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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 
Kontakt: tel: ++421 41 7235 257, fax: ++421 41 7234 043,  

e- mail: postovy.urad@posturad.sk,  www.posturad.sk 
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 organizácie: − podpredseda, 
− vedúci služobného úradu, 
− riaditeľ odboru regulácie, 
− riaditeľ odboru ekonomiky a správy 

 
Hlavné činnosti 

 
Hlavnými činnosťami Poštového úradu sú: 

− výkon štátnej regulácie poštových služieb, t.j. utváranie podmienok na vznik a udržiavanie 
konkurenčného prostredia na trhu, určovanie všeobecných pravidiel poskytovania poštových 
služieb, ukladanie povinnosti poskytovať univerzálnu službu a určovanie požiadaviek na 
prevádzku verejnej poštovej siete, vrátane regulácie poštových sadzieb, 

− výkon štátneho 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, (ďalej len 
„smernica“) v článku 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 (ďalej len „zákon“).   

Poštový úrad bol zriadený zákonom k 1. januáru 2002 ako orgán štátnej správy na vykonávanie 
štátnej regulácie poštových služieb s celorepublikovou pôsobnosťou. 

 

Úlohu zriaďovateľa úradu plní Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR. Vydaná 
zriaďovacia listina číslo 2155/M-2001 špecifikuje základný účel a predmet činnosti úradu takto: 

a) vykonávanie štátnej regulácie poštových služieb a štátneho dohľadu nad vykonávaním 
poštových činností, 

b) zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti poštových činností na úrovni regulačných 
orgánov, 

c) vydávanie všeobecného povolenia na vykonávanie poštových služieb a vykonávanie registrácie 
poštových podnikov, 

d) rozhodovanie o vydaní, zmene, zániku a zrušení licencie na vykonávanie univerzálnej poštovej 
služby, 

e) schvaľovanie poštových podmienok poskytovateľovi univerzálnej poštovej služby, 
f) rozhodovanie o regulácii cien univerzálnej poštovej služby, 
g) rozhodovanie o pozastavení alebo obmedzení poskytovania poštových služieb a vyhlásenie 

výnimočných podmienok poskytovania poštových služieb, 
h) kontrola plnenia povinností a podmienok na vykonávanie poštových činností, 
i) určovanie rozsahu univerzálnej poštovej služby a kontrola poskytovania univerzálnej poštovej 

služby, 
j) kontrola kvality univerzálnej poštovej služby, 
k) prerokovávanie správnych deliktov a priestupkov, ukladanie pokút a rozhodovanie 

o sťažnostiach na poskytovanie poštových služieb, 
l) kontrola systému oddeleného účtovníctva a ukladanie povinnosti platieb kompenzačných 

príspevkov, 
m) dohľad nad harmonizáciou technických noriem v oblasti pošty, 
n) vykonávanie štatistického zisťovania o poštových službách poskytovaných poštovými 

podnikmi, 
o) zastupovanie SR v medzinárodných organizáciách v rámci svojej pôsobnosti, 
p) zabezpečovanie plnenia regulačných povinností vyplývajúcich z medzinárodných dohôd a 

legislatívy EÚ, 
q) prijímanie opatrení na plnenie základných potrieb obyvateľstva univerzálnou poštovou službou 

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

Strednodobý výhľad Poštového úradu  
 

Najdôležitejšou úlohou úradu z hľadiska strednodobého výhľadu je vytváranie podmienok pre 
postupnú liberalizáciu trhu poštových služieb, príprava na vstup SR do EÚ iniciovaním a podporou 
opatrení na vytváranie jednotného vnútorného trhu.  

S účinnosťou zákona t.j. od 1. januára 2002 sa upravilo pôsobenie Slovenskej pošty, š.p. pri 
poskytovaní poštových služieb a formálne sa legalizovalo pôsobenie súkromných podnikov na trhu 
poštových služieb. Základnou úlohou úradu je regulovať trh poštových služieb tak, aby 
poskytovatelia služieb zabezpečovali kvalitnú, zákaznícky orientovanú univerzálnu poštovú službu 
realizovanú prostredníctvom verejnej poštovej siete pri postupnom znižovaní rozsahu poštovej 
výhrady. Dôležitou úlohou budú otázky dostupnosti verejnej poštovej siete a upresňovanie 
a zdokonaľovanie špecifikácie kvalitatívnych požiadaviek na hustotu a dostupnosť prístupových 
miest vo verejnej poštovej sieti, ale i spôsoby kontroly požadovanej úrovne služieb.  

Kľúčovou úlohou úradu v oblasti ekonomickej regulácie bude riešenie problematiky 
oddeleného účtovníctva u prevádzkovateľov, ktorí poskytujú univerzálnu službu.        



Aktivity úradu v oblasti štátneho dohľadu budú zamerané na poskytovateľa univerzálnej 
služby, ostatné poštové podniky, fyzické a právnické osoby, ktoré konajú v rozpore so zákonom a na 
prijímanie nápravných opatrení a ukladanie postihov. 

Ďalšou úlohou Poštového úradu je implementovať odporúčania smernice, čo si vyžaduje 
legislatívny zásah do súčasnej právnej úpravy, ktorý sa bude realizovať vypracovaním novely 
zákona.  

Poštový úrad má záujem 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 poštovú službu. Regulačný 
rámec upravuje reguláciu jednotným spôsobom pre všetkých účastníkov na trhu a obmedzuje bariéry 
brániace vstupu podnikateľských subjektov  na  národný trh. 

Na základe praktických skúseností sa bude Poštový úrad podieľať na príprave novely zákona 
v roku 2003 so zámerom, aby boli zákonom stanovené práva a povinnosti, ale aj spôsob ich 
realizácie  jasne a jednoznačne definované.  

Ďalším zámerom úradu je zabezpečenie priamej účasti úradu pri tvorbe všeobecne záväzných 
právnych predpisov formou príslušnej legislatívnej úpravy, resp. rozhodnutím vlády SR. 

Predpokladom úspešného zvládnutia týchto úloh je personálne zabezpečenie úradu zdatnými 
odborníkmi s potrebnými jazykovými znalosťami na pozície predstavených, pretože  v súlade so 
schválenou systemizáciou v súčasnosti  plní úlohy riaditeľa odboru regulácie podpredseda úradu 
a úlohy riaditeľa odboru ekonomiky a správy plní vedúci služobného úradu. Z hľadiska efektívnosti 
a hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov úrad vynaloží maximálne úsilie, aby ich 
obsadenie bolo vykonané z vlastných personálnych zdrojov. 

Zároveň úrad bude venovať mimoriadnu pozornosť vzdelávaniu zamestnancov v súlade so 
zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a príslušnými služobnými predpismi. Hlavnou úlohou bude zabezpečiť 
prípravu a realizovať prechod 13 zamestnancov z prípravnej do stálej štátnej služby. 

Z hľadiska finančného je zámerom úradu, aby vývoj výdavkovej časti rozpočtu úradu bol 
proporcionálny. V oblasti kapitálových výdavkov úrad plánuje realizovať rekonštrukciu jedného 
z objektov úradu za účelom zabezpečenia umiestnenia všetkých zamestnancov v tomto objekte a tým 
aj zefektívnenia jeho činnosti. Úrad vyvinie úsilie, aby v súlade so zákonom naplnil príjmovú časť 
rozpočtu úradu. 

Jednou zo základných podmienok EÚ je finančná nezávislosť regulačného úradu od 
regulovaného subjektu, ale aj od ústredného orgánu štátnej správy. Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR je zriaďovateľom regulovaného subjektu poskytujúceho univerzálnu službu  – 
SP, š.p. a zároveň prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu MDPT SR je financovaný Poštový 
úrad.  
 
3. Činnosti Poštového úradu  
 

Úrad vykonával činnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona a činnosti súvisiace so zriadením 
úradu, resp činnosti nutné k začatiu výkonu poslania úradu. 

Medzi hlavné činnosti patrili: výkon štátnej regulácie poštových služieb, štátny dohľad nad 
poskytovaním poštových služieb, zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti poštových 
služieb na úrovni regulačných orgánov, hospodárske a organizačnotechnické aktivity na 
zabezpečenia plnenia poslania novovzniknutého úradu. 
 
     
 

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.  

Štátna regulácia zahŕňa reguláciu poštových služieb a reguláciu poštových sadzieb. Regulácia 
poštových služieb sa vykonáva rozhodnutiami Poštového úradu, ktorými sú všeobecné povolenie, 
poštová licencia a rozhodnutie o uložení povinnosti poskytnúť príspevok na kompenzáciu straty z 
povinného poskytovania univerzálnej poštovej služby.  

Rok 2002 bol pre úrad charakteristický v súlade so zákonom ako prechodné obdobie, v ktorom 
platili pre poskytovateľa univerzálnej služby prevádzkové a cenové podmienky vydané podľa 
doterajších predpisov. Úlohou úradu v oblasti štátnej regulácie v roku 2002 bolo:  

a) pripraviť a vydať (vyhlásiť) všeobecné povolenie s následnou registráciou 

Všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb sa vydáva na vyberanie a distribúciu 
poštových zásielok s hmotnosťou najviac do 31,5 kg a na dodávanie peňazí poukázaných 
odosielateľom doručením adresátovi v hotovosti alebo sprostredkovaním pripísania na bankový účet 
podľa údajov v poštovom poukaze. Povolenie sa vydáva pre vopred neurčený okruh poštových 
podnikov na území Slovenskej republiky. 

Úrad zverejnil na pripomienkovanie návrh všeobecného povolenia na poskytovanie poštových 
služieb dňa 31.1.2002 vo vestníku MDPT SR a na internetovej stránke úradu. Po zapracovaní 
pripomienok bolo všeobecné povolenie zverejnené dňa 15.5.2002. Všeobecné povolenie nadobudlo 
účinnosť 15.6.2002. 

Na registráciu podali žiadosť a následne boli zaregistrované tieto poštové podniky: 
 

 
Podanie žiadosti o registráciu Poštový podnik Registrácia 

22.7.2002 Inspekta Slovakia, s.r.o. 24.7.2002 
27.6.2002 In time, s.r.o. 15.7.2002 
2.7.2002 UPS Slovak parcel service, s.r.o. 15.7.2002 
2.7.2002 DHL International Slovakia, s.r.o. 15.7.2002 
10.7.2002 Slovenská pošta, š.p. 15.7.2002 
11.7.2002 TNT Express Worldwide, s.r.o. 15.7.2002 
9.10.2002 TEN Expres Slovakia, s.r.o. 10.10.2002 

b) pripraviť podklady a udeliť poštovú licenciu 

Poštová licencia je rozhodnutie úradu, ktoré sa vydáva poštovému podniku na poskytovanie 
univerzálnej poštovej služby. Podmienky na udelenie poštovej licencie, konanie o udelenie poštovej 
licencie, náležitosti poštovej licencie, zmenu poštovej licencie upravuje § 16 až § 20 zákona. 

Poštový úrad podľa ustanovenia § 17  ods. 3 zákona zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o 
udelenie poštovej licencie vo Vestníku MDPT SR č. 5  dňa 18.9.2002 a tiež na  internetovej  stránke 
úradu. Konanie o udelenie poštovej licencie začalo podaním žiadosti Slovenskej pošty, š.p. dňa 
18.10.2002.  

Konanie sa riadilo ustanoveniami zákona, ktoré boli podrobne rozpracované v internej 
smernici úradu. Zo zamestnancov úradu bola vymenovaná šesťčlenná komisia na odborné posúdenie 
splnenia zverejnených kritérií, na odsúhlasenie návrhu poštovej licencie, prerokovanie 
a odsúhlasenie plnenia podmienok konania o delenie poštovej licencie. Komisia zasadala do vydania 
rozhodnutia podľa potreby, najmenej jedenkrát za týždeň. 



Po posúdení žiadosti Slovenskej pošty, š.p., o udelenie poštovej licencie z dôvodu, že žiadosť 
mala odstrániteľné obsahové nedostatky, ktoré bránili jej vecnému vybaveniu, úrad vydal dňa 
18.11.2002 rozhodnutie, ktorým prerušil konanie o udelenie poštovej licencie. 

Doplnené údaje o schopnosti prevádzkovať verejnú poštovú sieť, o zabezpečení kvality 
univerzálnej služby, o finančnej spôsobilosti, o poštových podmienkach a o tarife úrad v komisii 
posúdil. Na základe výsledkov komplexného posúdenia žiadosti o udelenie poštovej licencie úrad 
vydal dňa 27. decembra 2002 rozhodnutie o udelení poštovej licencie Slovenskej pošte, š.p.    

 
c) posúdenie žiadosti a vydanie rozhodnutia o regulácii poštových sadzieb   

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

Pre potreby stanovenia postupnosti krokov úradu v oblasti realizácie tarifnej politiky pošty bol 
vypracovaný materiál „Regulácia cien univerzálnej poštovej služby tuzemského styku v rokoch 
2002 – 2004“. Obsahuje základné tézy cenovej regulácie poštových služieb a etapizáciu činnosti 
úradu v tejto oblasti v rokoch 2002 – 2004. 

V roku 2002 vydal úrad v oblasti regulácie cien poštových služieb nasledovné rozhodnutia: 
− Rozhodnutie Poštového úradu o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien  

poštových  služieb  tuzemského styku  č. 754/2002 Z. z. z 19. decembra 2002. 
Rozhodnutie bolo vydané dňa 31.12.2002. Týmto rozhodnutím boli s účinnosťou od 1.1. 2003 
schválené maximálne ceny univerzálnej poštovej služby tuzemského styku poskytovateľa 
univerzálnej služby. 

− Opatrenie Poštového úradu z 23.12.2002 o regulácii cien poštových služieb medzinárodného 
styku. 
Opatrením boli schválené s účinnosťou od 1.1.2003 nové sadzby poštových služieb  
univerzálnej služby medzinárodného styku poskytovateľa univerzálnej služby.  

Vydané rozhodnutia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
 

Rozhodnutie Počet vydaných (právoplatných) 
rozhodnutí v roku 2002 

Všeobecné povolenie 1 
Registrácia 7 
Prerušenie konania o udelenie poštovej licencie 1 
Udelenie poštovej licencie 1 
Ceny vnútroštátneho poštového styku 1 
Ceny medzinárodného poštového styku 1 

 
 

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 poskytovania univerzálnej služby, 
c) kontrolu prevádzkovania verejnej poštovej siete. 
d) nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov, 
e) nariaďovanie upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom a vydanými 

povoleniami, 



f) prerokovávanie priestupkov, správnych deliktov a ukladanie pokút, 
g) rozhodovanie o sťažnostiach na poskytovanie univerzálnej poštovej služby, 
h) kontrolu uplatňovania systému oddeleného účtovníctva poskytovateľa univerzálnej služby, 
i) sledovanie dodržiavania lehôt a postupov pri vybavovaní reklamácií a vybavuje sťažnosti, 
j) zabezpečovanie implementácie odporúčaní a rozhodnutí prijatých medzinárodnými 

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

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

poštovými podnikmi. 
 

Činnosti vykonávané v rámci štátneho dohľadu patria medzi činnosti trvalého charakteru. Úrad 
sa pri výkone štátneho dohľadu riadi zákonom a primerane zákonom č.10/1996 Z.z. o kontrole 
v štátnej správe, zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a internými smernicami úradu, ktorými sú 
tieto zákony rozpracované na podmienky úradu. 

V oblasti štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb boli vykonané v roku 2002 
tieto činnosti: 

− kontrola reálneho trhu poštových služieb v súlade so zákonom a vydaným všeobecným 
povolením na základe vydaných živnostenských povolení na činnosti obdobné poštovým 
službám, 

− kontrola kvality univerzálnej poštovej služby – meranie času dopravy listov 1. triedy a meranie 
času dopravy listov 2. triedy, 

− kontrola dodržiavania požiadaviek na kvalitu poštových služieb – prevádzkový čas,  
− harmonizácia - revízia STN 01 0141 Terminológia poštovej prevádzky, 
− zabezpečenie prijatia schválených EN do sústavy STN prekladom – dvoch EN, 
− vypracovanie štyroch štatistických zisťovaní v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní 

na roky 2003 až 2005 vrátane metodických pokynov a vysvetliviek a ich distribúciu poštovým 
podnikom. 
Pri vypracúvaní týchto zisťovaní sa vychádzalo z požiadaviek medzinárodných inštitúcií Eurostat, 
UPU, CERP. 

− spracovávanie, overovanie a sumarizácia štatistických údajov vykazovaných poštovými 
podnikmi,  

− vybavovanie sťažností a podaní 
Celkom polo prijatých 7 sťažností a 5 iných podaní. Všetky prijaté sťažnosti smerovali proti 
Slovenskej pošte, š.p. a ich predmetom boli sťažnosti na postup pošty pri poskytovaní 
univerzálnej poštovej služby, alebo vybavovaní reklamácií na tieto služby. 

 
 

Štátny dohľad - činnosť Počet aktivít 
Kontrola rozsahu trhu poštových služieb 64 
Meranie času dopravy listov 1. triedy 1 
Meranie času dopravy listov 2. triedy 1 
Kontrola prevádzkového času na poštách 112 
Revízia STN 1 
Zabezpečenie prijatia EN do sústavy STN 2 
Štátne štatistické zisťovanie – spracovanie (počet výkazov) 6 
Štátne štatistické zisťovanie – návrh a metodika (počet výkazov) 4 
Prijaté a vybavené sťažnosti a iné podania 12 

 
 
Oblasť medzinárodných vzťahov 

 
Medzinárodné vzťahy patria medzi stále činnosti úradu. Úrad sa po svojom vzniku v roku 2002 

zapojil do činnosti CERP - Európsky výbor pre poštovú reguláciu. Zástupca úradu sa aktívne 



zúčastnil jarného plenárneho zasadnutia CERP v Nikózii a jesenného plenárneho zasadnutia CERP 
v Sofii. Popri plenárnych zasadnutiach sa zástupca úradu zúčastnil zasadnutí predvstupového fóra 
pridružených krajín k EÚ.  
 

Ostatné aktivity: 
Úrad sa pripravoval na prácu v Európskej komisii pre normalizáciu CEN, pracovná skupina TC 

331 Poštové služby. Úrad je účastníkom pripomienkového konania návrhov EN v rámci CERP, 
vypracoval sedem stanovísk k rôznym štúdiám a správam medzinárodných inštitúcií, komisií 
a expertov so zameraním na poštové služby.  

Úrad sa aktívne zúčastnil Peer review – hodnotiacej misie 5409 Európskej komisie s podporou 
TAIEX – Poštový sektor, s cieľom v spolupráci s MDPT SR, odbor pošty, prezentovať 
implementáciu smernice 97/67/EC s akcentom na súlad národnej legislatívy s touto smernicou, 
vrátane činnosti národnej regulačnej autority. 
 
 
4. Rozpočet na rok 2002 
 

Rozpis záväzných výstupov štátneho rozpočtu  
 
Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 2 boli úradu z kapitoly MDPT SR listom MDPT 

SR č. 317-410/2002 zo dňa 3.4.2002 vyčlenené nasledovné finančné prostriedky  
(v  tis. Sk): 

 

 
 

Položka Rozpočet
I. Príjmy 0

Príjmy (200) 0

II. Výdavky spolu 9 480

v tom :   
A. Bežné výdavky (600) 8 430

v tom:  

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) 4 271

- poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP(620) 1 602

- tovary a ďalšie služby 2 557

- bežné transfery (640) 0

B. Kapitálové výdavky (700) 1 050

z toho:  

- bežná investičná činnosť (č.ú. 043)  1 050

Limit počtu zamestnancov rozpočtovej organizácie 19 
 
 
 

Rozpočtové opatrenia  
 
1. Listom MDPT SR č. 1020-200/2002 zo dňa 4.12.2002 upravilo MDPT SR záväzné ukazovatele 

štátneho rozpočtu pre úrad nasledovne:  

bežné výdavky (600)     + 15 tis. Sk 
            z toho: mzdy, platy a OOV (610)   + 15 tis. Sk  



 
2. Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 24 bola úradu listom MDPT SR č. 1023-200/2002 

zo dňa 5.12..2002 oznámená zmena záväzných ukazovateľov na rok 2002 nasledovne: 

kapitálové výdavky (710)    + 800 tis. Sk 
            z toho:  bežná investičná činnosť (č.ú. 043)  + 800 tis. Sk  
 
3. Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 29 bola úradu listom MDPT SR č. 1068-200/2002 

zo dňa 18.12..2002 oznámená zmena záväzných ukazovateľov na rok 2002 nasledovne: 

bežné výdavky (600) presun:      
            z   pol.: mzdy, platy a OOV (610)   -  15 tis. Sk 
 do pol.: bežné transfery (640)   + 15 tis. Sk 
 
4. Na základe rozpočtového opatrenia MDPT SR č. 7 bola úradu listom MDPT SR č. 1071-

2000/2002 zo dňa 21.12..2002 oznámená zmena záväzných ukazovateľov na rok 2002 
nasledovne: 

príjmy z   0 tis. Sk 
            príjmy na   59 tis. Sk 

 
 

Upravený rozpočet   
 

V súlade s uvedenými rozpočtovými opatreniami bol rozpočet upravený a je uvedený 
v tabuľke (v  tis. Sk): 
 
 

 

Položka Rozpočet
I. Príjmy  59

Príjmy (200) 59

II. Výdavky spolu 10 295

v tom :   
A. Bežné výdavky (600) 8 445

v tom:  

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) 4 271

- poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP(620) 1 602

- tovary a ďalšie služby 2 557

- bežné transfery (640) 15

B. Kapitálové výdavky (700) 1 850

z toho:  

- bežná investičná činnosť 1 850

Limit počtu zamestnancov rozpočtovej organizácie 19 
 
 

 
Bežné výdavky  

 
Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii bežné výdavky za rok 2002 podľa 

jednotlivých položiek a podpoložiek rozpočtovej klasifikácie je uvedený v tabuľke 
(v tis. Sk): 

 



 

Plnenie Názov položky Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
v % 

Výdavky spolu: 9 480 10 295 10 060 98
v tom:      

600 Bežné výdavky 8 430 8 445 8 216 97
z toho:      

610 Mzdy, platy a OOV 4 271 4 271 4 280 100,2

620 Poistné a príspevky 1 602 1 602 1 506 94

630 Tovary a ďalšie služby 2 557 2 557 2 415 94

v tom:      

631 Cestovné 497 247 187 76

632 Energie, voda a komunikácie 694 741 724 98

633 Materiál a dodávky 654 826 807 98

634 Dopravné 131 147 132 90

635 Rutinná a štandardná údržba 185 174 165 95

636 Nájomné za prenájom 4 4 4 100

637 Ostatné tovary a služby 392 418 397 95

640 Bežné transfery 0 15 14 93

 
 
 
 Úrad hospodáril úsporne, takže v decembri vrátil MDPT SR z limitu bežných výdavkov 

čiastku  229 tis. Sk, t. j. celkový rozpočet bežných výdavkov úrad čerpal na 97 %. 
 

 
Kapitálové výdavky  

 
Kapitálové výdavky úradu boli čerpané na 99,7 %. Zvýšenie limitu kapitálových výdavkov 

bolo vykonané za účelom obstarania osobného motorového vozidla. 

Konkretizácia čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých položiek je uvedená 
v tabuľke: 

 

 

 

Plnenie Názov položky Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
V % 

Výdavky spolu: 9 480 10 295 10 060 98
v tom:  

Kapitálové výdavky 1 050 1 850 1 845 99,7
z toho:  

Nákup  software 180 250 242 97

Nákup nábytku 100 0 0 0

Nákup výpočtovej techniky 215 300 292 97

Nákup telekomunikačnej techniky 45 70 74 106



Nákup kanc. strojov a rôzneho vybavenia 120 90 88 98

Nákup osobných automobilov 0 800 800 100

Nákup spoj. a signálno-bezpečnostnej techniky 0 40 43 108

Nákup vnútorného informačného systému 27 0 0 0

Nákup zabezpečovacích zariadení 100 0 0 0

Prípravná a projekt. dokumentácia 0 30 32 105

Rekonštrukcie a modernizácie stav. 0 270 275 102

Rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej 
techniky 

13 0 0 0

Združ. prostriedky na investície 250 0 0 0
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Príjmy  
     
Rozpočet príjmov bol rozpočtovým opatrením stanovený na 59 tis. Sk. Táto úprava bola 

vykonaná na základe skutočnosti, že úrad prevodom zmluvy o prenájme z Výskumného ústavu 
spojov v rámci delimitácie k 1.1.2002 dosiahol príjmy za prenájom kancelárskych priestorov vo 
výške  41 tis. Sk a príjem za vypracovanie návrhu STN  vo výške  18 tis. Sk. 

 
 

 

Plnenie  Názov položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 
v % 

nedaňové príjmy 0 59 59 100 

  
    
 
 
 
 



5. Personálna oblasť 
 

V nadväznosti na zákon o poštových službách a zákony o štátnej a verejnej službe, bola 
vypracovaná organizačná štruktúra úradu s počtom 19 funkčných miest, z toho 16 
štátnozamestnaneckých miest a 3 miesta vo verejnej službe. 

 
Personálne zabezpečenie 

 
Poštový úrad v úvodnej etape svojej existencie vykonal základné úkony vyplývajúce 

z prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom delimitovaným 
z Výskumného ústavu spojov do Poštového úradu: 

K 1.1.2002 mal úrad 16 zamestnancov. V priebehu prvého štvrťroka boli prijatí 2 zamestnanci 
na neobsadené pracovné miesta.  

Prechod zamestnancov úradu do verejnej služby bol vykonaný k termínu 1.4.2002 a prechod 
zamestnancov do štátnej služby bol vykonaný k termínu 1.7.2002. 

K 31.12.2002 bolo v pracovnom resp. štátnozamestnaneckom pomere 18 zamestnancov. 
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2002 je 17,8.  Plánovaný stav zamestnancov úradu 
bol splnený na 93,68 %. Nenaplnenie stanoveného počtu zamestnancov bolo spôsobené tým, že 
Národná rada SR zvolila a uznesením č. 120 z 12. 12. 2002 ustanovila predsedu Poštového úradu až 
s nástupom k 1. 1. 2003. 

Z celkového počtu zamestnancov úradu je 6 mužov (t. j. 33,3 %) a 12 žien (t. j. 66,7 %). 
Štruktúru zamestnancov z rôznych hľadísk vyjadruje nasledovná tabuľka:  

 

Ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie 
v % 

Počet zamestnancov (priemerný prepočítaný) 19 17,8 93,68 

Stav k 31.12.2002 19 18 94,74 

v tom: muži             6 33,33 

           ženy   12 66,67 

           VŠ vzdelanie   15 83,33 

           USO vzdelanie   3 16,67 

           štátna služba   15 83,33 

           v tom: stála   1 5,56 

                      dočasná   2 11,1 

                      z toho: predstavený v politickej funkcii   1 5,56 

                      prípravná   12 66,67 

           verejná služba   3 16,67 

 

 



Štruktúra zamestnancov podľa 
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Štruktúra zamestnancov - štátna a verejná služba
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Priemerný vek zamestnancov úradu je 46 rokov. Veková štruktúra zamestnancov  
k 31. 12. 2002 je nasledovná: 

 
 

20r. - 30 r. 31r. - 40 r. 41 r. - 50 r. 51 r. - 60 r. 61 r. - 65 r. Spolu 
1 2 12 3 - 18 
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Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 
 
V položke mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania boli zamestnancom vyplatené finančné 

prostriedky vo výške  4 280 tis. Sk. Záväzný ukazovateľ bol za rok 2002 prekročený o 9 tis. Sk 
Prečerpanie stanoveného limitu spôsobilo nesprávne zaúčtovanie odmeny pri životnom jubileu 
vyplatenej v hotovosti cez pokladňu. Pri ročnej uzávierke bola chyba opravená a správne zaúčtovaná 
na príslušnú rozpočtovú položku v kategórii miezd. 

Priemerná mzda zamestnancov úradu vrátane odmien za rok 2002 bola vo výške  
19 816,- Sk a bola dosiahnutá v dôsledku plnenia limitu počtu zamestnancov len na 93,67 % 
a čerpaním mzdových prostriedkov v plnej výške. Priemerný funkčný plat bol 16 856 ,- Sk, čo je 
vzhľadom na charakter úradu, vzdelanostnú štruktúru a dosiahnutú odbornú prax zamestnancov 
pomerne nízka úroveň.  

 
Štruktúra pracovných miest podľa útvarov   

 
 Členenie úradu a prehľad o počte zamestnancov v jednotlivých útvaroch k 31.12.2002 

charakterizuje nasledovná tabuľka: 
   

odbor plán skutočnosť 

úsek predsedu 4 3 

vedúci služobného úradu 1 1 

osobný úrad 1 1 

odbor regulácie 10 10 

odbor ekonomiky a správy 3 3 

spolu 19 18 
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Prvoradou úlohou úradu v roku 2002 bolo personálne zabezpečiť jednotlivé útvary úradu tak, 
aby mohol plnohodnotne plniť stanovené úlohy vrátane zabezpečenia  
hospodársko - organizačných činností. 

  
 

Vzdelávanie zamestnancov 
 

V roku 2002 zabezpečoval úrad zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov uskutočňovaním 
odborných školení a zabezpečením jazykovej prípravy zamestnancov. Na tieto účely úrad vynaložil 
celkom 196 tis. Sk. 

V súlade s potrebami úradu sa 18 zamestnancov zúčastnilo celkom 31 vzdelávacích akcií, 
v priemere sa každý zamestnanec zúčastnil 3 – 4 vzdelávacích akcií. Jazykovej prípravy sa 
zúčastnilo 14 štátnych zamestnancov v súlade s požadovaným kvalifikačným predpokladom 
ovládania cudzieho jazyka vyplývajúceho z opisu príslušného štátnozamestnaneckého miesta.  

Úrad umožnil účasť vybraných zamestnancov na 5 seminároch  zameraných na aktuálne 
legislatívne zmeny v oblasti pracovnoprávnych vzťahov (nový Zákonník práce, zákony o štátnej 
a verejnej službe) a na seminári Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov v štátnej službe organizovanom 
Úradom pre štátnu službu. 

V roku 2003 plánuje úrad zabezpečiť školenie zamestnancov v zmysle zákona o štátnej službe 
a pripraviť ich na vykonanie skúšok súvisiacich s prechodom z dočasnej, resp. prípravnej štátnej 
služby do stálej štátnej služby.  

Úrad plánuje opäť prispieť na úhradu časti nákladov na jazykové vzdelávanie štátnych 
zamestnancov v súlade s potrebami úradu pri zabezpečovaní integrácie Slovenskej republiky do EÚ 
a medzinárodných inštitúcií. 

      
6. Ciele Poštového úradu a prehľad ich plnenia  
 

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

V odbornej pôsobnosti úradu boli hlavné úlohy zamerané na podporu vytvárania 
transparentného trhu poštových služieb s dôrazom na univerzálnu službu. V tejto oblasti boli vydané 
dve zásadné rozhodnutia úradu – všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb a poštová 
licencia.  

Dôležitou úlohou úradu v roku 2002 bolo vytvorenie podmienok (odborných, ekonomicko- 
správnych a personálnych) na plnenie úloh vyplývajúcich z poslania úradu. Riadenie a funkčnosť 
všetkých uvedených oblastí bolo zabezpečené vydaním 31 interných smerníc a opatrení predsedu 
úradu.  



Financovanie úradu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MDPT SR nie 
je najvhodnejším riešením, nakoľko MDPT SR je zriaďovateľom úradom regulovaného subjektu. 

Úrad sa zúčastňuje prípravy novelizácie zákona o poštových službách. Jedným z návrhov 
úradu je riešenie opravného konania k rozhodnutiam úradu.  

      
 
7. Hlavné skupiny užívateľov výstupov Poštového úradu  
 

Výstupy úradu sú určené nasledovným skupinám užívateľov: 

1. všeobecné povolenie - všetky právnické a fyzické osoby, 
2. registrácia – špecifikované poštové podniky, 
3. rozhodovanie o udelení poštovej licencie - všetky poštové podniky, 
4. rozhodnutie o udelení poštovej licencie - poštové podniky, poskytovateľ univerzálnej 

služby, užívatelia, 
5. rozhodnutia o regulácii cien (uverejnené v Zbierke zákonov)– poskytovateľ univerzálnej 

služby, cez poskytovateľov univerzálnej služby majú dopad na celú verejnosť,  
6. štátny dohľad, t.j. dohľad nad trhom poštových služieb - poskytovatelia poštových 

služieb, užívatelia. 
 
     
 
 
V Žiline17. apríla 2003. 
 
 

prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.,  
                                                                                             predseda Poštového úradu 


