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Vec: 
Petícia obyvateľov obce Báb za zotrvanie pani Andrey Bakovej na pozícii vedúcej pošty 
v obci Báb – oznámenie o vybavení petície 

 Listom zn. R-G10000-19-00046/5PE-2019 zo dňa 02.04.2019 Slovenská pošta, a. s., 
postúpila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„úrad“) z dôvodu príslušnosti petíciu obyvateľov obce Báb za zotrvanie pani Andrey Bakovej 
na pozícii vedúcej pošty v obci Báb. 

 Predmetnou petíciou požadujú obyvatelia obce Báb zotrvanie pani Andrey Bakovej                 
na pozícii vedúcej pošty v Bábe. Obyvatelia obce nesúhlasia s tým, aby bola táto pozícia 
neustále obsadzovaná novými ľuďmi. Pani Baková sa správa slušne k obyvateľom obce 
a je profesionálkou v obore. 

 Úrad podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení vykonáva štátnu reguláciu poštových služieb a štátny 
dohľad nad poskytovaním poštových služieb. Úrad ako príslušný orgán verejnej moci                           
pri vybavovaní petícií patriacich do jeho pôsobnosti postupuje podľa zákona o petičnom 
práve.  

 Slovenská pošta, a. s., poskytovateľ univerzálnej služby, poskytuje poštové služby podľa 
zákona o poštových službách, podmienok Poštovej licencie č. 815/001/2012 zo dňa 
15.8.2012 v platnom znení (ďalej len „Poštová licencia“) a je povinná  dodržiavať 
Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby (ďalej len „Požiadavky“), určujúce podmienky 
prístupu k verejnej poštovej sieti a podmienky jej prevádzkovania. 

 Úrad v rámci prešetrovania petície postupoval v súlade s uvedenými predpismi.                     
Pri prešetrovaní petície boli zistené nasledovné skutočnosti: 

  Vzhľadom k tomu, že predmetná petícia smeruje voči Slovenskej pošte, a. s., a súvisí 
s personálnym obsadením Pošty Báb v rámci prešetrovania petície úrad požiadal 
Slovenskú poštu, a. s., podľa zákona o petičnom práve, listom č. 04/P-74/ORPS/2019-280 
zo dňa 08.04.2019, o zaslanie vyjadrenia k predmetu petície. 

 Podľa vyjadrenia Slovenskej pošty, a. s., nie je pozícia vedúcej Pošty Báb obsadená 
trvale od novembra roku 2018 z dôvodu ukončenia pracovného pomeru dohodou. V ďalších 
mesiacoch bola pozícia vedúcej Pošty Báb obsadzovaná operatívnymi zamestnancami 
v rámci zástupu, pričom pozícia vedúcej Pošty Báb bude trvalo obsadená od 01.05.2019. 
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 Pani Andrea Baková je operatívnym zamestnancom Obvodu hlavnej pošty Nitra                        
a pozícia vedúcej Pošty Báb jej bola opakovane ponúknutá, pričom túto pozíciu odmietla, 
z dôvodu, že je spokojná so súčasnou pozíciou.  

 Riaditeľku Centra regionálneho predaja a prevádzky Nitra teší, že obyvatelia obce Báb 
vyjadrili spokojnosť s prácou pani Bakovej, jej prístupom a odbornými vedomosťami, avšak 
rozhodnutie zamestnanca zotrvať na súčasnej pozícii je prvoradé.  

 Personálne obsadenie jednotlivých prevádzok pôšt je plne v kompetencii Slovenskej 
pošty, a. s. Vzhľadom k uvedenému je predmetná petícia neopodstatnená. 

  

 S pozdravom                                  

                                      JUDr. Zuzana Isteníková v. r. 
                                                                                               riaditeľka odboru                                               
                                                                                           regulácie poštových služieb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 



 

 

 

 


