Druh zásielky Lehota �orma kvality v % Výsledky merania v % 

Listy 1. triedy D+1 96,0 96,2 

Listy 2. triedy D+2 94,0 94,5 

 
 

Plnenie normy kvality času dopravy listových zásielok
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Výsledky merania času prepravy balíkov 1. a 2. triedy  
 

Druh zásielky Lehota �orma kvality v % Výsledky merania v % 

Balíky 1. trieda D+2 95,5 99,0 

Balíky 2. trieda D+3 95,5 98,7 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Plnenie normy kvality času dopravy balíkov
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Štátna štatistika poštových služieb 

 
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 
2006 až 2008, Poštový regulačný úrad vypracoval a predložil na schválenie a registráciu 
Štatistickému Úradu SR návrh štátneho štatistického zisťovania za oblasť pošty na rok 2008: 

• Polročný výkaz o poštovej sieti, 
• Polročný výkaz o poštových službách a poštovom platobnom styku, 
• Polročný výkaz o vybraných ukazovateľoch kvality univerzálnej poštovej služby, 
• Polročný výkaz o  finančných ukazovateľoch poštových podnikov.  

• Pri vypracovaní štatistických výkazov a ich aktualizácii Poštový regulačný úrad 
vychádzal z vlastných potrieb a požiadaviek medzinárodných inštitúcií za účelom 
zabezpečiť harmonizáciu štatistických zisťovaní s medzinárodnými štatistickými 
zisťovaniami organizovanými a vykonávanými medzinárodnými inštitúciami,  

-    Európsky štatistický úrad  - EUROSTAT, 
-    Svetová poštová únia – UPU, 
-    Európska komisia – EK, 
-    Európsky výbor pre poštovú reguláciu – CERP.  

Poštový regulačný úrad získaval, spracovával, overoval a sumarizoval vykazované 
štatistické údaje v odvetví pošty pre analytické a rozhodovacie potreby úradu, potreby 
výkonu štátnej správy v pošte, pre potreby iných orgánov štátnej správy a medzinárodných 
inštitúcií, pre potreby publikovania v štatistických publikáciách tuzemských aj 
medzinárodných a na internetových stránkach úradu. 
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Oblasť medzinárodných vzťahov 
 
Medzinárodné vzťahy patria medzi stále činnosti Poštového regulačného úradu. 

Poštový regulačný úrad sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí CERP - Európskeho 
výboru pre poštovú reguláciu. Jeden zástupca úradu sa v roku 2007 zúčastnil jarného 
plenárneho zasadnutia CERP v Talline (Estónsko),  ktoré sa venovalo hlavne otázke postupu 
liberalizácie poštového trhu, systému terminálnych poplatkov REIMS, novej klasifikácii 
krajín, rokovalo sa o pripravovanej Konferencii SPÚ v Nairobi a pripravovanej Nairobskej 
stratégii, boli vyhodnotené prezentované prieskumy, ktoré uskutočňujú projektové tímy 
PostEurop a Eurostat, ako aj problémy, ktoré sprevádzajú získavanie dát. Účastníci 
zasadania podporili závery jesenného plenárneho zasadnutia v Madride (Španielsko) 
venované výmene informácii a skúseností v oblasti cenovej regulácie, prístupu 
k univerzálnej službe pre hromadných zasielateľov a regulačnému rámcu Španielska.  
Na zasadnutí CERP informovali zástupcovia „liberalizovaných krajín“ o činnosti 
a podmienkach fungovania na liberalizovanom trhu.   

Začiatkom roka 2007 sa úrad zúčastňoval zasadnutí Výboru EK pre poštovú smernicu, 
ktorý vykonáva svoju činnosť podľa článku 21 poštovej smernice, ako aj zasadnutí 
pracovnej skupiny pre poštové služby pri Rade EÚ. Hlavnou úlohou rokovaní bola príprava 
tretej poštovej smernice, so zameraním na uplatňovanie Smernice 2006/123/ES o službách 
na vnútornom trhu predovšetkým na univerzálnu poštovú službu, jej financovanie, vstup  
do verejnej poštovej siete, zrušenie poštovej výhrady a vplyv plnej liberalizácie trhu 
poštových služieb a ďalej na posúdenie a akceptáciu pripomienok jednotlivých krajín 
a výborov EK. 

 V závere roka sa dvaja zástupcovia úradu zúčastnili plenárneho zasadania CERP 
v Baku (Azerbajdžan). Zasadanie bolo venované formám prístupu k verejnej poštovej sieti 
v liberalizovanom prostredí, výsledkom rokovaní EK o tretej poštovej smernici, podstate 
čistých nákladov poskytovania univerzálnej poštovej služby, vplyvu termínu zrušenia 



 

poštovej výhrady na spôsob financovania univerzálnej služby. Zasadanie sa taktiež 
zaoberalo nomináciou volebnej komisie a kandidátov na post predsedu a podpredsedu  
pre ich voľbu na budúcom zasadnutí CERP. 

Úrad poskytol informácie pre poradný výbor vnútorného trhu pri Európskej komisii 
(IMAC) a predložil návrhy na zmenu znenia novely poštovej smernice, z ktorých boli 
niektoré akceptované. 

Zástupca úradu sa zúčastnil na 23. plenárnom mítingu komisie TC331 poštové služby 
Európskeho výboru pre normalizáciu CEN, ktorá sa konala 30.11.2007 vo Varšave. 
Hlavným cieľom mítingu bolo riešenie problémov technickej normalizácie v oblasti 
poštových služieb a určenie koncepcie a plánu budúcich normalizačných úloh. 
 

Ostatné aktivity 
 

Poštový regulačný úrad spracoval pre potreby MDPT SR stanoviská a pripomienky 
k transpozícii Smernice č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, k materiálom 
predloženým v rámci medzirezortných pripomienkových konaní (návrh živnostenského 
zákona, zákona o zavedení eura, zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb) ako aj stanoviská k návrhom tretej poštovej smernice a pozmeňujúcim 
návrhom k nej, stanovisko k informácii o Správe Európskej komisie o uplatňovaní Poštovej 
smernice a ďalšie stanoviská v oblasti rozvoja poštového sektora v rámci európskeho trhu, 
Európskeho spoločenstva nezávislých krajín a poštového trhu na Slovensku. 

Úrad vypracoval podklady pre prieskum zisťovania potrieb orgánov štátnej správy SR 
v súvislosti s prípravou na zavedenie eura formou dotazníka predloženého splnomocnencom 
vlády SR pre zavedenie eura.  

Poštový regulačný úrad sa zúčastňoval rokovaní v podvýbore pre ochranu spotrebiteľa 
a vnútorný trh pri Ministerstve hospodárstva SR za účelom prípravy Vyhlášky Ministerstva 
hospodárstva SR o postupoch a spôsoboch duálneho zobrazovania cien. 
 
 
5. Rozpočet organizácie 
 

Rozpočet výdavkov úradu v celkovej výške predstavoval čiastku 11 387 tis. Sk, z toho 
bežné výdavky vo výške 10 387 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 1 000 tis. Sk.  

Rozpočet úradu na rok 2007 neuvažoval s príjmami.    

V priebehu roka boli na základe rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR (ďalej 
len „MF SR“) a na podnety úradu vykonané rozpočtové opatrenia, ktorými bol upravený 
rozpočet úradu. Upravený rozpočet úradu predstavoval čiastku 11 752 tis. Sk. 

 
Príjmy  
 
Príjmy neboli rozpočtované. Skutočné príjmy za rok 2007 predstavovali čiastku 

140 469,60 Sk a pozostávali z:  

- pokút za porušenie právnych predpisov vo výške 86 500,00 Sk, 
- nevyčerpaného odstupného vo výške 47 976,00 Sk, 
- preplatkov z vyúčtovania plynu a mobilných telefónov vo výške 5 993,00 sk. 
 



 

 
Výdavky  
 
Výdavky v roku 2007 boli čerpané na 99,85 %, čo v hodnotovom vyjadrení 

predstavuje objem 11 734 tis. Sk a nedočerpanie stanoveného limitu vo výške 17 tis. Sk, 
v tom bežné výdavky vo výške 17 tis. Sk, zatiaľ čo  kapitálové výdavky boli vyčerpané 
takmer v plnej výške.  

Štruktúra výdavkov  podľa jednotlivých kategórií je nasledovná: 
  
Bežné výdavky 
 

Bežné výdavky boli čerpané v objeme 10 230 tis. Sk, čo znamená čerpanie na 99,83 %. 
 
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 5 260 tis. Sk, t.j. 
na 100,00 % ročného rozpočtu.  
 

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní  
 

Čerpanie výdavkov v tejto kategórii bolo vo výške 1 909 tis. Sk, čo predstavuje 
čerpanie rozpočtu na 99,99 %.  

 
Tovary a služby 

 
Kategória tovary a služby bola čerpaná v celkovej čiastke 3 037 tis. Sk, čo predstavuje 

čerpanie rozpočtu na 99,81 %.  

Čerpanie rozpočtu v položke cestovné náhrady činilo 434 tis. Sk, v tom tuzemské 
cestovné vo výške 35 tis. Sk, a zahraničné cestovné vo výške  399  tis. Sk. 

Tuzemské pracovné/služobné cesty boli vykonané v prevažnej miere za účelom 
plnenia úloh štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb.  

V roku 2007 bolo uskutočnených celkom 11 zahraničných služobných ciest. 
Podrobnejšie informácie o jednotlivých zahraničných služobných cestách sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 



 

 
Miesto konania 

 
Dátum 

 
Účel cesty 

 

Počet  
účastníkov 

 

1. Brusel, Belgicko  17.-19.1.2007 zasadnutie Výboru pre poštovú 
smernicu 

1 

2. Brusel, Belgicko 
 

13.2.2007 
zasadnutie pracovnej skupiny pre 

poštové služby pri Rade EU  
1 

 
3. 

Brusel, Belgicko 
 

27.2.2007 
zasadnutie pracovnej skupiny pre 

poštové služby pri Rade EU 
1 

 
4. 

Brusel, Belgicko 
 

12.-14.3.2007 
zasadnutie pracovnej skupiny pre 

poštové služby pri Rade EU 
1 

5. Tallin, Estónsko  8.-11.5.2007 plenárne zasadnutie CERP  1 

6. Barcelona, Španielsko 2.-4.10.2007 Postexpo 2007 4 

7. Königswinter, Nemecko 11.-15.11.2007 Seminár WIK 3 

8. Baku, Azerbajdžan 3.-8.12.2007 plenárne zasadnutie CERP 2 

9. Brusel, Belgicko 19.11.2007 
zasadnutie Výboru pre poštovú 

smernicu 
1 

10. Varšava, Poľsko 29.11-1.12.2007 plenárne zasadnutie CEN/TC 331 1 

11. Brusel, Belgicko 10.-12.12.2007 seminár k štúdiám EK 1 

 
U tovarov a služieb najvyššie čerpanie predstavujú náklady na všeobecné služby 

(upratovanie, revízie a kontroly zariadení, vydanie výročnej správy) v čiastke 261 tis. Sk, 
špeciálne služby (právne, poradensko-konzultačné a služby technika BP a PO) v čiastke 166 
tis. Sk, náklady na stravovanie zamestnancov v čiastke 148 tis. Sk a náklady na školenia, 
semináre a kurzy v čiastke 101 tis. Sk. Prehľad výdavkov na tovary a služby je uvedený 
v tabuľke a grafe: 

  v Sk                                                                                                                                                                                  

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2006 
Rozpočet 

2007 
Skutočnosť 

2007 
Tovary a  služby 2 381 464,55 3 043 000,00 3 037 363,72 
v tom:    
Cestovné náhrady 339 237,68 433 797,46 433 797,46 
Energie, voda a komunikácie 525 543,90 448 544,60 447 548,20 
Materiál  425 037,90 421 043,90 419 986,70 
Dopravné 141 192,72 216 030,74 216 030,74 
Rutinná a štandardná údržba 188 935,40 645 746,62 645 712,96 
Nájomné za prenájom 21 300,50 28 336,00 28 336,00 
Služby 740 216,45 849 500,68 845 951,66 

 
 



 

Tovary a služby
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Bežné transfery 
 

Prostriedky tejto kategórie boli rozpočtované vo výške 36 tis. Sk a boli čerpané 
v objeme 24 tis. Sk, čo predstavuje 67,65 % ročného rozpočtu. Bežné transfery boli použité 
na úhradu členského príspevku SANET, ktorého služby sú využívané na zabezpečenie 
prístupu úradu na Internet, na výplatu nemocenských dávok zamestnancom.  

 
 
Kapitálové výdavky  

 
Kapitálové výdavky boli plánované vo výške 1 504 tis. Sk a boli čerpané v súlade 

s registrom investícií MF SR hlavne na dokončenie rekonštrukcie a modernizácie 
podzemného podlažia v sídle úradu na ul. 1. mája 16 v Žiline, na nákup motorového vozidla, 
dokončenie prípojky optickým káblom a nákup garáže, v celkovej výške 1 725 tis. Sk.  

 

Prehľad o plnení verejného rozpočtu za rok 2007 
podľa položiek ekonomickej klasifikácie 

 
 v Sk                                                                                                                                                             

�ázov položky 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet  

Skutočnosť       
Plnenie  
v %  

Príjmy  0 0 140 469,60 - 
Výdavky  11 387 000 11 751 602,00 11 733 935,42 99,85 
v tom:         
Bežné výdavky 10 387 000 10 247 602,00 10 230 217,72 99,83 
v tom:         
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 5 372 000 5 260 000,00 5 260 000,00 100,00 

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 1 872 000 1 909 000,00 1 908 771,00 99,99 

Tovary a služby 3 043 000 3 043 000,00 3 037 363,72 99,81 

v tom: cestovné náhrady 580 000 433 797,46 433 797,46 100,00 

  energie, voda a komunikácie 705 000 448 544,60 419 986,70 99,78 



 

  materiál  353 000 421 043,90 419 986,70 99,75 

  dopravné 205 000 216 030,74 216 030,74 100,00 

  rutinná a štandardná údržba 307 000 645 746,62 645 712,96 99,99 

  nájomné za prenájom 30 000 28 336,00 28 336,00 100,00 

  služby 863 000 849 500,68 845 951,66 99,58 

Bežné transfery 100 000 35 602,00 24 083,00 67,65 
v tom: členské príspevky 10 000 10 000,00 1 000 10,00 

  nemocenské dávky 90 000 25 602,00 23 083,00 90,16 

Kapitálové výdavky 1 000 000 1 504 000,00 1 503 717,70 99,98 
v tom:      

Nákup pozemkov IA 19594 0 41 800,00 41 800,00 100,00 

Nákup budov, objektov alebo ich častí IA 19594 0 208 200,00 208 200,00 100,00 

Nákup dopravných prostriedkov IA 19762 0 807 200,00 807 137,70 99,99 

Rekonštrukcia a modernizácia IA 18239 0 33 000,00 32 976,00 99,93 

Rekonštrukcia a modernizácia IA 3428 940 000 352 900,00 352 855,50 99,99 

Rekonštrukcia a modernizácia VT 60 000 52 500,00 52 418,50 99,84 

Rekonštrukcia a modernizácia prev. strojov, PaZ 0 8 400,00 8 330,00 99,17 
 

 
Výdavky na štátnu reguláciu poštových služieb a poštových sadzieb a výkon 
štátneho dohľadu za rok 2007 

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

Výdavky �ajvýznamnejšie aktivity v oblasti regulácie poštových služieb 
 v Sk v % 

  Rozhodnutia o poštových licenciách 0 0,0 
 Rozhodnutia o všeobecnom povolení 195 244,98 2,0 

Štátna Rozhodnutia o registráciách 68 335,74 0,7 
regulácia Rozhodnutia o regulácii poštových sadzieb 780 979,92 8,0 

 Poskytovanie univerzálnej služby 1 005 511,65 10,3 
 Kvalita univerzálnej služby 468 587,95 4,8 
  Prešetrovanie sťažností, petícií a podaní  1 513 148,60 15,5 
 Dodržiavanie poštových podmienok 693 119,68 7,1 
 Realizácia správnych konaní 175 720,48 1,8 

Štátny  Cenová kontrola poštových sadzieb 839 553,41 8,6 
dohľad  Kontrola poskytovania poštových služieb 1 151 945,38 11,8 

 Vytváranie informačného systému o cenách 410 014,46 4,2 
  Vytváranie informačného systému o sieti UO 800 504,42 8,2 
  Vytváranie informačného systému o STN-EN 97 622,49 1,0 
  Aplikácia EN v podmienkach SR 185 482,73 1,9 

Medzinárodné Aktivity k CERP 273 342,97 2,8 
vzťahy Aktivity k Európskej komisii, štúdie 156 195,98 1,6 

 Aktivity k UPU, bilaterálne vzťahy, štúdie 78 097,99 0,8 
  Spolupráca pri tvorbe STN-EN 195 244,98 2,0 

Iné aktivity  Štatistické zisťovanie 478 350,20 4,9 
 Stanoviská, podklady, dotazníky 195 244,98 2,0 

Spolu   9 762 249 100,0 
 



 

 Výdavky na štátnu reguláciu poštových služieb a poštových sadzieb a výkon štátneho 
dohľadu v roku 2007 činili približne 83% celkových výdavkov úradu. Zvyšnú časť 
výdavkov tvoria zabezpečovacie činnosti úradu reprezentujúce hlavne činnosti spojené 
s riadením úradu, personalistikou, právnymi záležitosťami, kontrolnou činnosťou, 
ekonomickými agendami, správou majetku štátu a pod.  
 

Výdavky na hlavné aktivity v oblasti poštových služieb
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Vyhodnotenie plnenia cieľov programov 

 
Pre rok 2007 boli úradu stanovené nasledujúce ciele:  

Cieľ 1: V rámci štátneho dohľadu vykonaním 28 kontrol zameraných na plnenie 
požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby dosiahnuť zvýšenie ukazovateľa kvality času 
dopravy listov 1. triedy o 1,7% a súčasne zabezpečiť dodržiavanie transparentnosti 
a nediskriminačnosti regulovaných cien univerzálnej poštovej služby.  

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:   
    

 Rok  
R - 3 

Rok  
R - 2 

Rok 
R-1 Rok R Rok 

R+1 
Rok 
R+2 

Rok 
R+3 Názov 

ukazovateľa  
Typ 

Merná 
jednotka 

Báza 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Plán - - - 28 - - - 
Počet kontrol Výstup ks  Skutoč-

nosť - - - 30    

 

 Rok  
R - 3 

Rok  
R - 2 

Rok 
R-1 Rok R Rok 

R+1 
Rok 
R+2 

Rok 
R+3 Názov 

ukazovateľa  
Typ 

Merná 
jednotka 

Báza 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Plán - - - 1,7 - - - Zvýšenie 
ukazovateľa 
kvality 

Výstup %  Skutoč-
nosť - - - 1,8    

 

 

 



 

Hodnotenie 

Cieľ bol splnený v obidvoch častiach. 

Bolo vykonaných 30 kontrol zameraných na plnenie Požiadaviek na kvalitu 
univerzálnej služby, normy kvality a dodržiavanie transparentnosti a nediskriminačnosti 
regulovaných cien univerzálnej poštovej služby. Plánovaný počet kontrol bol prekročený o 2 
kontroly oproti plánu, kvalita času dopravy oproti plánu dosiahla vyšší rast o 0,1% 
a dosiahla úroveň 96,1%. Kontroly sa vykonávali na základe plánu kontrolnej činnosti a  
na základe podnetov súvisiacich s kvalitou poštových služieb. Cieľom kontrol je pôsobiť  
na poskytovateľa univerzálnej služby tak, aby ním vykonávané činnosti a procesy 
zabezpečili zvýšenie kvality služieb. 
 
Cieľ 2: Zabezpečiť plnenie článku 16 poštovej smernice vykonaním nezávislého merania 
času dopravy poštových zásielok v zmysle EN 13850. 
 
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:   
                                                                                           

 Rok  
R - 3 

Rok  
R - 2 

Rok 
R-1 Rok R Rok 

R+1 
Rok 
R+2 

Rok 
R+3 Názov 

ukazovateľa  
Typ 

Merná 
jednotka 

Báza 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Plán - - - 50 - - - 
Počet kontrol Výstup ks  Skutoč-

nosť - - - 67    

 
Hodnotenie 

Cieľ bol splnený. 

Článok 16 poštovej smernice požaduje stanoviť kvalitatívne normy pre univerzálnu 
poštovú službu so zameraním na lehoty dopravy, pravidelnosť a spoľahlivosť služieb 
a ustanovuje monitorovať plnenie týchto noriem nezávislou inštitúciou a  
za normalizovaných podmienok. 

V roku 2007 bolo vykonaných 67 kontrol meraním času dopravy poštových zásielok. 
Plánovaný počet meraní bol prekročený o 17. 

Úrad vykonával kontrolu úrovne implementácie EN 13850 do metodiky meraní 
a meracích systémov meraní, ktoré sú vykonávané externými nezávislými inštitúciami. 
Dohľad úradu nad vykonávaním merania obsahuje kontrolu a schválenie metodiky merania, 
previerku meracieho systému a spôsobu vykonávania merania vrátane spravovania 
výsledkov. 

 
Záver 

 
Rozpočet úradu stanovený na rok 2007 predstavoval v celkovej výške sumu 11 752 tis. 

Sk, v tom bežné výdavky činili 10 248 tis. Sk a kapitálové výdavky činili 1 504 tis. Sk.  
Rozpočet bol čerpaný na 99,85 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje objem 11 734 tis. 
Sk a nedočerpanie stanoveného limitu vo výške 18 tis. Sk.  

Porovnanie skutočných výdavkov s plánom zobrazuje nasledujúci graf: 
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6. Ľudské zdroje 
 

Počet miest stanovených pre úrad v rozpise záväzných ukazovateľov štátneho 
rozpočtu na rok 2007 bol 19. Neobsadené zostalo miesto  predsedu Poštového regulačného  
úradu a ďalšie 2  štátnozamestnanecké miesta, ktoré úrad, s výnimkou prijatia zamestnanca 
do dočasnej štátnej služby na krátkodobé zastupovanie, ponechal voľné v súlade s úlohami 
vyplývajúcimi z uznesenia Vlády SR k znižovaniu zamestnancov vo verejnej správe. 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov bol 16,1. K 31. 12. 2007 mal Poštový regulačný 
úrad 17 zamestnancov vo fyzických osobách. 

K 31.12.2007 bola štruktúra štátnych zamestnancov podľa druhu štátnej 
služby nasledujúca: 

- dočasná štátna služba:   2  zamestnanec,  
- stála štátna služba:   13  zamestnancov.  

Úrad disponuje skúsenými zamestnancami spĺňajúcimi požiadavky na vzdelanie. 
Priemerný vek zamestnancov bol 49,9  rokov.  

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

 

Štruktúra zamestnancov 
k 31. 12. 2007 

                                                                                       
                                                                                       

Ukazovateľ 
Plán Skutočnosť Štruktúra v % 

Počet zamestnancov (priemerný prepočítaný) 19 16,08 84,64 
Stav k 31.12.2007 vo fyzických osobách 19 17 89,47 
v tom: muži - 6 29,41 

 ženy - 11 70,59 
v tom: VŠ vzdelanie II. stupňa 16 15 88,24 

 USO vzdelanie 3 2 11,76 
v tom: štátna služba 16 15 88,24 
           výkon práce vo verejnom záujme 3 2 11,76 
v tom:        do 30 r. - 1 5,88 



 

             31 r. - 35 r. - 0 0,00 
36 r. - 40 r. - 1 5,88 
41 r. - 45 r. - 2 11,76 
46 r. - 50 r - 2 11,76 
51 r. - 55 r. - 9  52,96 
56 r. - 60 r. - 2   11,76 
61 r. – 65 r. - 0   0,00 

             
Personálne vybavenie útvarov úradu 
 
Prehľad o počte zamestnancov v jednotlivých útvaroch k 31.12.2007 charakterizuje 

nasledovná tabuľka:  
 

 

Útvar Plán Skutočnosť 
Predseda a podpredseda 2  1 
Kancelária predsedu a medzinárodnej spolupráce 1   1 
Referát právny a kontroly 1   1 
Osobný úrad 1   1 
Odbor regulácie 11  11 
Odbor ekonomiky a správy 3   2 
S p o l u 19  17 

 
 

Počet zamestnaneckých miest podľa útvarov  
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Odpracovaná doba 
 
Zamestnanci úradu v roku 2007 odpracovali 25 265 hodín.  Oproti predchádzajúcim 

rokom vzrástla práceneschopnosť pre chorobu alebo úraz z dôvodu dlhodobej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca. Zamestnancom bolo poskytnutých spolu 966,5 hodín  
na prehlbovanie kvalifikácie. 

 
Prehľad  o využití pracovného/služobného času 

2006 2007 Index 
Ukazovateľ 

hod % dní hod % r.2006=100% 

Fond pracovnej doby  35 385,00 100,00 - 31477,50 100 - 
v tom: odpracované  30 348,25 85,77 - 25 265,25 80,26 83,25 
          neodpracované: 5 036,75 - - 6 212,25 - 123,34 
          v tom: služobné voľno (kvalif. skúšky)         37,50 0,11 - 0,00 0,00 - 
                    prehlbovanie kvalif.ikácie ŠZ 912,00 2,58 - 966,5 3,07 105,98 
                    dovolenka 3 866,25 10,93 467,00 3502,50 11,13 90,59 
                    prekážky 126,50 0,36 - 153,25 0,49 121,15 
                    práceneschopnosť 90,00 0,25 206,00 1545,00 4,91 1716,67 
                    Iné (neplatené voľno,...) 4,50 0,01 - 45,00 0,14 1000,00 
Práca nadčas 1)  56,25 - - 26,00 26 46,22 
1)  následne poskytnuté náhradné voľno  

 

Úrad v roku 2007 uzatvoril 10 dohôd o vykonaní práce spolu na 252 hodín, a to najmä 
na účely úprav pracoviska po rekonštrukčných prácach, vykonania údržbárskych prác 
a vedenia služobného motorového vozidla.   

Dovolenka na zotavenie bola zamestnancom poskytnutá v rozsahu 5 alebo 6 týždňov 
v súlade s podnikovými kolektívnymi zmluvami na rok 2007. V nároku je zohľadnený 
aj prevod nevyčerpanej dovolenky na zotavenie z roku 2006. Z celkového nároku 615 dní 
bolo vyčerpaných 4675 dní.  

 
Vzdelávanie zamestnancov 
 
Vzdelávanie zamestnancov bolo v roku 2007 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, ale aj využívaním samoštúdia 
zamestnancov.  

Prehlbovanie kvalifikácie bolo zamerané na špecializované vzdelávanie zamestnancov 
s cieľom prehĺbiť požadovanú úroveň odborných vedomostí a schopností potrebných pre 
kvalitné plnenie úloh na danom mieste. Úrad okrem seminárov a iných krátkodobých foriem 
vzdelávania zabezpečil vybraným štátnym zamestnancom kurzy anglického jazyka, 
pokračovalo sa vo vzdelávaní v oblasti komunikačných a organizačných zručností 
a naprostá väčšina štátnych zamestnancov absolvovala testovanie zo štyroch modulov 
ECDL (European Computer Driving Licence) na získanie Osvedčenia Štart. Úspešnosť 
účastníkov v testoch bola 100-percentná s hodnotením na hornej hranici bodového škály.  

Úrad poskytol zamestnancom na prehlbovanie kvalifikácie spolu 966,5 hodín, z toho 
štátnym zamestnancom 885,5 hod, čo je v priemere 8,4 služobných dní na štátneho 
zamestnanca. Spolu bolo realizovaných 28 externých vzdelávacích aktivít, na ktorých sa 



 

zúčastnilo spolu 66 osôb. Celkové finančné náklady na vzdelávanie v úrade predstavovali 
100 849,- Sk. 

 
Služobné hodnotenie štátnych zamestnancov 
 

V roku 2007 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. K 31.12.2006 bolo  hodnotených 13 štátnych 
zamestnancov.  

Vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami bolo hodnotené podľa kritérií 
stanovených služobným predpisom úradu 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. 
 
 
7. Ciele Poštového regulačného úradu a prehľad ich plnenia  
 

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

Ciele úradu vyplývajú z jeho poslania, ktoré je špecifikované  predovšetkým zákonom 
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 2007 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 2007 
hlavným cieľom úradu:  

• kontrola uplatňovania vydaných regulačných rozhodnutí, 
• aktualizácia regulačných rozhodnutí vydaných v predchádzajúcich obdobiach, 
• stabilizácia 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, 



 

• stabilizácia cien univerzálnej poštovej  služby vzhľadom k ekonomicky 
oprávneným nákladom.  

V oblasti výkonu štátneho dohľadu bolo cieľom postupné napĺňanie odporúčaní 
poštovej smernice 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, 

• ďalšie 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,  

• 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 personálne a rozpočtové 
zdroje 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 správcovi 
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 úradu 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 2007 naznačujú postupné presadzovanie sa úradu ako 
regulačnej autority na poštovom trhu z pohľadu podnikateľských subjektov, ale najmä 
autority schopnej ochraňovať záujmy užívateľov poštových služieb najmä vo vzťahu 
k poskytovateľovi univerzálnej služby, t.j. Slovenskej pošte a.s. 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 týkajúce sa štátnej regulácie v plnom rozsahu. To znamená, že 
aj v uplynulom roku vydával, prípadne upravoval rozhodnutia, ktoré sú obsahom 
štátnej regulácie. Tieto rozhodnutia upravujú podmienky pôsobenia poštových 
operátorov na poštovom trhu SR, vzťahy poštových operátorov k užívateľom ich 
služieb z pohľadu atribútov kvality. 

• 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 možno pozorovať nárast uvedených aktivít úradu. 

• S cieľom zabezpečiť súčinnosť s poskytovateľom univerzálnej služby pri riešení  
sťažností a petícií v zákonných lehotách, ale aj potrebné merania o úrovni kvality 
poskytovaných služieb atď., bola v rámci pracovných stretnutí so zástupcami 
poskytovateľa univerzálnej služby dohodnutá vzájomná komunikácia, o implementácii 
noriem STN EN 13850, STN EN 14012, STN EN 14508 a CEN/TS 15511. 

• Napriek legislatívnej podpore, ústretovým aktivitám a snahe 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 k postupnému, relatívne pomalému rozvoju 
poštového trhu. Je však zaznamenaný nárast konkurenčného tlaku v príbuzných 
oblastiach podnikania, v ktorých bolo nutné stanoviť či sú alebo nie sú súčasťou 
poštových služieb. 

• 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. 



 

Na činnosť Poštového regulačného úradu má vplyv relatívne málo inštitúcií. Azda 
najvýznamnejšie ovplyvňujú aktivity úradu rozhodnutia a odporúčania na medzinárodnej 
úrovni prichádzajúce z EK, UPU a CERP . 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 na str. 25. Tie nám umožňujú porovnávať vynaložené 
prostriedky na jednotlivé aktivity realizované úradom v priebehu roka 2007. 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 2007 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.  

Závery z analýzy ukazujú, že regulácia  nemusí byť čisto intervenčná. Jej ciele by mali 
byť: 

• chrániť a brániť zákazníkov respektíve záujmy zákazníkov; 
• harmonizovať vzťahy medzi poštovými operátormi; 
• obhájiť štátne záväzky a podporovať vývoj poštového trhu. 

Za týmto účelom by sme sa mali pokúsiť formovať funkciu  regulátora a zahrnúť tam 
nasledovné základné črty umožňujúce komplexne naplniť jeho poslanie:  

 
Autorita - Zákonne ustanovená, s kompetenciami kompletne naplniť svoje  

poslanie. 
Legálnosť  - Regulačná podstata rozpoznaná všetkými príslušnými účastníkmi. 
Suverenita  - Bez väzby k akýmkoľvek skupinovým záujmom jednať vždy so 

zreteľom na  záujmy zákazníkov. 
Autonómia - Úplné rozhodovacie kompetencie. 
Spôsobilosť  - Vhodné fyzické a technické podmienky pre plnenie svojich povinnosti. 
Životaschopnosť - Včasná reakcia a rozhodovanie. 
Priehľadnosť  - Široké poznanie jeho reakcií a rozhodnutí. 
Financovanie  - Ekonomická a finančná samostatnosť. 

 
Závery vyplývajúce z analýzy vývoja Poštového regulačného úradu za obdobie 

roku 2007 
 
• 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, bude nevyhnutné ešte rozšíriť informovanosť 
o činnostiach úradu aj v celoštátnych médiách.  

• Zdroje a štruktúry sú asi tou časťou, ktorá vytvára najviac problémov vo vnútri úradu. 
Tento problém pretrváva od vzniku úradu a súvisí s presunom kompetencií a úloh  
na iné subjekty. Riešenie tohto problému je závislé od dostatočných finančných 
zdrojov na pokrytie mzdových náležitostí, ale aj s inými organizačnými problémami. 
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 naďalej jednou z prioritných úloh budúceho obdobia je 
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. 

• Zvýšenie aktivity na medzinárodnej úrovni s cieľom podieľať sa na zmene pravidiel 
týkajúcich sa európskeho poštového trhu s cieľom presadzovať národné potreby. 

 
 
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 
univerzálnej poštovej služby, 

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 univerzálnej poštovej služby, 

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. 

 


