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Príhovor

V roku 2010 patrili medzi najvýznamnej-
šie udalosti, ktoré mali podstatný vplyv na 
každodenný život úradu, aktivity súvisiace 
so spoluprácou na pripomienkovaní návr-
hu nového zákona o poštových službách, 
s prípravou na nové podmienky regulá-
cie trhu v liberalizovanom prostredí a so 
schválením zmien poštových podmienok 
univerzálnej služby. Zároveň úrad zameria-
val svoju činnosť v rámci daných kompe-
tencií na poštovom trhu na kontrolu kvali-
ty poskytovanej univerzálnej služby. 

V medzinárodnej oblasti sa Poštový regu-
lačný úrad stal členom Európskej skupiny 
regulačných orgánov pre poštové služby, ktorá vznikla rozhodnu-
tím Európskej komisie   z 10. augusta 2010 a ktorej cieľom je  do-
siahnutie úspešného rozvoja vnútorného trhu poštových služieb.

V súlade so svojím poslaním Poštový regulačný úrad podpo-
ruje svojimi aktivitami vytváranie spravodlivého trhového 
prostredia v oblasti poštových služieb, t.j. napĺňanie politi-
ky liberalizácie a rovnosti podmienok podnikania pre všetky 
podnikateľské subjekty v intenciách platnej legislatívy. Záro-
veň dohliada na plnenie záväzkov poskytovateľov poštových 
služieb voči širokej verejnosti. Samozrejme hlavnou náplňou 
činnosti Poštového regulačného úradu bola i v tomto roku 
štátna regulácia a štátny dohľad nad poskytovaním poštových 
služieb s akcentom na transparentnosť nákladov na poskyto-
vanie univerzálnej služby.

Veríme, že aj táto správa, ktorá informuje o aktivitách Poštové-
ho regulačného úradu za rok 2010, prispeje k objektívnemu a 
nezávislému informovaniu verejnosti o výsledkoch činností v 
regulačnej oblasti, v oblasti štátneho dohľadu, ako aj o výsled-
koch rozpočtového hospodárenia úradu.

Ing. Ján Fľak, PhD.
predseda úradu

Foreword

Activities relative to cooperation in prepa-
ration of the new act on postal services, to 
preparation of new conditions of market re-
gulation in liberalized environment and to 
amendment of postal terms and conditions 
were the most important events which infl u-
enced daily life of the Offi  ce in 2010. At the 
same time, in the framework of given powers 
on the postal market, the Offi  ce directed its 
activities on control of the quality of provi-
ded universal service. 

In the international area, the Postal Regulato-
ry Offi  ce became the member of the Europe-
an Regulators Group for Post, which was es-

tablished by the Decision of the European Commission of 10 
August 2010 and the aim of which is successful development 
of the internal market of postal services. 

 According to its mission, the Postal Regulatory Offi  ce suppor-
ted by its activities creation of the fair market environment in 
the postal services area, i.e. fulfi lment of the liberalisation poli-
cy and equality of the business conditions for all legal entities. 
At the same time it supervises the fulfi lment of obligations of 
postal services providers against a wide public. Of course, the 
main aim of the activities of the Postal Regulatory Offi  ce in this 
year was the state regulation and the state supervision over 
the provision of postal services with accent on transparency of 
costs of the universal postal service provision.

We believe that this report, which informs about the activities 
of the Postal Regulatory Offi  ce in 2010, will help to provide the 
public by an objective and independent information on acti-
vities results in the area of the regulation, state supervision as 
well as on economic results of the Offi  ce.

Ing. Ján Fľak, PhD.
chairman 
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1. Poslanie Poštového regulačného
 úradu a jeho strednodobý výhľad

Poslanie Poštového regulačného úradu

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

Úlohu zriaďovateľa Poštového regulačného úradu plní Minis-
terstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len 
„MDVRR SR“) - zriaďovacia listina číslo 2155/M-2001. 

Poštový regulačný úrad pôsobí ako národný riadiaci orgán, 
ktorý je právne oddelený a prevádzkovo nezávislý od po-
skytovateľov poštových služieb, čím je splnené odporúčanie  
Smernice č. 97/67/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 
15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútor-
ného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvali-
ty,  v znení Smerníc č. 2002/39/ES z 10. júna 2002 a č. 2008/6/
EC z 20. februára  2008 (ďalej len „poštová smernica“).  

Poštový regulačný úrad vykonáva činnosti podľa zákona o poš-
tových službách, 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 pošto-
vých služieb podľa zákona o poštových službách:
1. Povoľovanie poštových činností:

• vypracovanie a vyhlásenie všeobecného povolenia na 
poskytovanie poštových služieb, 

• registrácia poštových podnikov, 
• udeľovanie poštovej licencie na poskytovanie univer-

zálnej poštovej služby (ďalej len „univerzálna služba“),
• určovanie rozsahu univerzálnej 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 služby,
• regulácia poskytovania univerzálnej služby a vykoná-

vania poštového platobného styku, 
• rozhodovanie o podmienkach vyberania a distribúcie 

poštových zásielok v čase mimoriadnych udalostí,

1. Mission of the Postal Regulatory
Offi  ce and its middle-time
expectation

Mission of the Postal Regulatory Offi  ce

The Postal Regulatory Offi  ce has been established on 1 Janua-
ry 2002 as the state administration body, domicile in Žilina, to 
perform state regulation of postal services, operating on the 
whole territory of the Slovak Republic.

Ministry of Transport, Construction and Regional Develop-
ment of the Slovak Republic (hereafter referred to as “MTCRD 
SR”) is the establishing entity of the Postal Regulatory Offi  ce - 
Foundation charter No. 2155/M-2001. 

The Postal Regulatory Offi  ce is the national regulatory body, 
which is legally separated from and operationally indepen-
dent of the postal service operators, whereby the recommen-
dation of the Directive 97/67/EC of the European Parliament 
and of the Council of 15 December 1997 on common rules for 
the development of the internal market of Community postal 
services and the improvement of quality of service, amended 
by Directive 2002/39/EC of 10 June 2002 and by Directive 
2008/6/EC 20 February 2008 (hereafter referred to as “Postal 
Directive”) are accomplished.

The Postal Regulatory Offi  ce performs activities according to 
the act, generally binding legal rules, technical rules, technical 
standards, international agreements that are obligatory for the 
Slovak Republic and recommendations of the international or-
ganisations in the postal area.

Mission of the Offi  ce is the performance of the postal regula-
tion activities according to the act on postal services:
1. Permission of postal activities:

• work out and announcement of the General Authorisa-
tion for providing postal services,

• registration of the postal companies,
• granting of the postal licence for provision of the universal 

postal service (hereafter referred to as “universal service),
• determination of the universal service scope and quality 

requirements for its provision.
2. Regulation of the operating of the public postal network:

• quality requirements for the public postal network,
• access to the public postal network,
• approval of postal terms for the universal service provision, 
• regulation of the universal service provision and perfor-

ming of the postal payment service,
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• prijímanie opatrení v univerzálnej službe na plnenie 
základných potrieb obyvateľstva a na rozvoj v súlade 
s vývojom prostredia a potrebami verejnosti.

3. Pôsobnosť v oblasti cien, fi nancovania univerzálnej služ-
by, oddeleného účtovníctva nákladov a výnosov:
• ustanovenie podmienok pre reguláciu cien univerzál-

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

služby a služieb poštového platobného styku, 
• určovanie rozsahu cenovej evidencie,
• výkon cenovej kontroly a konanie vo veciach poruše-

nia cenovej disciplíny,
• určovanie zásad pre evidenciu nákladov a výnosov 

univerzálnej služby a fi nancovania univerzálnej služ-
by,

• zabezpečenie informačného systému pre potreby 
vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej 
kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej dis-
ciplíny. 

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 služby,
• cenová kontrola týkajúca sa poštových sadzieb za po-

skytovanie univerzálnej služby a poštového platobné-
ho 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 ob-
lasti 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 re-

gulátorov (ďalej len „CERP“) a v Európskej skupine 
regulačných orgánov pre poštové služby (ďalej len 
„ERGP“),

• notifi kačný orgán v oblasti štátnej regulácie pošto-
vých služieb voči orgánom EÚ, voči orgánom člen-
ských štátov EÚ a členom Európskeho združenia voľ-
ného obchodu,

• zabezpečovanie plnenia regulačných povinností vy-
plývajúcich z medzinárodných dohôd a legislatívy 
EÚ.

Ako je z predchádzajúcej časti zrejmé, Poštový regulačný 
úrad na jednej strane reguluje podnikanie na poštovom trhu, 

• decision on conditions of clearance and distribution of 
the postal items at the exceptional events time,

• taking measures in the universal service for fulfi lment 
of the basic needs of the population by the universal 
service and for development of the environment in ac-
cordance to the public needs.

3. Activities in the fi eld of prices, fi nancing of the universal 
service, separated accounting system of costs and revenu-
es:
• setting of conditions for the universal service price re-

gulation and the postal payment service, 
• decision making in the fi eld of the universal service pri-

ce regulation and the postal payment service, 
• determination of the scope of the price records,
• execution of the price control and proceeding concer-

ning violation of price discipline, 
• determination of the principles for costs and revenues 

registration of the universal service and for fi nancing of 
the universal service,

• provision of the information system for need of evalua-
tion of the price evolution, price regulation, price con-
trol and proceedings concerning the violation of the 
price discipline.

4. State supervision over the provision of postal services:
• controlling the fulfi lment of the conditions for pro-

viding postal services under the act and the General 
Authorisation, and controlling the compliance of the 
postal reservation,

• controlling the provision of the universal service,
• price controlling concerning the postal charges for 

provision of the universal service and of the postal pay-
ment service,

• controlling of inadmissible redistribution of the expen-
ses and revenues,

• controlling the separated accounting system, 
• ordering that ascertained defi ciencies are removed, or-

dering to brake  the activities contrary to the act and 
issued authorisations,

• supervision over the harmonisation of the technical 
standards in the postal area,

• performance of the state statistical data collection con-
cerning postal services provided by postal companies,

• imposing penalties for the administrative off ences and 
dealing with off ences.

5. International relations:
• representation of the Slovak Republic in the European 

Committee for Postal Regulation  (hereafter referred to 
as “CERP”) and in the European Regulators Group for 
Post (hereafter referred to as “ERGP”),

• notifi cation body in the fi eld of the state regulation of po-
stal services against the EU bodies, member states bodies 
and members of the European Free Trade Agency, 

• fulfi lment of the regulatory obligations arising from the 
international agreements and EU legislation.
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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 defi nuje nevyhnutné požiadavky na poskytovateľa 
univerzálnej služby – držiteľa poštovej licencie, ktoré musí pl-
niť vo vzťahu k širokej verejnosti. Zároveň Poštový regulačný 
úrad dohliada na plnenie podmienok podnikania na pošto-
vom trhu, ale aj na plnenie záväzkov poskytovateľov pošto-
vých 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 správ-
ne delikty. Týmto spôsobom zároveň obhajuje záujmy užíva-
teľov poštových služieb.

Strednodobý výhľad Poštového regulačného 
úradu 

Poštový regulačný úrad bude podporovať vytvorenie nové-
ho regulačného rámca pre liberalizované prostredie pošto-
vého trhu s predpokladaným termínom od 1. 1. 2012, ktorý 
bude rešpektovať sociálny a ekonomický význam poštových 
služieb, zásadu prijateľnosti a transparentnosti cien pre 
spotrebiteľa, kvalitu, rozvoj a výber služieb a právnu istotu 
pre všetkých poskytovateľov poštových služieb. 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 služba a jej fi nanco-
vanie, aby podporoval aktivity smerujúce k transparentnos-
ti činnosti poštových podnikov na trhu poštových služieb, 
rozvoja hospodárskej súťaže, umožneniu vstupu do verejnej 
poštovej siete a podpore opatrení na vytváranie jednotného 
vnútorného trhu poštových služieb. 

V oblasti regulácie poštových služieb bude Poštový regulač-
ný úrad naďalej rešpektovať Rozhodnutie Európskej Komisie 
z októbra 2008 o slovenských právnych predpisoch týkajú-
cich sa služieb hybridnej pošty, ktoré predčasne otvára poš-
tový trh SR v oblasti hybridnej pošty. 

 Základnou úlohou Poštového regulačného úradu je regulo-
vať trh poštových služieb tak, aby bolo zabezpečené posky-
tovanie kvalitnej, zákaznícky orientovanej univerzálnej služ-
by prostredníctvom verejnej poštovej siete a zabezpečené 
spravodlivé trhové prostredie. 

Úlohou Poštového regulačného úradu v technickej normali-
zácii v oblasti poštových služieb je vykonávať normalizačnú 

As indicated above, the Postal Regulatory Offi  ce regulates busi-
ness on the postal market and it operates as the regulatory 
authority ensuring the fulfi lment of the liberalisation policy and 
equal business conditions for all business entities in given area. 
On the other hand it defi nes inevitable requirements for the uni-
versal service provider – holder of the postal licence, which have 
to be fulfi lled relating to the wide public. At the same time the 
Postal Regulatory Offi  ce supervises the fulfi lment of the business 
conditions on the postal market as well as the fulfi lment of the 
obligations of postal services providers against the other busi-
ness entities and against population and wide public. In case of 
failing in fulfi lment of the obligations and conditions of postal 
services provision it has the right to ask to remove the defi cien-
cies and it can impose penalties for administrative off ences. In 
this manner it protects the interest of postal services users. 

Middle-time expectation of the Postal
Regulatory Offi  ce 

Postal Regulatory Offi  ce will support new regulatory framework 
for liberalized postal market expected from 1 January 2012 
which will respect social and economic importance of postal 
services, aff ordable and transparent prices for customer, quality, 
development and choice of services and legal surety for all po-
stal services providers. The regulatory framework adjusts regu-
lation by uniform manner for all participants on the market and 
limits barriers defending entry to the national market. 

In the nearest future the Postal Regulatory Offi  ce should ful-
fi l the tasks of its mission concerning the regulation of postal 
services in such a way, that the quality universal service and 
its fi nancing would be assured, that it supports the activities 
leading to the transparency of activities of the postal compa-
nies in the postal services market, development of economic 
competition, the possibility of the access to the public postal 
network and that it supports the measures concerning the cre-
ation of the uniform internal market of postal services. 

In the sphere of postal services regulation, the Postal Regula-
tory Offi  ce will respect the Decision of the European Commis-
sion of October 2008 on Slovak legal regulations concerning 
hybrid mail services, which opens in advance the postal mar-
ket in the area of hybrid mail in the Slovak Republic. 

The basic objective of the Postal Regulatory Offi  ce is to regula-
te postal services market in such a way, that providers of servi-
ces ensure customer oriented universal service, put into prac-
tice by means of the public postal network, and guaranteed 
fair market background.

Task of the Postal Regulatory Offi  ce in the area of technical 
standards for postal services is to perform standardization 
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činnosť podľa požiadaviek poštovej smernice, napr. zabezpe-
čiť stanovenie a aktualizáciu kvalitatívnych noriem pre uni-
verzálnu službu, stanoviť výnimky z noriem kvality, určiť ná-
rodné podmienky na vykonávanie merania kvality nezávislou 
inštitúciou podľa európskych noriem. Zabezpečiť, aby rekla-
mačné konanie bolo vykonávané s ohľadom na požiadavky 
zákazníkov, ďalej podporovať harmonizáciu technických no-
riem a zabezpečiť, aby poskytovateľ univerzálnej služby pou-
žíval európske normy v oblasti poštových služieb primerane 
v záujme užívateľov.

V oblasti ekonomickej regulácie bude potrebné metodicky 
usmerňovať postupy pri kalkulácii čistých nákladov súvisia-
cich s bremenom univerzálnej služby a spôsob ich úhrady. 
V tejto súvislosti bude naďalej klásť dôraz na transparent-
né vedenie oddeleného účtovníctva v súlade s požiadavka-
mi poštovej smernice a § 22 zákona o poštových službách
a na dodržiavanie zásad transparentnosti a nediskriminá-
cie zákazníkov v súlade s cenovou politikou. Zároveň bude 
naďalej zabezpečovať dodržiavanie poštovej výhrady v sta-
novenom rozsahu na poštovom trhu s cieľom napomáhať 
poskytovateľovi univerzálnej služby v príprave na úplnú libe-
ralizáciu primeranými investíciami do rozvoja a ekonomickej 
stability univerzálnej 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 univer-
zálnej služby v intenciách meniacich sa podmienok a potrieb 
verejnosti. 

V medzinárodnej oblasti sa bude Poštový regulačný úrad zú-
častňovať zasadnutí Európskej skupiny regulačných orgánov, 
ktorá vznikla rozhodnutím Európskej Komisie č. 2010/C 210/7 
zo dňa 10. augusta 2010. Jej cieľom je vytvoriť spoločný re-
gulačný rámec na základe najlepších postupov a skúseností 
členských krajín. Poštový regulačný úrad sa zapojil do práce v 
jej pracovných skupinách a naďalej bude pokračovať v účasti 
na rokovaniach pracovných skupín pre poštovú smernicu pri 
Rade EÚ a vo Výbore EK pre poštovú smernicu, zúčastňovať 
sa zasadnutí CERP a zapájať sa do spolupráce prostredníc-
tvom výmeny informácií a najlepších skúseností získaných 
pri výkone svojej činnosti. 

Poštový regulačný úrad bude podporovať priamu spoluprá-
cu 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 otvorením poštové-
ho trhu a účinnosťou nového zákona o poštových službách, 
ktorý predpokladá rozšírenie kompetencií a povinností Poš-
tového regulačného úradu od 1. 1. 2012,  úrad vypracuje vše-
obecne záväzné právne predpisy týkajúce sa najmä spôsobu 

activities according to requirements of the Postal Directive, 
e.g. to assure setting and updating of the quality standards 
for the universal service, to determine exceptions from qua-
lity standards, to assign national conditions for providing the 
measurement of the quality by an independent body accor-
ding to the European standards. To assure that the complaint 
procedure will be performed according to the requirements of 
the users, to support harmonisation of the technical standards 
and to assure that the universal service provider use the Euro-
pean standards in the area of postal services according to the 
interest of the users.

In the area of economic regulation there will be necessary to 
methodically coordinate procedure of calculation of net costs 
related to the obligation of the universal service and method 
of their payment and in this context the Offi  ce will continue 
to accentuate transparent separated accounting system in ac-
cordance with requirements of the Postal Directive and of § 22 
of the act on postal services and observation of principles of 
transparency, non discrimination of customers in compliance 
with price policy. At the same time the Offi  ce will continue in 
provision of the keeping the postal reservation in stated scope 
on the postal market to help the universal service provider to 
prepare the full liberalization by adequate investments to the 
development and economic stability of the universal service 
with the aim of the price aff ordability and long-term accepta-
bility for all inhabitants. 

In the state supervision area the controlling activities concen-
trated on quality and level of the provided universal service 
will become more intensive according the changing conditi-
ons and needs of the public.

In the international area, the Postal Regulatory Offi  ce will take 
part in work of the ERGP which was established by the De-
cision of the European Commission No. 2010/C 210/7 of 10 
August 2010. The aim of the group is to create common re-
gulatory framework on the basis of the best practices and ex-
periences of the member states. The Postal Regulatory Offi  ce 
took part in its working groups and will continue to take part 
in the meetings of the working group of the Council of the EU 
for postal services, in Committee of European Commission for 
Postal Directive, participate in the meetings of the CERP and 
collaborate through exchange of information and best practi-
ces acquired by performance of its activities.

The Postal Regulatory Offi  ce will support the direct coopera-
tion in solution concerning interests of users, postal services 
providers and Postal Regulatory Offi  ce, with the aim to harmo-
nise the attitude towards questions concerning regulated po-
stal services area. 

In the middle-time horizont, in connection with opening of 
postal market and coming into force of the new act on postal 
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výpočtu čistých nákladov na povinnosti univerzálnej služby 
a ich úhrady, s cieľom zabezpečiť dlhodobú kvalitu a stabilitu 
univerzálnej služby aj po zrušení poštovej výhrady. 

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

Jednou z dôležitých úloh Poštového regulačného úradu je za-
bezpečiť neustále zvyšovanie kvalifi kácie zamestnancov úra-
du v odbornej ako aj všeobecnej rovine.

services which expects extension of powers and obligations 
of the Postal Regulatory Offi  ce from 1 January 2012, the Offi  ce 
will draw up general binding rules of law concerning especial-
ly methodology of calculation of net costs related to the obli-
gation of the universal service and their payment, with the aim 
to assure the quality and stability of the universal service after 
abolition of the reserved area.  

For provision of transparency of the Postal Regulatory Offi  ce 
economy, we will continue to publish the data of the budget 
according to the Act No. 211/2000 Coll. as well as the reports 
concerning use of the budget resources of the Offi  ce.

One of the most important tasks of the Postal Regulatory Of-
fi ce is to ensure constant increase of the qualifi cation of the 
employees at the professional as well as the general level.
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2. Činnosti Poštového regulačného 
úradu 

V súlade s poslaním Poštového regulačného úradu je jeho zá-
kladnou činnosťou štátna regulácia poštových služieb, štátny 
dohľad nad poskytovaním poštových služieb a zabezpečova-
nie 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 konkurenčné-

ho prostredia na trhu poštových služieb,
b) určovanie všeobecných pravidiel poskytovania poštových 

služieb, ktoré nie sú súčasťou poštovej výhrady,
c) ukladanie povinnosti poskytovať univerzálnu službu a ur-

čovanie požiadaviek na prevádzku verejnej poštovej siete,
d) regulácia poskytovania univerzálnej služby a vykonávania 

poštového platobného styku,
e) regulácia poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej 

služby a poštového platobného styku.

Činnosť Poštového regulačného úradu bola v roku 2010 
ovplyvnená najmä Rozhodnutím EK z októbra 2008 a prípra-
vou na zmeny vyplývajúce z návrhu nového zákona o pošto-
vých službách. 

V roku 2010 podal žiadosť a následne bol zaregistrovaný poš-
tový podnik:
• Tatra Billing, s.r.o., Bratislava               1. 6. 2010

V roku 2010 bola po ohlásení vykonaná zmena údajov týchto 
registrovaných poštových podnikov:
• Dachser Slovakia, a.s.                 1. 1. 2010
• GLS General Logistics Systems Slovensko, s.r.o.           1. 5. 2010
• KOLOS s.r.o.                  1. 6. 2010
• Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.              4. 6. 2010

V roku 2010 nebola zrušená registrácia žiadneho poštového 
podniku.

Ku koncu roka 2010 Poštový regulačný úrad registruje celkom 
24 poštových podnikov, ktoré poskytujú poštové služby v roz-
sahu všeobecného povolenia.

2. Activities of the Postal
Regulatory Offi  ce 

According to the mission of the Postal Regulatory Offi  ce, state 
regulation of postal services, state supervision over the provi-
sion of postal services and provision of the international rela-
tions in the postal services area at the regulatory authorities’ 
level are its basic activities. 

Area of the state regulation of postal services

State regulation is: 
a) creation of conditions for establishing and maintaining the 

competitive environment on the postal market,
b) setting general rules for providing postal services that are 

not subject to the postal reservation,
c) putting up obligation for provision of the universal service 

and setting requirements for operating the public postal 
network,

d) regulation of providing the universal service and perfor-
ming of the postal payment service,

e) regulation of postal charges for providing the universal 
service and for the postal payment service.

Activity of the Postal Regulatory Offi  ce in 2010 was aff ected 
by the Decision of the European Commission of October 2008 
and by preparing for changes arising from proposal of the new 
act on postal services. 

In 2010 the following postal company presented request for 
registration and afterwards was registered:
• Tatra Billing s.r.o., Bratislava               1. 6. 2010

In 2010 the following changes of the registration of the postal 
companies were eff ected:
• Dachser Slovakia, a.s.                1. 1. 2010
• GLS General Logistics Systems Slovensko, s.r.o.     1. 5. 2010
• KOLOS s.r.o.                 1. 6. 2010
• Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.              4. 6. 2010

In 2010 any registration of the postal company was not abo-
lished.

At the end of 2010, the Postal Regulatory Offi  ce registers 24 
postal companies, which provide postal services to the extent 
of the General Authorisation.
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Poštový regulačný úrad určil v poštovej licencii kvalitatívne 
požiadavky na poskytovanie univerzálnej služby. Poskytova-
teľ univerzálnej služby – Slovenská pošta, a.s., realizuje v rámci 
svojich rozvojových projektov racionalizáciu poštovej siete ná-
hradou neefektívnych pôšt, tzv. poštou Partner a motorizáciou 
doručovania.

V roku 2010 predložil poskytovateľ univerzálnej služby celkom 
27 podaní týkajúcich sa verejnej poštovej siete, z toho 24 po-
daní na racionalizáciu verejnej poštovej siete - návrhov zmien 
kontaktných a prístupových miest verejnej poštovej siete, kto-
ré Poštový regulačný úrad posúdil a po splnení stanovených 
podmienok odsúhlasil. 
 

The Postal Regulatory Offi  ce appointed the quality require-
ments for providing the universal service in the postal licence. 
In the framework of its developing projects, the universal ser-
vice provider – Slovak post, joint-stock company, realises the 
postal network rationalisation by abolition of the ineffi  cient 
post offi  ces and mainly by replacement of the ineffi  cient post 
offi  ces by “Partner post offi  ce and motorised delivery”.  

In 2010, the universal service provider submitted 27 propo-
sals concerning the public postal network, in it 24 proposals 
for rationalisation of the pubic postal network – drafts of the 
changes of the contact and access points of the public postal 
network. The Postal Regulatory Offi  ce reviewed them and ap-
proved. 

Návrh na racionalizáciu poštovej siete
Proposition on postal network rationalisation

Počet
Number

Prerokované návrhy
Negotiated propositions 24

Odsúhlasené návrhy
Approved propositions 21

 Zriadenie novej podávacej pošty, pošty Partner (poštového strediska)
 Creation of the new posting post offi  ce, Partner post offi  ce (postal counter) 2

 Zrušenie pošty, pošty Partner (poštového strediska) 
 Abolition of the post offi  ce, Partner post offi  ce (postal counter) 7

Názov podniku
Name of the company

Sídlo
Place of residence

UPS Slovak Parcel Service, s.r.o. Bratislava
IN TIME, s.r.o. Bratislava
DHL Expres Slovakia, s.r.o. Bratislava
Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica
TNT Express Worldwide, s.r.o. Bratislava
Inspekta Slovakia, a. s. Bratislava
TEN Expres Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica
NDŽ, s.r.o. Žilina
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. Bratislava
ČSAD Invest Logistics, s.r.o. Bratislava
ReMax Courier Service, s.r.o. Bratislava
Dachser Slovakia, a.s. Bratislava
GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o. Zvolen
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Bratislava
Prvá Doručovacia, a. s. Bratislava
Aramex CZ, s.r.o. Bratislava 
SKYNET Worldwide Express, s.r.o. Bratislava
KOLOS, s.r.o. Ivánka pri Dunaji
TNT Post Slovensko, s.r.o. Bratislava
Slovak Mail Services, a. s. Bratislava
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. Bratislava
Cromwell, a. s. Bratislava
DER KURIER Slovakia, s.r.o. Bratislava
Tatra Billing, s.r.o. Bratislava
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Slovenská pošta, a. s., predložila v roku 2010  jeden návrh  na 
zmenu a doplnenie poštových podmienok, ktoré sa týkali 
úprav vo vnútroštátnom a medzinárodnom  styku. Poštový re-
gulačný úrad po prerokovaní a posúdení schválil s účinnosťou  
od 1. 1. 2011 návrh zmien poštových podmienok v časti upra-
vujúcej poskytovanie univerzálnej služby a poštového platob-
ného styku. 

Na základe špecifi kácie požiadaviek úradu na audit náklado-
vého modelu bolo v roku 2010 zabezpečené overenie systému 
nákladového účtovníctva poskytovateľa univerzálnej služby 
nezávislým audítorom za účelom identifi kácie nákladov, ktoré 
sú priradené priamo a nepriamo, vrátane ich percentuálneho 
podielu, správnosť priraďovania nákladov pre  zamedzenie krí-
žového fi nancovania, overenie ekonomicky oprávnených ná-
kladov za rok 2009, overenie správnosti preberania vstupných 
údajov pre alokačné kľúče z dotazníkov organizačných zložiek 
a overenie vylúčenia ekonomicky neoprávnených nákladov za 
rok 2009.  

Podľa čl. 14 ods. 5 poštovej smernice úrad zverejnil správu o 
súlade nákladového účtovníctva s európskou legislatívou na 
svojej internetovej stránke.

V priebehu roka 2010 zabezpečil Poštový regulačný úrad výbe-
rové konanie na vypracovanie regulačnej stratégie v liberalizo-
vanom prostredí pre poštový trh SR s cieľom získať porovnanie 
podmienok poskytovania poštových služieb v SR a vo vybra-
ných štátov EÚ, odbornú a právnu analýzu a odporúčania pre 
regulačnú stratégiu. S víťazom súťaže bola uzavretá zmluva, 
predmetom ktorej bolo aj odovzdanie návrhu na spôsob vý-
počtu čistých nákladov z bremena univerzálnej služby. Vý-
sledky budú využité pre vypracovanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov pre liberalizované prostredie poštových 
služieb.

Oblasť štátneho dohľadu nad poskytovaním
poštových služieb

Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb obsahu-
je: 
a) kontrolu plnenia podmienok poskytovania poštových slu-

žieb podľa zákona a vydaného všeobecného povolenia,

The Slovak post, joint-stock company, submitted in 2010 one 
proposal on amending of the Postal terms and conditions con-
cerning modifi cations in domestic and international service. 
The Postal Regulatory Offi  ce after negotiation and examina-
tion approved amendment of the part of the Postal terms and 
conditions concerning the universal service and the postal 
payment service with eff ect from 1st January 2011.

On the bases of the Offi  ce requirements for audit of the cos-
ting model the verifi cation of the cost accounting of the uni-
versal service provider by an independent auditor was provi-
ded in 2010 for the purpose of identifi cation of costs which 
are allocated directly and indirectly, including their percenta-
ge share, accuracy of cost allocation to avoid cross fi nancing, 
verifi cation of economically justifi ed costs in 2009, verifi cation 
of correctness of input data took over from questionnaires of 
organization units for allocators and verifi cation of economi-
cally non justifi ed costs for 2009. 

According to the article 14 par. 5 of the Postal Directive, the 
Offi  ce has published the information about the compliance of 
the cost accounting with the European legislation on its web-
site.

During the year 2010, the Postal Regulatory Offi  ce provided 
selection procedure for working out the regulation strategy in 
liberalized market in the Slovak Republic with the aim to ob-
tain comparison of conditions of postal services provision in 
the Slovak Republic and selected states of EU, expert and le-
gal analysis and recommendations for the regulatory strategy. 
Contract was signed with the winner of the competition, sub-
ject of which was also submission of proposal of calculation of 
net costs from burden of the universal service obligation. The 
results will serve for working out of general binding legal regu-
lations for liberalized market of the postal services.   

Area of the state supervision over
the provision of postal services 

State supervision over the provision of postal services involves: 
a) controlling the fulfi lment of the conditions for providing 

postal services under the act and the issued General Autho-
risation,

 Zrušenie pošty a zriadenie pošty Partner
 Abolition of the post offi  ce and establishment of „Partner post offi  ce“ 1

 Rekonštrukcia pošty, pošty Partner (dočasné zatvorenie)
 Reconstruction of the post offi  ce, Partner post offi  ce (temporary closing) 5

 Zmena charakteru pošty na podávaciu
 Modifi cation of the character of the post offi  ce (posting post offi  ce) 5

 Zmena poštového obvodu
 Modifi cation of postal circuit 1
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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) prešetrovanie podnetov týkajúcich sa priamej nespokoj-

nosti s poskytovaním poštových služieb,
i) prešetrovanie podnetov a iných podaní súvisiacich s po-

skytovaním poštových služieb,
j) kontrolu uplatňovania systému oddeleného účtovníctva 

poskytovateľa univerzálnej služby,
k) kontrolu dodržiavania zákazu prerozdeľovania nákladov a 

výnosov medzi regulovanými a neregulovanými poštový-
mi činnosťami,

l) vykonávanie cenovej kontroly poštových sadzieb za po-
skytovanie univerzálnej služby a poštového platobného 
styku a konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny,

m) vykonávanie kontroly uplatňovania tarifných princípov 
podľa ustanovení európskej legislatívy, 

n) sledovanie dodržiavania lehôt a postupov pri vybavovaní 
reklamácií, 

o) zabezpečovanie implementácie odporúčaní a rozhodnutí 
prijatých medzinárodnými organizáciami v oblasti pošto-
vej štandardizácie,

p) usmerňovanie tvorby poštových noriem v súlade s medzi-
národnou poštovou štandardizáciou,

q) 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 slu-
žieb boli vykonané v roku 2010 tieto činnosti:

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť  poskytovania poštových služieb vykoná-
vaná v roku 2010 Poštovým regulačným úradom bola zame-
raná  na  kontrolu plnenia podmienok poskytovania pošto-
vých služieb podľa zákona o poštových službách a vydaného 
všeobecného povolenia, na kontrolu poskytovania univerzál-
nej služby a vykonávania poštového platobného styku, kon-
trolu územnej a časovej dostupnosti poskytovania univerzál-
nej služby, kontroly v oblasti cien a oddeleného účtovníctva, 
kontroly štatistického zisťovania, dodržiavanie povinnosti 
povinnej registrácie a kontrolu neporušovania poštovej vý-
hrady. Kontroly boli vykonané v oblasti štátneho dohľadu, 
univerzálnej služby, kvality a normalizácie, trhu poštových 

b) controlling the observance of the postal reservation,
c) controlling the provision of the universal service,
d) checking the operation of the public postal network, 
e) ordering that ascertained defi ciencies be removed,
f ) ordering to brake  the activities contrary to the act and is-

sued authorisations,
g) dealing with off ences, administrative off ences and impo-

sing penalties,
h) handling complaints concerning direct dissatisfaction with 

postal services provision,
i) handling complaints and other claims related to the postal 

service provision,
j) controlling separated accounting system of the universal 

service provider,
k) controlling of observance of prohibition of restricted redis-

tribution of the expenses and revenues between regulated 
and no regulated postal activities,

l) performing the price control of the postal charges for pro-
viding universal service and proceeding in case of violation 
of the price discipline,

m) controlling of application of the European legislation mea-
sures concerning tariff  principles, 

n) controlling of compliance of time limits and procedures in 
handling claims,

o) assurance of implementation of recommendations and 
decisions of the international organisations in the area of 
postal standardisation,

p) co-operation in creation of postal standards in accordance 
to international postal standardisation,

q) performance of the state statistical data collection concer-
ning postal services provided by postal companies.

Activities performed in framework of the state regulation are 
lasting activities. 

In the area of state supervision over the provision of postal ser-
vices in 2010 the following activities were performed:

Controlling activity

Controlling activity performed by the Postal Regulatory Offi  ce 
in 2010 was centred on controlling fulfi lment of the conditions 
of postal services provision according to the act on postal ser-
vices and to the General Authorisation, on controlling of the 
universal service provision and performing of postal payment 
service, on controlling of territorial and time accessibility, on 
controlling of the area of the prices and separated accounting 
system, on controlling of statistical data collection, observa-
tion of registration obligation and non-violation of the postal 
reservation.  Controls were realized in the area of state super-
vision, of the universal service, of quality and standardization, 
of the postal services market, in the area of prices and statistics 
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služieb,  oblasti cien a štatistiky zamestnancami príslušných 
útvarov odboru regulácie. Podkladom pre výkon  kontrolnej 
činnosti bol „Plán kontrolnej činnosti  Poštového regulačné-
ho úradu v rámci výkonu štátneho dohľadu na  I. a II. polrok 
2010“ (ďalej len „plán kontrol“). Plán kontrol bol vypracovaný 
na základe požiadaviek jednotlivých útvarov odboru regulá-
cie, výsledkov prešetrenia prijatých podnetov, podaní a petí-
cií a  vychádzal zo záverov z kontrol vykonaných v predchá-
dzajúcom období. Zameranie kontrol bolo tiež orientované 
do oblastí možného výskytu nedostatkov.

U poskytovateľa univerzálnej služby bolo vykonaných 21 kon-
trol smerovaných do nasledovných oblastí: 
• plnenie podmienok poskytovania poštových služieb v 

zmysle Zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v 
znení neskorších predpisov,

• poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštové-
ho platobného styku, kontrola kvality univerzálnej služby,

• kontrola oddeleného účtovníctva nákladov a výnosov, ce-
novej disciplíny, vedenie účtovej evidencie nákladov a vý-
nosov poskytovateľa univerzálnej služby,  

by employees of the individual units of the regulation depart-
ment. “Plan of control activities of the Postal Regulatory Offi  ce 
for 1st  and 2nd  half of year 2010” (hereafter referred to as 
“plan of controls”) was the basic document for performance 
of controlling activities. Plan of controls was elaborated on the 
basis of the requirements of individual units of the regulation 
department, results of examination of received complaints, 
claims and petitions, and it also took into account the results 
of the controls eff ected in the past period. Controls were orien-
ted into the areas of possible occurrence of defects.

There were 21 controls realized at the universal service provi-
der, directed at:
• fulfi lment of conditions of provision of postal services ac-

cording to the Act No. 507/2001 Coll. on Postal services as 
amended,

• provision of the universal service and performing of the postal 
payment service, control of quality of the universal service,

• control of separated accounts of costs and revenues, price 
discipline and maintenance of accounts of costs and of re-
venues of the universal service provider,

Kontroly zamerané na poskytovanie univerzálnej služby a poštových služieb za rok 2010
Controls focused on provision of the universal service and postal services eff ected in 2010 30

z toho
in it:
so zistenými nedostatkami (boli zaslané protokoly o vykonaní kontroly, resp.  zápisnica o prešetrení sťažnosti)
controls when the defi ciencies were found out (protocols on control results or record about handling complain were elaborated) 3

bez zistených nedostatkov (boli zaslané záznamy o vykonaní kontroly, resp. zápisy z výkonu štátneho dohľadu)
controls when the defi ciencies were not found out, the records on control results or  report about stare supervision were 
elaborated 

23

neukončené kontroly
controls which were not fi nished 4

Ďalšie členenie kontrol z rôznych hľadísk
Other classifi cation of controls from diff erent points of view    
kontroly vykonané u poskytovateľa univerzálnej služby
controls eff ected at the universal service provider                          21

kontroly vykonané u iných poštových (resp. nepoštových podnikov)
 controls eff ected at other postal or non postal operators                  9

kontroly vykonané na základe sťažností, podnetov a iných podaní
controls eff ected pursuant to complaints, incentives and other claims 1

kontroly nevykonané podľa plánu kontrol
controls unachieved according to the plan of controls 0

Kontroly územnej a časovej dostupnosti prístupových miest verejnej poštovej siete za rok 2010
Controls of territorial and time accessibility of access points of the public postal network in 2010 27

z toho
in it:
 kontroly územnej dostupnosti prístupových miest verejnej poštovej siete
 controls of territorial accessibility of access points of the public postal network 21

 kontroly časovej dostupnosti prístupových miest verejnej poštovej siete
 controls of time accessibility of access points of the public postal network 6

 kontroly nevykonané podľa plánu kontrol
controls unachieved according to the plan of controls 0
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• kontrola metodiky merania kvality poštovej služby,
• správnosť štatistického zisťovania.

Pri  kontrolných akciách u  poskytovateľa univerzálnej služby 
boli zistené nedostatky pri doručovaní zapísaných a úradných 
zásielok. Prijaté opatrenia boli v nadväznosti na vecné zame-
ranie jednotlivých kontrol v prípade zistenia nedostatkov za-
merané na ich odstránenie a boli uložené opatrenia kontro-
lovanému subjektu v súvislosti s nesprávnym postupom pri 
doručovaní zapísaných a úradných zásielok. 

V iných poštových, resp. nepoštových podnikoch  boli  kontro-
ly zamerané na dodržiavanie neporušovania poštovej výhrady 
a povinnosti registrácie poskytovateľa poštových služieb. 

Okrem vyššie uvedených kontrolných akcií boli vykonané kon-
troly s osobitným zameraním – kontroly časovej a územnej 
dostupnosti univerzálnej služby. V rámci časovej dostupnosti 
bolo celkovo preverených 6 prístupových a kontaktných miest  
poskytovateľa  univerzálnej služby a v rámci územnej dostup-
nosti bolo preverených celkovo 21 územných lokalít, ktoré sú 
zaradené do miest bez doručovacej služby alebo miest s ob-
medzeným doručovaním.  

Základné ciele jednotlivých kontrolných akcií boli  splnené. 
Získané poznatky z vykonaných kontrolných akcií sú využíva-
né pri zostavovaní plánu kontrolnej činnosti a výkone štátne-
ho dohľadu v roku 2011. 

Petície, podnety (sťažnosti) a iné podania
 

Poštový regulačný úrad prijíma a vybavuje petície,  podnety  
a iné podania týkajúce sa poskytovania poštových služieb. Pri 
prijímaní, prešetrovaní a vybavovaní petícií, podnetov a iných 
podaní Poštový regulačný úrad postupuje v súlade s platný-
mi právnymi predpismi (zákon o poštových službách, Zákon č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov), 
poštovými (obchodnými) podmienkami jednotlivých pošto-
vých podnikov a pravidlami platnými pre medzinárodný poš-
tový styk (Akty Svetovej poštovej únie).

V priebehu roka 2010 prijal Poštový regulačný úrad 162 poda-
ní. Z týchto podaní  malo 5 podaní charakter petície, 38 podaní 
tvorili podnety súvisiace s priamou nespokojnosťou pri posky-
tovaní poštových služieb (ďalej len „sťažnosti“). Iné podania 
mali charakter žiadostí, dopytov a pod., alebo sa týkali verejnej 
poštovej siete.

• control of the measurement methodology of the postal 
services quality,  

• accuracy of statistical data collection.

During the control actions at the universal service provider 
there were found defi ciencies in delivery of recorded and of-
fi cial items. According to subject of control, taken measures 
were focused on removing of the ascertained defi ciencies and 
the measures were imposed to controlled subject in connec-
tion with misleading procedure in delivery of recorded and of-
fi cial items. 

At other postal (or non postal) companies the controls were fo-
cused on no violation of the postal reservation and obligation 
of registration of the postal services provider. 

Besides abovementioned controls, the special controls were 
eff ected - controls of time and territorial availability of the uni-
versal service. In the framework of the time availability there 
were checked 6 access and contact points of the universal ser-
vice provider and in the framework of the territorial availability 
there were checked 21 of territorial areas, classifi ed as places 
without delivery service or with restricted delivery. 

Basic purposes of the individual control activities were accom-
plished. Obtained experiences from eff ected controls are used 
in draft of the control activities and will be used in provision of 
the state supervision in 2011. 

Petitions, complaints and other claims

The Postal Regulatory Offi  ce receives and handles petitions, 
complaints, incentives and other claims concerning providing 
of postal services. In handling and investigating procedures, 
the Postal Regulatory Offi  ce acts according to actual national 
legislation (the act on postal services, Act No. 85/1990 Coll. on 
Petition right as amended), postal (business) conditions of in-
dividual postal companies, valid rules of the international po-
stal service (UPU Acts).

During the year 2010 the Postal Regulatory Offi  ce received 162 
claims of which 5 were petitions, 38 were incentives related 
to direct dissatisfaction with provision of postal services (he-
reafter referred to as “complaints). Other claims had character 
of appeals and inquires or they concerned the public postal 
network.
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Vyhodnotenie prijatých petícií

Predmetom petícií bola najmä nespokojnosť so zrušením prí-
stupových a kontaktných miest poskytovateľa univerzálnej 
služby a rozšírenie a skvalitnenie služieb prístupových a kon-
taktných miest poskytovateľa univerzálnej služby.

Z celkového počtu prijatých petícií boli 4 petície postúpené 
úradu poskytovateľom univerzálnej služby a 1 petícia bola po-
stúpená úradu orgánom miestnej samosprávy. Prijaté petície 
boli vybavené v lehotách podľa Zákona č. 85/1990 Zb. o petič-
nom práve v platnom znení.

Vyhodnotenie prijatých sťažností týkajúcich sa priamej 
nespokojnosti s poskytovaním poštových služieb

Sťažnosti týkajúce sa priamej nespokojnosti s poskytova-
ním poštových služieb  boli vybavované v zmysle zákona o 
poštových službách.  Z celkového počtu prijatých sťažností  
bolo prijatých 30 sťažností priamo, 8 sťažností bolo Pošto-
vému regulačnému úradu postúpených od iného orgánu 
verejnej správy (2 od MDVRR SR, 5 od Slovenskej obchod-
nej inšpekcie a 1 od Úradu vlády SR). Písomne bolo poda-
ných 31 sťažností,  7 sťažností e-mailom. Z celkového počtu 
prijatých sťažností 36 smerovalo proti poskytovateľovi uni-
verzálnej služby. Obsahom 2 sťažností  smerovaných proti 
Poštovému regulačnému úradu bola nespokojnosť s ich pr-
votným vybavením. 

Z celkového počtu prijatých sťažností  boli 2 z dôvodu vecnej 
príslušnosti  postúpené na priame vybavenie Slovenskej poš-

Evaluation of received petitions

Subject of petitions was especially dissatisfaction with aboli-
tion of access and contact points of the universal service provi-
der and extension and better quality of services in access and 
contact points of the universal service provider.

From total number of received petitions there were 4 petitions 
proceeded to the Offi  ce by the universal service provider and 
1 was proceeded by body of local self-government. Received 
petitions were handled in due time according to the Act No. 
85/1990 Coll. on Petition right as amended. 

Evaluation of received complaints concerning direct dissa-
tisfaction with postal services provision

Complaints concerning direct dissatisfaction with postal ser-
vices provision were handled according to the act on postal 
services. From total number of received complaints there were 
30 complaints received directly, 8 complaints were transferred 
to the Postal Regulatory Offi  ce from another public adminis-
tration body (2 from MTCRD SR, 3 from Slovak trade inspec-
tion and 1 from the Government Offi  ce of the Slovak Republic).
31 complaints were delivered in written form, 7 by e-mail. 
From total number of complaints, 36 complaints were against 
the universal service provider. Subject of two complaints aga-
inst the Postal Regulatory Offi  ce was dissatisfaction with initial 
handling of complaints.

From total number of received complaints 2 were proceeded 
to be handled directly by the Slovak post, joint-stock compa-

Druh/počet podaní 
Kind/number of claims

Petície
Petitions

Sťažnosti
Complaints

Iné podania
Other claims

Spolu
Total

Prijaté
Received 5 38 119 162

Vybavené a prešetrené
Handled and examined 5 32 119 156

 opodstatnené
 justifi ed 0 23 - 23

 neopodstatnené
 no justifi ed  4 7 - 11

 nebolo možné prešetriť
 it was not possible to examined - 2 - 2

 v riešení
 still handled - 4 4 8

Odložené
Postponed 1 2 0 3

Postúpené na vybavenie inému orgánu
Proceeded to be handled by another body - 2 3 5

Zaslané úradu na vedomie 
Sent for Offi  ce’s information - - 1 1
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te, a.s. Predmetom a obsahom týchto sťažností bola nespokoj-
nosť s poskytovaním nepoštových služieb.  

Z celkového počtu vybavených sťažností bolo 23 opodstatne-
ných. Predmetom opodstatnených sťažností  smerujúcich voči 
Slovenskej pošte, a.s., bolo najmä:
• nespokojnosť s priebehom a výsledkom reklamačného ko-

nania,
• nespokojnosť s výškou náhrady škody,
• nedodržiavanie poštových podmienok zo strany Sloven-

skej pošty, a.s., a to najmä:
- nevykonanie pokusu o doručenie poštových zásielok, 
- oneskorené dodanie poštových zásielok,
- doručovanie balíkov so službou krehký a službou pois-

tenie s poškodením obsahu,
- strata, poškodenie a úbytok obsahu poštových zásielok 

vo vnútroštátnom  a medzinárodnom styku,
- nespokojnosť s dodávaním zapísaných zásielok – ne-

doručenie oznámenia o uložení zásielky,
- nedoručovanie poštových zásielok z dôvodu „adresát 

neznámy“,
- doručovanie poštových zásielok neoprávnenému prijí-

mateľovi.

Z celkového počtu vybavených sťažností bolo 7 neopodstat-
nených. Predmetom neopodstatnených  sťažností týkajúcich 
sa Slovenskej pošty, a.s., boli najmä: 
• nespokojnosť s  priebehom a výsledkom reklamačného ko-

nania,
• nespokojnosť s výškou náhrady škody,
• nespokojnosť s doručovaním zapísaných zásielok,
• iné nedostatky súvisiace s poskytovaním poštových slu-

žieb.

Podávanie neopodstatnených sťažností proti Slovenskej poš-
te, a.s., bolo spôsobené neznalosťou zákona o poštových služ-
bách, Poštových podmienok a Požiadaviek na kvalitu univer-
zálnej služby zo strany používateľov poštových služieb.

Predmetom neopodstatnených sťažností voči Poštovému re-
gulačnému úradu bola  nespokojnosť s prvotným vybavením 
sťažností. Dôvodom ich podávania bola predovšetkým nezna-
losť zákona o poštových službách a Poštových podmienok po-
skytovateľa univerzálnej služby. 

Vyhodnotenie prijatých podnetov a iných  podaní

Iné podania, ktoré úrad prešetril a vybavil počas roku 2010, je 
možné rozdeliť do dvoch skupín:
• podania od fyzických a právnických osôb, týkajúcich  sa 

poskytovania poštových služieb v počte 59,
• podania, týkajúce sa poskytovateľa univerzálnej služby a 

verejnej poštovej siete v počte 60. 

ny. Dissatisfaction with provision of non-postal services was 
subject and content of these complaints.

From total number of handled complaints, there were 23 justi-
fi ed complaints. Subject of justifi ed complaints directed again-
st the Slovak post, joint-stock company, was mainly:
• dissatisfaction with process and result of complaint pro-

cedure,
• dissatisfaction with amount of compensation,
• violation of the postal terms and conditions by the Slovak 

post, joint-stock company, mainly:
- non execution of trying to deliver postal items,
- late delivery of the postal items,
- delivery of parcels with service fragile and with service in-

surance with damnifi cation of the content, 
- loss, damage and shortage of content of the postal items 

of domestic and international service,
- dissatisfaction with delivery of recorded items – non deli-

very of the notice about deposit of the item,
- non delivery of postal items by reason of “addressee 

unknown”,
- delivery of postal items to unauthorized recipient.

From total number of handled complaints, there were 7 no jus-
tifi ed. Subject of no justifi ed complaints concerning the Slovak 
post, joint-stock company, was:
• dissatisfaction with process and result of complaint pro-

cedure,
• dissatisfaction with amount of indemnifi cation,
• dissatisfaction with delivery of recorded items,
• other faults related to provision of the postal services.

Submission of non-justifi ed complaints against the Slovak 
post, joint-stock company, was caused by ignorance of the act 
on postal services, of the postal terms and conditions and of 
requirements for the quality of the universal service by the po-
stal services users. 

Subject of non-justifi ed complaints against the Postal Regula-
tory Offi  ce was mainly dissatisfaction with initial handling of 
complaints. Reason of their submission was ignorance of the 
act on postal services and of the Postal terms and conditions 
of the universal service provider.

Evaluation of received incentives and other claims

Others claims, which were handled by the Offi  ce during the 
year 2010, can be divided into two groups:
• complaints of the physical and legal persons concerning 

the universal service provision (in number of 59),
• complaints concerning the universal service provider and 

the public postal network (in number of 60). 
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Z celkového počtu podaní týkajúcich sa poskytovania pošto-
vých služieb bolo priamo prijatých 48 podaní, 8 podaní bolo 
postúpených úradu od MDVRR SR, 3 podania od iných orgá-
nov štátnej a verejnej správy.

Z pohľadu spôsobu prijatia bolo 23 podaní podaných písom-
ne, 35 prostredníctvom e-mailu a 1 podanie telefonicky.

Vybavené podania týkajúce sa poskytovania poštových služieb 
mali charakter žiadostí, podnetov, dopytov a pod. Ich predme-
tom boli hlavne:
• žiadosti o informácie o poskytovaní poštových služieb a 

poštových  podmienkach,
• nespokojnosť s dodávaním zapísaných zásielok,
• nespokojnosť s technologickými postupmi Slovenskej poš-

ty, a.s. pri doručovaní poštových zásielok,
• doručovanie poštových zásielok inými poštovými podnik-

mi a neoznačovanie poštových zásielok,
• nespokojnosť s cenami niektorých  poštových  služieb,
• žiadosti  a informácie o  zákone o  poštových službách a 

podnikaní v poštových službách,
• iné žiadosti a podnety súvisiace s poskytovaním poštových 

služieb.

Na základe zistení pri výkone štátneho dohľadu v roku 2010 
prijal Poštový regulačný úrad viacero opatrení zameraných na 
zlepšenie podmienok poskytovania univerzálnej služby:
1. Systémové opatrenia

• pri predložení návrhu na zmenu ustanovení Poštových 
podmienok Slovenskou poštou, a.s. úrad posúdil návr-
hy úprav príslušných ustanovení Poštových podmienok 
– pripomienky predložené úradom boli prerokované, 

• vykonanie kontrol súvisiacich s podaniami vo veci ne-
oprávneného poskytovania poštových služieb alebo 
kvality poštových služieb so zisteniami pri prešetrovaní 
predmetu sťažnosti v rámci výkonu štátneho dohľadu.

From total number of claims concerning provision of postal 
services, there were 48 claims received directly, 8 claims were 
transferred to the Offi  ce from MTCRD SR, and 3 claims from 
other administration and public bodies. 

From point of view of the mode of delivery, there were 23 cla-
ims delivered in written form, 35 by e-mail and 1 by telepho-
ne. 

Handled claims concerning provision of postal services had a 
form of incentives, appeals, inquires etc. Their subject was es-
pecially:
• request of information concerning postal services provi-

sion and postal terms and conditions,
• dissatisfaction with delivery of the recorded items,
• dissatisfaction with technological methods of the Slovak 

post, joint stock company, in delivery of postal items,
• delivery of postal items by other postal companies and un-

marked postal items,
• dissatisfaction with prices of some postal services,
• request of information concerning the act on postal servi-

ces and business activities in postal services,
• other requests and incentives related to provision of postal 

services,
• dissatisfaction with provision of non postal services.

On the basis of facts fi nd out by state supervision in 2010, the 
Postal Regulatory Offi  ce took several measures to improve the 
conditions of the universal service provision:
1. System measures

• the Offi  ce reviewed proposals of changes of measures 
of the Postal terms and conditions submitted by the 
Slovak post, joint-stock company, of – remarks submit-
ted by the Offi  ce were discussed, 

• execution of controls relative to claims concerning 
non-justifi ed provision of postal services or concerning 
the quality of postal services in the framework of the 
state supervision,
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2. Operatívne opatrenia
• dôsledne dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o 

poštových službách a Poštových podmienok pri  po-
skytovaní poštových služieb,

• opätovne prešetriť  reklamácie v súlade s Poštovými 
podmienkami, 

• vyplatiť náhradu škody za poškodenie obsahu poštovej 
zásielky v zmysle platných predpisov, 

• zabezpečiť dôsledné dodržiavanie technologických 
postupov pri poskytovaní poštových služieb zamest-
nancami pošty,

• dodávať poštové zásielky na správnu adresu,
• doručovať zapísané a úradné poštové zásielky v súlade 

s platnými Poštovými podmienkami,
• doručovať balíky so službou krehký v súlade s Poštový-

mi podmienkami,
• preškoliť zodpovedných zamestnancov na dodržiava-

nie 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 pošto-
vých službách ukladá sankcie za porušenia platných predpisov 
a prejednáva i priestupky na úseku poštových činností.

Objasňovanie priestupkov je vykonávané Poštovým regulač-
ným úradom, spravidla v súčinnosti s inými štátnymi orgánmi, 
obcami a orgánmi činnými v trestnom konaní. 
Na prejednávanie priestupkov sa vzťahujú všeobecné predpi-
sy o priestupkoch. 

Prehľad priestupkov na úseku poštových činností za rok 2010 
uvádza nasledovná tabuľka: 

2. Operative measures
• to fulfi l consistently measurements of the postal act 

and of the Postal terms and conditions when provi-
ding postal services,

• to handle repeatedly complaints according to the Po-
stal terms and conditions, 

• to pay out the indemnifi cation for damage of content 
of the postal item according to valid regulation,

• to assure that the employees of the post providing 
postal services observe the technological procedu-
res,

• to deliver postal items to the right address,
• to deliver registered and offi  cial postal items accor-

ding to postal terms and conditions,
• to retrain employees for observation of the postal 

terms and conditions and of technological process 
while posting and delivery of the postal items.

Administrative off ences and violation

The Postal Regulatory Offi  ce according to the act on postal 
services, the Act No. 71/1967 Coll. on Administrative Procee-
dings (Code of Administrative Procedure) as amended and to 
the Act No. 372/1990 Coll. on Off ences as amended shall impo-
se penalties for violation of valid regulations and it deals with 
off ences in the area of postal activities.

Elucidating of off ences is performed by the Postal Regulatory 
Offi  ce, generally in cooperation with other state administra-
tion bodies, communities and bodies active in penal procee-
ding. Off ences are dealt in accordance with general regulati-
ons on off ences. 

Overview of off ences in the area of postal services in 2010 is 
indicated in following table:

Druh priestupku
Kind of off ence

Počet celkom
Total number

Spôsob vybavenia 
Mode of handling 

Počet
Number

Poškodenie poštovej schránky
Damage of the letter box 31

Uloženie
Infl iction 25

Odloženie
Default 6

Uloženie sankcie (upustenie)
Infl iction of a fi ne 0

V riešení
Solved 0
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Normalizácia

Činnosti súvisiace s normalizáciou vykonáva Poštový regulač-
ný úrad na základe čl. 16, 17, 18 a 20 poštovej smernice a šta-
tútu úradu.   

Tieto činnosti zahŕňajú: 
• štandardizovanie postupov, požiadaviek a kritérií najmä 

v súvislosti s kvalitou univerzálnej služby, napr. určenie a 
aktualizovanie Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, 
ktoré sú prílohou Poštovej licencie (normy kvality, výnimky 
z univerzálnej služby), určenie princípov, pravidiel a národ-
ných podmienok pre metodiku merania kvality univerzál-
nej služby a pod., 

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

• technickú normalizáciu v oblasti poštovej služby. 

Úrad vykonáva metodický dohľad nad každým meraním kvali-
ty univerzálnej služby a vykonáva aj vlastné merania na zákla-
de podnetov od zákazníkov a analýzy plnenia požiadaviek na 
kvalitu univerzálnej služby.

V rámci štátneho dohľadu určil úrad národné podmienky na 
vykonanie merania, schválil metodiky jednotlivých meraní a 
vykonal audit meracích systémov na meranie kvality poštovej 
služby podľa európskych noriem EN 13850 a EN 14508.

V oblasti technickej normalizácie sa Poštový regulačný úrad 
zameriava na previerky, revízie a zmeny pôvodných STN a úlo-
hy medzinárodnej normalizačnej spolupráce.  V rámci plnenia 
úloh plánu technickej normalizácie Slovenského ústavu tech-
nickej normalizácie Poštový regulačný úrad vypracoval návrh 
zmeny 2 STN 88 5420 Lístky a pohľadnice a návrh zmeny 2 STN 
88 5401 Poštové obálky a tašky. Uvedené zmeny vydal SÚTN v 
januári 2011. 

Standardization

The Postal Regulatory Offi  ce carries out activities concerning 
the postal standardization on the bases of the articles 16, 17, 18 
and 20 of the Postal Directive and of the Statute of the Offi  ce.

These activities involve:
• standardisation of processes, requirements and measures 

especially in connection with quality of the universal ser-
vice - e.g. specifi cation and up-dating of the Requirements 
for quality of the universal service, which are the annex of 
the Postal licence (quality standards, exceptions from the 
universal service), designation of principles, rules and nati-
onal conditions for the measurement methodology of qu-
ality of the universal service etc.),

• state supervision over implementation of the European 
standards (EN) in the area of quality of the universal service,

• technical standardisation in the area of postal services.

The Offi  ce performs methodical supervision over every mea-
surement of the quality of the universal service and performs 
also its own measurements on basis of customer incentives 
and analysis of fulfi lment of the Requirements for quality of 
the universal service.

In the framework of state supervision the Offi  ce defi ned nati-
onal conditions for performance of measurement, approved 
methods of particular measurements and carried out the audit 
of measurement systems for quality measuring of postal service 
according to the European standards EN 13850 and EN 14508.
In the area of technical standardisation the Postal Regulato-
ry Offi  ce is aimed at review, revision and changes of the initial 
standards (STN) and at tasks of international standardization co-
operation. In the framework of fulfi lment of the tasks of plan of 
technical standardisation of SUTN the Postal Regulatory Offi  ce 
worked out amendment No. 2 of STN 88 5420 Postcards and pic-

Neoprávnené použitie poštovej pečiatky,
poštovej známky alebo poštovej ceniny,
textových a grafi ckých označení
Unauthorized using of postmark, postal
stamps or postal stationery, text
and graphic identifi cations

1

Uloženie
Infl iction 0

Odloženie
Default 1

Uloženie sankcie (upustenie)
Infl iction of a fi ne 0

V riešení
Solved 0

Neodovzdanie nájdenej poštovej zásielky pošte, 
poštovému doručovateľovi, odosielateľovi alebo 
adresátovi
No delivery of found postal item to post offi  ce,
to postman, to sender or to addressee 1

Uloženie
Infl iction 0

Odloženie
Default 1

Uloženie sankcie (upustenie)
Infl iction of a fi ne 0

V riešení
Solved 0
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Poštový regulačný úrad na základe ofi ciálneho poverenia od 
SÚTN na výkon činnosti spracovateľa úloh medzinárodnej spo-
lupráce s komisiou CEN/TC 331 Poštové služby spolupracuje 
v oblasti technickej normalizácie s  Európskym výborom pre 
normalizáciu (CEN) pri tvorbe a pripomienkovaní európskych 
noriem v oblasti poštových služieb. Patria sem najmä činnosti:
• práca v pracovnej skupine WG 1 – kvalita služby, ktorá je 

súčasťou komisie CEN/TC 331 Poštové služby,
• preskúmavanie EN po piatich rokoch ich platnosti a návrh 

na spôsob ich ďalšieho používania v rámci daných mož-
ností:
- ponechanie v platnosti na ďalšie 5 ročné obdobie,
- vypracovanie dodatku k norme,
- vykonanie revízie normy,
- zrušenie normy.

• pripomienkovanie návrhov revízie EN 13850:2002 Poštové 
služby. Kvalita služby. Meranie času prepravy medzi konco-
vými 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,

• spracovanie národného stanoviska k rezolúciám CEN,
• tvorba databázy európskych noriem, návrhov európskych 

noriem, technických správ, technických špecifi kácií a ostat-
ných dokumentov CEN z oblasti poštových služieb,

• súčinnosť pri spracúvaní návrhov koncepcie a úloh pošto-
vej normalizácie,

• spolupráca s Európskou komisiou, Svetovou poštovou 
úniou, Európskym výborom poštových regulátorov v ob-
lasti poštovej normalizácie. 

Kvalita

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

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

ture postcards and amendment STN 88 5401 Covers and forms 
for mail item. Correspondence envelopes.

These amendments were issued by SUTN in January 2011. The Po-
stal Regulatory Offi  ce on basis of offi  cial mandate of the SUTN to 
execute the activity of the international collaboration with com-
mittee CEN/TC 331 Postal services cooperates in the area of postal 
standardisation with European Committee for Standardisation 
(CEN) in creation and making comments of the European stan-
dards in the area of postal services. It involves following activities: 
• work in working group WG 1 – quality of service, which

is part of the committee CEN/TC 331 postal services,
• review of EN after fi ve years of their validity and proposal

of mode of their further application:
- keeping of force other 5 years,
- working out the amendment of standard,
- doing revision of standard,
- abolishing of standard.  

• making comments of drafts of revision of EN 13850:2002
Postal services. Quality of service. Measurement of the tran-
sit time end-to-end services for single piece priority mail 
and 1st class mail,

• treating of translation of titles of approved documents CEN 
to be issued by SUTN and documents CEN for public discus-
sion and for their publication on web page of SUTN,

• working up national position to resolutions of CEN,
• creation of  European standards databases, drafts of Europe-

an standards, technical reports, technical specifi cations and 
other CEN documents concerning the postal services area,

• collaboration in processing of proposals concerning appro-
ach and tasks of the postal standardisation,

• cooperation with European Commission, Universal Postal 
Union, European Committee for Postal Regulation in postal 
standardization area.

Quality

The Postal Regulatory Offi  ce determined quality standards of 
fulfi lment of the on-time performance for transport of postal 
items of the universal service to the universal service provider. 
The universal service provider is obliged to ensure execution of 
measurement of quality by an independent body to prove fulfi l-
ment of the quality standards.

Results of measurement of the transit time of the 1st and 2nd 
class letters:

Druh zásielky
Kind of item

Lehota
Time limit

Norma kvality v %
Quality standard in %

Výsledky merania v %
Results of measurement in %

Listy 1. triedy
1st class letters D+1 96,0 96,82

Listy 2. triedy
2nd class letters D+2 94,0 94,01
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Výsledky merania času prepravy balíkov 1. a 2. triedy 

Štátna štatistika poštových služieb

Poštový regulačný úrad organizuje a vykonáva štátne štatis-
tické zisťovanie v oblasti poštových služieb v zmysle Zákona
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a vyhlášky Štatistického 
úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štát-

Results of measurement of the transit time of the 1st and 2nd 
class parcels:

State statistics in postal services

The Postal Regulatory Offi  ce performs the state statistical data 
collection in the area of postal services according to the Act No. 
540/2001 Coll. on state statistics and to the regulation of the Sta-
tistical Offi  ce of the Slovak republic issuing the Program of state 

Druh zásielky
Kind of item

Lehota
Time limit

Norma kvality v %
Quality standard in %

Výsledky merania v %
Results of measurement in %

Balíky 1. triedy

1st class parcels
D+2 95,5 98,02

Balíky 2. triedy
2nd class parcels

D+3 95,5 96,50
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nych štatistických zisťovaní, tiež na základe zriaďovacej listiny 
a štatútu Poštového regulačného úradu. 

Úrad každoročne vypracováva a v zákonom určenej lehote 
predkladá Štatistickému úradu SR na schválenie a registráciu 
návrhy dlhodobých štatistických zisťovaní. Pri ich zhotovení sú 
zohľadňované požiadavky medzinárodných inštitúcií, požia-
davky rezortu a vlastné potreby.  

Na rok 2011 boli vypracované a predložené na schválenie a re-
gistráciu nasledovné štatistické výkazy:
• ročný výkaz o poštovej sieti,
• polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o pošto-

vom platobnom styku,
• polročný výkaz o  fi nančných ukazovateľoch poštových 

podnikov.

Získané štatistické údaje od všetkých registrovaných pošto-
vých podnikov úrad zhromažďuje, overuje, spracováva, su-
marizuje a uchováva. Údaje sú poskytované pre publikovanie
v štatistických publikáciách tuzemských aj medzinárodných 
inštitúcií a tiež na internetových stránkach MDVRR SR a pre ve-
rejnosť. 

Pre porovnanie základných charakteristík poštového odvetvia 
sa bude naďalej udržiavať harmonizácia štatistických zisťova-
ní s údajmi požadovanými od nasledovných  medzinárodných 
inštitúcií: 
• Európsky štatistický úrad – Eurostat,
• Svetová poštová únia – UPU,
• Európska komisia – EK,
• Európsky výbor pre poštovú reguláciu – CERP.

Oblasť medzinárodných vzťahov

Medzinárodné vzťahy patria medzi stále činnosti Poštového 
regulačného úradu.

Poštový regulačný úrad sa pravidelne zúčastňuje plenárnych 
zasadnutí CERP. Dvaja zástupcovia úradu sa v roku 2010 zú-
častnili plenárneho zasadnutia CERP v Krakove (Poľsko) a na 
jeseň v Istanbule (Turecko). 

Zástupcovia úradu sa zúčastnili tiež stretnutia pracovnej sku-
piny „Poštoví kuriéri a ich prístup na trh“, ktoré organizoval DG 
Trade, zameraného na aktualizáciu procesov poštovej reformy 
a existujúce špecifi cké problémy prístupu na poštový trh.

Aj v roku 2010 sa úrad zúčastňoval zasadnutí Výboru EK pre 
poštovú smernicu, ktorý vykonáva svoju činnosť podľa článku 
21 poštovej smernice, ako aj zasadnutí jeho pracovnej skupi-
ny.

statistical data collection, as well as on the basis of foundation 
charter and the statute of the Postal Regulatory Offi  ce. 

Every year the Postal Regulatory Offi  ce elaborates and submits 
for approval and registration proposals of the long-run state 
statistical data collection to the Statistical Offi  ce of the Slovak 
republic. Requirements of international institutions as well as 
needs of the postal department and of the Postal Regulatory 
Offi  ce are taken into consideration.

For year 2011 following statistical statements were submitted 
for approval and registration:
• annual statement on postal network, 
• semi-annual statement on postal services, quality and po-

stal payment service,
• semi-annual statement on fi nancial indicators of postal 

companies.

The Postal Regulatory Offi  ce acquired, handled, verifi ed, and 
summarised provided statistical data from all registered postal 
companies. Data are available to be published in the statistical 
publications of domestic and international institutions, as well 
as on internet pages of the MTCRD SR and for public.  

Because of need of comparison of basic characteristics of po-
stal department, harmonisation of the statistical data collec-
tion with data required by following international institutions 
will be provided:
• European statistical offi  ce - Eurostat,
• Universal Postal Union - UPU,
• European Commission – EC, 
• European Committee for Postal Regulation - CERP.

Area of the international relations 

International relations belong to the permanent activities of 
the Postal Regulatory Offi  ce.

The Postal Regulatory Offi  ce joins regularly plenary meetings 
of the CERP. In 2010 two representatives of the Offi  ce partici-
pated in the Plenary Meeting in Krakow (Poland) and in au-
tumn in Istanbul (Turkey).

Representatives of the Offi  ce participated also in work of “Mar-
ket Access Working Group on Postal Courier“ organized by DG 
Trade, which was focused on updating of processes of postal re-
form and on specifi c problems of access to the postal market.

In 2010, the Offi  ce participated in work of the Postal Directive 
Committee of the European Commission too, which executes 
its activity according to article 21 of the Postal Directive, as 
well as in meetings of its working group.
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Zástupca úradu sa zúčastnil plenárneho zasadnutia Výboru EK 
pre normalizáciu CEN/TC 331 Poštové služby, ktorý sa uskutoč-
nil v Bruseli (Belgicko).

Úrad uskutočnil tiež návštevy českého a nemeckého národné-
ho regulačného orgánu s cieľom získať a vymeniť si informácie 
o spôsobe regulácie poštových služieb a o problémoch, s kto-
rými sa regulačné orgány najčastejšie stretávajú vo vnútroštát-
nom i medzinárodnom meradle. 

V roku 2010 sa Slovensko stalo členom ERGP. Skupina je zlože-
ná z vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti poštových 
služieb a jej úlohou je poskytovať poradenstvo a pomáhať Ko-
misii s cieľom konsolidovať vnútorný trh poštových služieb, 
uľahčovať konzultácie, koordináciu a spoluprácu medzi ne-
závislými vnútroštátnymi regulačnými orgánmi v členských 
štátoch, ako aj medzi týmito orgánmi a Komisiou. Zástupcovia 
úradu sa zúčastnili prípravných stretnutí v Helsinkách a v Lon-
dýne, ako aj inauguračného stretnutia v Paríži, ktorým sa ofi ci-
álne začala práca ERGP.

Representative of the Offi  ce took part in the plenary meeting 
of the Committee of the European Commission for standardi-
sation CEN/TC 331 Postal services, which was held in Brussels 
(Belgium).  

The Offi  ce eff ected also visits of the Czech and German nati-
onal regulatory offi  ces with a view to exchange information 
about concept of regulation of postal services and about prob-
lems that the regulatory bodies have to solve in domestic and 
international measure.

In 2010, the Slovak Republic became the member of the ERGP. 
The group is composed of the national regulatory authorities 
in the fi eld of postal services and its task is to advise and to 
help the Commissions with the objective to consolidate the in-
ternal market for postal services, facilitate consultation, coor-
dination and cooperation between the independent national 
regulatory authorities in the member states, as well as betwe-
en those authorities and the Commission. The representatives 
of the Offi  ce took part in preparatory meetings in Helsinki and 
in London, as well as in inaugural meeting in Paris where offi  -
cially started the work of ERGP. 
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3. Rozpočet organizácie

Schválený rozpočet výdavkov úradu predstavoval čiastku 415 
898,00 €, z toho bežné výdavky 382 704,00 € a kapitálové vý-
davky 33 194,00 €. 

Rozpočet úradu na rok 2010 neuvažoval s príjmami.   

V priebehu roka boli na základe rozpočtových opatrení Mi-
nisterstva fi nancií SR (ďalej len „MF SR“) a na podnety úradu 
vykonané rozpočtové opatrenia, ktorými bol upravený roz-
počet úradu. Upravený rozpočet úradu predstavoval čiastku
719 898,00 €.

Príjmy 

Príjmy neboli rozpočtované. Skutočné príjmy za rok 2010 pred-
stavovali čiastku 2 662,04 € a pozostávali z: 
• pokút za porušenie právnych predpisov vo výške 664,00 €,
• iných nedaňových príjmov vo výške 169,82 € (vratky po-

istného, trovy oprávneného v exekúcii, náhrady škody od 
zodpovednej osoby),

• iných mimorozpočtových prostriedkov z náhrad z poistné-
ho plnenia vo výške 1 828,22 €.

Výdavky 

Výdavky v roku 2010 boli čerpané na 99,50 %, čo v hodnoto-
vom vyjadrení predstavuje objem 716 332,71 €. Štruktúra vý-
davkov  podľa jednotlivých kategórií je nasledovná:
 
Bežné výdavky

Bežné výdavky boli čerpané v objeme 641 966,59 €, čo zname-
ná čerpanie na 99,58 %.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania

Prostriedky kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat-
né osobné vyrovnania v objeme 202 023,95 € boli použité v 
súlade s upraveným rozpočtom na výplatu funkčných platov, 
odmien za kvalitné plnenie úloh. Prostriedky boli čerpané na 
100 %.

3. Budget of the organisation

Approved budget of the Offi  ce was 415 898,00 €, divided into 
current expenditure in amount of 382 704,00 € and capital ex-
penditure in amount of 33 194,00 € .

In the budget of the Offi  ce in 2010, there were not fi xed any 
revenues.

During the year, on the basis of the budgetary arrangements 
of the Ministry of Finance of the Slovak Republic (hereafter re-
ferred to as “MF SR”) and on the incentive of the Offi  ce, the 
budgetary arrangements were eff ected and adjusted budget 
of the Offi  ce was 719 898,00 €. 

Revenues 

Revenues were not fi xed in the budget. Real revenues in 2010 
were 2 662,04 € and consisted of:
• penalty for infraction of rules of law in amount of 664,00 €,
• other nontax revenues in amount of 169,82 € (premium re-

fund, execution expences, indemnifi cations of responsible 
person ),

• other extra budgetary resources from reimbursement of 
insurance in amount of 1 828,22 €.

Expenditures 

Spending of the budget in 2010 represented 716 332,71 €, 
which is 99,50 %. The structure of expenditures according to 
individual categories is following: 

Current expenditures

Current expenditures were spent in amount of 641 966,59 €, 
which represents 99,58 %.

Wages, salaries and other personal adjustments

Finances of the category 610 Wages, salaries and other per-
sonal adjustments in amount of 202 023,95 € were spent ac-
cording to adjusted budget for payout of functional salaries, 
bonuses for quality performance of the tasks. Spending of the 
fi nances represented 100 %.
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Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 

Čerpanie výdavkov v tejto kategórii bolo vo výške 71 493,71 €, 
čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 99,98 %. 

Tovary a služby

Kategória tovary a služby bola čerpaná v celkovej čiastke
364 392,78 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 99,26 %. 

Čerpanie rozpočtu v položke cestovné náhrady činilo 19 141,03 €, 
v tom tuzemské cestovné vo výške 1 310,57 €, a zahraničné 
cestovné vo výške  17 830,46 €.

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

V roku 2010 bolo uskutočnených celkom 20 zahraničných slu-
žobných ciest. Podrobnejšie informácie o jednotlivých zahra-
ničných služobných cestách sú uvedené v nasledujúcej tabuľ-
ke.

Insurance fees and employer’s contributions

Spending of expenditures in this category represented
71 493,71 €, which was 99,98 %. 

Goods and services

Finances in the category goods and services were spent in 
amount of 364 392,78 €, which represents 99,26%. 

Spending in the category travel expenditures represented 19 
141,03 €, where inland travel expenditures were 1 310,57 € 
and foreign travel expenditures were 17 830,46 €.

Inland business trips were eff ected with a view to fulfi l the 
tasks of the state supervision over the provision of postal ser-
vices.

In 2010 there were eff ected 20 foreign business trips. Detailed 
information concerning the foreign business trips shows the 
table below:

Miesto konania
Place

Dátum
Date

Účel cesty
Purpose

Počet 
Účastníkov
Number of 

participants

1. Brusel, Belgicko 24. - 25. 1. 2010 zasadnutie pracovnej skupiny k štúdiám EK
meeting of the working group of EC 1

2. Praha, ČR 3. - 4. 2. 2010 rokovanie s regulačným úradom
consultation with the regulatory authority 1

3. Königswinter, Nemecko 22. - 24. 2. 2010 konferencia
conference 1

4. Brusel, Belgicko 22. 3. 2010 zasadnutie prac. skupiny Výboru pre poštovú smernicu
meeting of the WG of the Postal Directive Committee 1

5. Valencia, Španielsko 27. - 30. 4. 2010 konferencia
conference 1

6. Krakov, Poľsko 5. - 7. 5. 2010 plenárne zasadnutie CERP
plenary meeting of CERP 2

7. Helsinky, Fínsko 25. - 27. 5. 2010 zasadnutie ERGP
ERGP meeting 1

8. Viedeň, Rakúsko 27. 5. 2010 podanie kontrolných zásielok v zahraničí
posting of control items abroad 1

9. Brusel, Belgicko 8. 6. 2010 pracovná skupina k štúdiám EK
WG on EC studies 1

10. Brusel, Belgicko 13. - 15. 6. 2010 rokovanie s  DG Market
consultation with DG Market 1

11. Praha, ČR 13. - 15. 9. 2010 rokovanie s regulačným úradom
consultation with the regulatory authority 4

12. Pardubice, ČR 15. - 17. 9. 2010 konferencia
conference 2

13. Kodaň, Dánsko 5. - 8. 10. 2010 Postexpo 3

14. Brusel, Belgicko 12. 10. 2010 zasadnutie prac. skupiny
meeting of the WG 1
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Ďalšie prostriedky kategórie tovary a služby boli použité na úhra-
du výdavkov súvisiacich so zabezpečením chodu úradu (nákla-
dy na energie, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná 
infraštruktúra, servis SW a údržba budov, u všeobecných služieb 
hlavne vykonávanie revízií a kontroly zariadení, upratovanie) a 
stravovanie zamestnancov úradu. U služieb najvyššie čerpanie 
predstavujú náklady súvisiace s vypracovaním štúdií pre tvorbu 
regulačnej stratégie v oblasti fi nancovania univerzálnej služby a 
za účelom vyhodnotenia vplyvu liberalizovaného prostredia na 
rozsah a potreby používateľov univerzálnej služby.

Prehľad výdavkov na tovary a služby je uvedený v tabuľke a 
grafe:

                                 

Other fi nances in category goods and services were used for 
payment of expenses pertinent to operation of the Offi  ce (cost 
of energy, postal and telecommunication charges, commu-
nication infrastructure, software service and maintenance of 
buildings, provision of controls and revisions of equipment, 
cleaning) and expenses on food of employees. The highest is 
spending for services related with elaboration of studies con-
cerning regulatory strategy in the area of fi nancing of the uni-
versal service and of evaluation of impact of liberalized envi-
ronment on scope and needs of users of the universal service.

Overview of amount of expenses on goods and services are 
indicated in the table and the graph:

15. Mníchov, Nemecko 13. - 15. 10. 2010 rokovanie s regulačným úradom 
consultation with the regulatory authority 1

16. Bern, Švajčiarsko 9. - 12. 11. 2010 zasadnutie regulačného fóra 
regulatory forum 1

17. Londýn, Veľká Británia 9. 11. 2010 zasadnutie ERGP
ERGP meeting 1

18. Istanbul, Turecko 23. - 26. 11. 2010 plenárne zasadnutie CERP
plenary meeting of CERP 1

19. Brusel, Belgicko 10. 12. 2010 plenárne zasadnutie CEN TC 331
plenary meeting of CEN TC 331 1

20. Brusel, Belgicko 29. 11. - 2. 12. 2010 zasadnutie ERGP
ERGP meeting 2

Ukazovateľ
Indicator

Skutočnosť 2009 v €
Reality 2009 in €

Rozpočet 2010 v €
Budget 2010 in €

Skutočnosť 2010 v € 
Reality 2010 in €

Tovary a služby
Goods and services 114 053,33 367 094,00 364 392,78

v 
tom:
in it:

 cestovné náhrady
 travel expenditures 14 455,79 19 141,03 19 141,03

 energie, voda a komunikácie
 energy, water and communications 18 846,35 18 065,91 18 065,91

 materiál 
 material 17 457,74 20 332,59 18 268,91

 dopravné
 transport expenditures 12 906,01 15 689,45 17 252,56

 rutinná a štandardná údržba
 groovy and standard maintenance 8 845,78 27 879,28 25 680,63

 nájomné za nájom
 rent for location 517,80 474,65 474,65

 služby
 services 41 023,86 265 511,09 265 509,09
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Bežné transfery

Bežné transfery v čiastke 4 056,15 € boli použité na úhradu 
členského príspevku SANET, ktorého služby sú využívané na 
zabezpečenie prístupu úradu na Internet, na výplatu odchod-
ného pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru a výplatu 
nemocenských dávok zamestnancom.

Kapitálové výdavky 

Kapitálové výdavky boli plánované vo výške 33 194,00 €, 
rozpočtovým opatrením boli upravené na 75 194,00 € a boli 
čerpané vo výške 74 366,12 € v súlade s registrom investícií 
MF SR. Prostriedky boli použité na obstaranie SW, nákup vý-
počtovej a prezentačnej techniky, projektovú dokumentáciu 
na bleskozvod,  rekonštrukciu a modernizáciu budovy sídla 
úradu. 

Current transfers

Current transfers in amount of 4 056,15 € were spent on pay-
ment of membership fee to SANET, which services are used for 
provision of access of the Offi  ce to internet network, on pay-
ment of retirement benefi ts and on payment of sickness bene-
fi t of employees.

Capital expenditures

Capital expenditures were planed in amount of 33 194,00 €, by 
budget provisions they were adjusted on 75 194,00 € and were 
spent in amount of 74 366,12 € in compliance with register of 
investments of the MF SR mainly for provision of SW, purchase 
of computer and presentation techniques, project documen-
tation, lightning conductor, reconstruction and modernisation 
of the Offi  ce. 

Prehľad o plnení verejného rozpočtu za rok 2010 podľa položiek ekonomickej klasifi kácie
Overview of fulfi lment of the budget in 2010 according to the categories of the economic classifi cation

Názov položky
Category

Schválený
rozpočet v €
Approved
budget in €

Upravený
rozpočet v €
Adjusted
budget in €

Skutočnosť v €
Reality in €      

Plnenie v % 
Fulfi lment in %

Príjmy
Revenues 0 0 2 662,04 -

Výdavky
Expenditures 415 898,00 719 898,00 716 332,71 99,50

v tom 
in it:

Bežné výdavky
Current expenditures 382 704,00 664 704,00 641 966,59 99,58

v tom
in it:

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Wages, salaries and OPA 202 024,00 202 024,00 202 023,95 100,00
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Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
Insurance fees and employer´s contributions 70 607,00 71 507,00 71 493,71 99,98

Tovary a služby
Goods and services 105 094,00 367 094,00 364 392,78 99,26

v tom: cestovné náhrady
in it: travel expenditures 20 500,00 19 141,00 19 141,03 100,00

 energie, voda a komunikácie
 energie, water and communications 16 600,00 18 065,91 18 065,91 100,00

 materiál
 material 12 132,00 20 332,59 18 268,91 89,85

 dopravné
 transport expenditures 12 200,00 15 689,45 17 252,56 109,96

 rutinná a štandardná údržba
 groovy and standard maintenance 8 100,00 27 879,28 25 680,63 92,11

 nájomné za nájom
 rent for location 518,00 474,65 474,65 100,00

 služby
 services 35 044,00 265 511,09 265 509,09 100,00

Bežné transfery
Current transfers 4 979,00 4 079,00 4 056,15 99,44

v tom: členské príspevky
in it: member contributions 33,00 33,00 33,00 100,00

  odstupné 
  severance payments 1 400,00 0,00 0,00 0,00

 odchodné
 retirement benefi ts 1 546,00 2 890,00 2 890,00 100,00

 nemocenské dávky
 sickness benefi ts 2 000,00 1 156,00 1 133,15 98,02

Kapitálové výdavky
Capital expenditures 33 194,00 75 194,00 74 366,12 98,90

v tom: 
in it:   

 nákup softvéru IA 21562
 purchase of software 3 000,00 3 000,00 2 990,00 99,67

 nákup výpočtovej techniky IA 10402
 purchase of computer technique 5 000,00 6 000,00 5 917,53 98,63

 nákup prevádzkových strojov PZaN IA 21559
 purchase of operational machines 5 500,00 5 500,00 5 294,31 96,26

 prípravná a projektová dokumentácia IA 3428
 preparatory and project documentation 0,00 160,00 160,00 100,00

 rekonštrukcia a modernizácia IA 3428
 reconstruction and modernisation 17 000,00 60 534,00 60 004,28 99,12

 rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry IA 21560
 reconstruction of communication infrastructure 2 694,00 0,00 0,00 0,00
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Výdavky na štátnu reguláciu poštových služieb a pošto-
vých sadzieb a výkon štátneho dohľadu za rok 2010

Výdavky na najvýznamnejšie aktivity v oblasti regulácie pošto-
vých služieb sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Expenses on state regulation of postal services and postal 
charges and execution of state supervision in 2010

Expenses on the most important activities in the postal servi-
ces regulation area are mentioned in the table:

Najvýznamnejšie aktivity v oblasti poštových služieb
The most important activities in the postal services area

Výdavky
Expenditures

v € / in € v % / in %

Štátna
regulácia 
State
regulation

Registrácie poštových podnikov
Registration  of postal companies 5 832,28 0,9

Zmeny poštových podmienok
Amendment of postal terms and conditions 33 049,58 5,1

Metodické cenové usmernenia
Methodical price regulation 33 049,58 5,1

Metodické usmernenia k oddelenému účtovníctvu
Methodical regulation of separated accounting system 30 457,46 4,7

Kvalita univerzálnej služby
Universal service quality 27 217,30 4,2

Štátny
dohľad
State
supervision

Prešetrovanie sťažností, petícií a podaní 
Handling complaints, petitions and claims 87 484,19 13,5

Dodržiavanie poštových podmienok
Observation of postal conditions 46 010,20 7,1

Audit merania kvality
Audit of measurement of quality 36 937,77 5,7

Cenová kontrola poštových sadzieb
Price control of postal charges 71 283,41 11,00

Kontrola vedenia oddeleného účtovníctva
Control of separated accounting service 46 658,23 7,2

Kontrola poskytovania poštových služieb
Control of postal services provision 60 266,88 9,3

Vytváranie informačného systému o cenách 
Creation of information system of prices 7 776,37 1,2

Vytváranie informačného systému o poštovej sieti
Creation of information system of postal network 7 776,37 1,2

Vytváranie informačného systému o STN-EN
Creation of information system of STN-EN 7 128,34 1,1

Aplikácia EN v podmienkach SR
Application of EN in conditions of SR 17 496,84 2,7

Medzinárodné
vzťahy
International
relations

Aktivity k CERP
Activities concerning CERP 11 664,56 1,8

Aktivity k Európskej komisii, štúdie
Activities concerning European Commission 16 200,78 2,5

Aktivity k ERGP
Activities concerning ERGP 9 720,47 1,5

Aktivity k UPU, bilaterálne vzťahy, štúdie
Activities concerning UPU, bilateral relations, studies 27 217,30 4,2

Iné aktivity
Other activities

Spolupráca pri tvorbe STN-EN
Collaboration on creation of STN-EN 13 608,65 2,1

Štatistické zisťovanie
Statistical data collection 25 921,24 4,0

Stanoviská, podklady, dotazníky
Viewpoints, basis, questionnaires 25 273,21 3,9

Spolu / Total   648 031,00 100,0
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Výdavky na štátnu reguláciu poštových služieb a poštových 
sadzieb a výkon štátneho dohľadu v roku 2010 činili približ-
ne 90,47 % celkových výdavkov úradu. Zvyšnú časť výdavkov 
tvoria zabezpečovacie činnosti úradu reprezentujúce hlavne 
činnosti spojené s riadením úradu, personalistikou, právnymi 
záležitosťami, kontrolnou činnosťou, ekonomickými agenda-
mi, správou majetku štátu a pod. 

Vyhodnotenie plnenia cieľov programov

Pre rok 2010 boli úradu stanovené nasledujúce ciele: 
Cieľ 1: V roku 2010 v rámci štátneho dohľadu vykonať 30 kon-
trol. 

Vyhodnotenie:
Stanovený cieľ bol splnený. 
V roku 2010 bolo vykonaných celkom 30 kontrol. Z toho na:
• vedenie oddeleného účtovníctva a dodržiavanie cenovej 

disciplíny – 6 kontrol,
• dodržiavanie poštovej výhrady, vybavovanie reklamácií a 

poskytovanie štatistických údajov -  12 kontrol,
• doručovanie zásielok, kvalitu univerzálnej služby a audit 

meracieho systému - 12 kontrol. 
 (plnenie normy kvality – času prepravy poštových zásielok 

podľa požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, dodrža-
nie požiadaviek na merací systém a vykonanie merania 
času prepravy poštových zásielok nezávislou inštitúciou 
podľa schválenej metodiky merania, kvalita doručovania 
zapísaných zásielok. Výsledky nezávislého merania preu-
kázali, že predpísané normy kvality pre čas prepravy poš-
tových zásielok boli splnené vo všetkých kategóriách: listy 
1. triedy 96,82 % (norma kvality 96 %), listy 2. triedy 94,01 
% (94 %), doporučené listy 2. triedy 96,61 % (94 %), balíky 
1. triedy 98,02 % (95,5 %), balíky 2. triedy 96,5 % (95,5 %), 
poštové peňažné poukazy H 2. triedy 94,31 % (94 %)). 

Expenses on state regulation of postal services and postal 
charges and execution of state supervision in 2010 represen-
ted aprx. 90,47 % of total expenses of the Offi  ce. The rest re-
presented expenses on activities of the Offi  ce related to the 
management of the Offi  ce, personal aff aires, juridical aff aires, 
control activities, economic agenda and gestion of the state 
property  etc.

Evaluation of the program objectives fulfi lment 

In 2010 there were following objectives of the Offi  ce:
Objective No. 1: In 2010, in the framework of state supervision 
to make 30 controls.

Evaluation
Objective was fulfi lled.
In 2010 there were realized 30 controls focused on:
• maintenance of separate accounts and of price discipline – 

6 controls,
• observation of postal reservation and handling of compla-

ints and providing statistical data – 12 controls,
• delivery of items, quality of the universal service and audit 

of measurement system – 12 controls
 (fulfi lment of quality standards – transit time of postal items 

according to the requirements for the quality of the univer-
sal service, observation of requirements for measurement 
system and performance of measurement of transit time of 
postal items by independent institution according to appro-
ved methodology of measurement, quality of delivery of re-
corded items. Results of independent measurement proved 
that quality standards of transit time of postal items were 
fulfi lled in all categories: letters of 1st class 96,82% (quality 
standard is 96%), letters of 2nd class 94,01% (94%), registe-
red letters 2nd class 96,61% (94%), parcels 1st class 98,02% 
(95,5), parcels 2nd class 96,5% (95,5), postal money orders 
type H 2nd class 94,31% (94%)).

Názov ukazovateľa
Indicator

Typ
Type

Merná jednotka
Measurement unit 2010

Počet vykonaných kontrol
Number of realized controls

Výstup
Output

ks
Pieces

Plán
Plan 30

Skutočnosť
Reality 30
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Cieľ 2: V roku 2010 vykonať 25 kontrol územnej a časovej do-
stupnosti prístupových miest verejnej poštovej siete v súlade 
s Poštovou licenciou. 

Vyhodnotenie:
Stanovený cieľ bol splnený. 
V roku 2010 bolo vykonaných celkom 27 kontrol. Z toho bolo 
zameraných na:
• územnú dostupnosť - 21 kontrol,
• časovú dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej 

siete - 6 kontrol. 

Pri kontrolách neboli zistené nedostatky.

Konkrétne zameranie kontrol: dodržanie predpísaných podmie-
nok na zaradenie lokality medzi miesta bez doručovania alebo 
medzi miesta s obmedzeným doručovaním, dodržanie predpí-
saných hodín pre verejnosť a overenie účinnosti vykonaných 
opatrení vyplývajúcich z predchádzajúcej kontrolnej činnosti.  

Objective No. 2: In 2010, to eff ect 25 controls of territorial and 
time availability of access points of the public postal network 
according to the Postal licence.

Evaluation
Objective was fulfi lled.
In 2010 there were realized 27 controls focused on:
• territorial availability – 21 controls,
• time availability of access points of the public postal ne-

twork – 6 controls.

Defaults were not found. 

Controls involved: observation of conditions for classifi cation 
of location as place without delivery or with restricted delivery 
service, observation of opening hours for public and verifi ca-
tion of effi  ciency of realized measures resulting from previous 
control activity.

Názov ukazovateľa
Indicator

Typ
Type

Merná jednotka
Measurement unit 2010

Počet vykonaných kontrol
Number of realized controls

Výstup
Output

ks
Pieces

Plán
Plan

25

Skutočnosť
Reality 31



VÝROČNÁ SPRÁVA
2010
ANNUAL REPPORT

POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD
POSTAL REGULATORY OFFICE

34

4. Ľudské zdroje

K 31. 12. 2010 mal Poštový regulačný úrad 17 zamestnancov 
vo fyzických osobách, z celkového počtu 17 miest schválených 
na rok 2010. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v 
roku 2010 bol 16,1. Úrad prijal 1zamestnanca do dočasnej štát-
nej služby z dôvodu odchodu 1 štátneho zamestnanca do sta-
robného dôchodku. Z celkového počtu 17 zamestnancov mal 
úrad v hodnotenom období 2 zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a 15 štátnych zamestnancov.

K 31. 12. 2010 bola štruktúra štátnych zamestnancov podľa 
druhu štátnej služby nasledujúca:
• dočasná štátna služba (verejné funkcie): 2 zamestnanci, 
• stála štátna služba:                12 zamestnancov,
• dočasná štátna služba:   1 zamestnanec. 

Štruktúra zamestnancov zohľadňujúca pohlavie, vzdelanie a 
druh pracovnoprávneho vzťahu je uvedená v nasledujúcej ta-
buľke: 

Personálne vybavenie útvarov úradu

Prehľad o počte zamestnancov v jednotlivých útvaroch k
31. 12. 2010 charakterizuje nasledovná tabuľka: 

4. Human Resources 

On 31st December 2010 there were 17 employees in natural 
persons in the Offi  ce. Total number of posts approved for the 
year 2010 was 17. Average calculated number of employees 
was 16,1. The Offi  ce admitted one employee to the temporary 
civil service by the reason of retirement of one employee in 
civil service. From total number of 17 employees there were 2 
employees in public administration service and 15 employees 
in civil service.

On 31st December 2010 the structure of state employees ac-
cording to the kind of state service was:
• temporary civil service (public status):  2 employees,
• permanent civil service:   12 employees,
• temporary civil service:   1 employee.

Structure of employees considering sex, education and type of 
labour relation is stated in following table:

Personal capability of the Offi  ce departments

Overview of number of employees in individual divisions on 
31 December 2010 is done in the following table: 

Ukazovateľ
Indicator

Plán
Plan 

Skutočnosť
Reality

Štruktúra v %
Structure in %

Počet zamestnancov (priemerný prepočítaný)
Number of employees (average calculated) 17 16,1

Stav k 31.12.2010 vo fyz. osobách
Number of employees on 31.12.2010 physical  persons 17 17 100,00

v tom: muži
in it: men - 6 35,29

 ženy
 women - 11 64,71

v tom: VŠ vzdelanie II. stupňa
in it: university graduated 15 15 88,24

 USO vzdelanie
 full secondary education 2 2 11,76

v tom: štátna služba
in it: civil service 15 15 88,24

 verejná služba
 public administration service 2 2 11,76

Útvar
Department

Plán
Plan

Skutočnosť 
Reality

Predseda a podpredseda
Chairman and Deputy-chairman 2 2

Kancelária predsedu a medzinárodnej spolupráce
Offi  ce of chairman and international cooperation 1 1

Referát právny a kontroly
Department of law and control 1 1
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Odpracovaná doba

Zamestnanci úradu v roku 2010 odpracovali 27 101 hodín. 
Na prehlbovanie kvalifi kácie v rámci pracovného/služobného 
času bolo zamestnancom poskytnutých spolu 771 hodín.

Hours worked 

Employees of the Offi  ce in 2010 worked 27 101 hours. For de-
epening of qualifi cation of civil servants 771 hours were pro-
vided. 

Osobný úrad
Personal offi  ce 1 2

Odbor regulácie
Department of regulation 9 9

Odbor ekonomiky a správy
Department of economy and administration 3 2

Spolu
Total 17 17

Prehľad  o využití pracovného/služobného času / Overview of working time utilisation

Ukazovateľ 
Indicator

 2009 2010 Index

dní / days hod / hours % dní / days hod / hours % r.2009 = 100%
Fond pracovnej doby 
Working time fund   31 320,00 100,00   31 492,50 100,00 100,55

Odpracovaná doba:
Worked hours   26 776,00 85,49   27 101,00 86,06 101,21

          z toho: prehlbovanie kvalifi kácie
          in it: deepening of qualifi cation   710,00  -   771,00  - 108,59

Neodpracovaná doba:
Not worked time:   4 544,00  -   4 391,50  - 96,64

          v tom: služobné voľno ŠZ
          in it:     service leave   0,00 0,00   0,00 0,00  - 

                       dovolenka
                       holidays 491,00 3 682,50 11,76 457,00 3 427,50 10,88 93,08

                      prekážky
                      obstacles   201,50 0,64   176,50 0,56 87,59

                      práceneschopnosť
                      sickness absence 88,00 660,00 2,11 105,00 787,50 2,50 119,32

iné (neplatené voľno,...)
other (not payed leave)   0,00 0,00   0,00 0,00  - 

Práca nadčas 1) 

Overtime work 1)   8,25     17,25   209,09

1)  následne poskytnuté náhradné voľno / compensatory leave provided afterwards
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Dovolenka na zotavenie bola zamestnancom poskytnutá v 
rozsahu 5 alebo 6 týždňov v súlade s kolektívnymi zmluvami 
na rok 2010. Z celkového nároku 614,50 dní bolo vyčerpaných 
457 dní. V nároku je zohľadnený aj prevod nevyčerpanej dovo-
lenky na zotavenie z roku 2009. 

Úrad v roku 2010 uzatvoril 3 dohody o vykonaní práce v celko-
vom rozsahu 80 hodín na rozličné činnosti, ktoré nebolo mož-
né zabezpečiť stálymi zamestnancami. 

Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov bolo realizované na základe plánu 
vzdelávania, ktorý odrážal vzdelávacie potreby zamestnancov 
a ciele služobného úradu. Prehlbovanie kvalifi kácie sa uskutoč-
ňovalo hromadnými alebo skupinovými formami vzdelávania, 
ktoré zabezpečoval a fi nancoval služobný úrad, ale aj využíva-
ním samoštúdia zamestnancov. 

V minulom roku sa v úrade uplatnilo prvýkrát vo významnejšej 
miere dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronických 
komunikačných prostriedkov, a to pri vzdelávaní v oblasti IT.

Prehlbovanie kvalifi kácie bolo zamerané na špecializované 
vzdelávanie zamestnancov s cieľom prehĺbiť požadovanú úro-
veň odborných vedomostí a schopností potrebných pre kva-
litné plnenie úloh na danom mieste. Úrad okrem odborných 
medzinárodných konferencií, seminárov a iných krátkodobých 
foriem vzdelávania zabezpečil vybraným štátnym zamestnan-
com, ktorí zastupujú úrad pri rokovaniach s medzinárodnými 
inštitúciami, kurzy anglického jazyka.  

Úrad poskytol zamestnancom na prehlbovanie kvalifi kácie 
spolu 771 hodín, čo je v priemere 47,9 hodín na zamestnanca. 
Spolu bolo realizovaných 23 externých vzdelávacích aktivít, na 
ktorých sa zúčastnilo spolu 42 osôb. Celkové fi nančné náklady 
na vzdelávanie v úrade predstavovali 2 752,16 €.

Paid leave was provided to employees to the extent of 5 or 
6 weeks in accordance with Company Collective Agreements 
for year 2010. From total number of 614,50 days of paid leave 
there were taken 457 days. Overview includes paid leave no 
taken in 2009. 

The Offi  ce in 2010 had concluded 3 agreements on job perfor-
mance for 80 hours for the purpose of provision of work which 
could not be supplied by permanent employees.

Staff  education

The education of the Offi  ce staff  was realised on the base of 
education plan, which had refl ected educational needs of staff  
and targets of the Offi  ce. Deepening of qualifi cation was rea-
lised by collective or team education forms that were ensured 
and fi nanced by the Service Offi  ce. 

Last year, for the fi rst time, distant education through the 
electronic communication facilities was applied in important 
measure, especially in the area of IT education.

Attention was given to special education of employees with 
the aim to receive required level of expert knowledge and 
skills for qualitative fulfi lment of service tasks. In addition to 
professional international conferences, seminaries and other 
forms of education, Offi  ce provided also English language co-
urse for those civil servants that represent the Offi  ce at nego-
tiations with international institutions. 

The paid time-off  for deepening of qualifi cation, together 771 
hours were provided by Offi  ce, which is in average 47,9 ho-
urs per employee. There were together 23 external education 
activities with participation of 42 persons.  Total expenses on 
education represented 2 752,16 €.
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5. Ciele Poštového regulačného
úradu a prehľad ich plnenia 

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

Ciele úradu vyplývajú z jeho poslania, ktoré je špecifi kované  
predovšetkým zákonom o poštových službách a schváleným 
štatútom úradu. Sú to činnosti vykonávané na zabezpeče-
nie 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 spo-
kojnosť zákazníkom 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 2010 boli sústredené a plnené v 
nasledovných oblastiach:
• regulácia trhu poštových služieb, schvaľovanie poštových 

podmienok univerzálnej služby a poštového platobného 
styku a regulácia poštových sadzieb,

• výkon štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových 
služieb a dodržiavaním kvalitatívnych požiadaviek na po-
skytovanie univerzálnej služby,

• skvalitňovanie podmienok (odborných, ekonomicko-
správnych a personálnych) na plnenie úloh vyplývajúcich 
z poslania úradu. 

V oblasti regulácie trhu poštových služieb a poštových sa-
dzieb bolo v roku 2010 hlavným cieľom úradu: 
• realizácia odporúčaní EK vzťahujúcich sa k trhu poštových 

služieb,
• kontrola uplatňovania vydaných regulačných rozhod-

nutí,
• rozhodovanie o zásadných zmenách v poštovej sieti

poskytovateľa univerzálnej služby,
• stabilizácia, aktualizácia miest bez doručovacej služby

v SR,
• zabezpečenie dodržiavania zákazu prerozdeľovania ná-

kladov a výnosov medzi regulovanými a neregulovanými 
činnosťami formou kontroly a nezávislého auditu nákla-
dového modelu,

5. Goals of the Postal Regulatory
Offi  ce and outline of their fulfi lment 

The Postal Regulatory Offi  ce has operated its activity fi rst of all 
by the Act No. 507/2001 Coll. on Postal services as amended 
and by approved statute of the Offi  ce.

The goals of the Offi  ce results from its mission, that is specifi ed 
fi rst of all by the Act No. 507/2001 Coll. on Postal services as 
amended and by approved statute. These activities are execu-
ted for provision of state regulation of postal services and for 
state supervision over postal services. The main tasks of the 
professional operation of the Offi  ce were oriented to the sup-
port of creation the conditions for providing of the qualitative 
postal services with accent on the universal service which sho-
uld be accessible to everybody in determined quality, under 
the same conditions and at aff ordable prices. The role of the 
Offi  ce is to act by the way bringing the satisfaction of postal 
customers, insuring further development and utilising of the 
universal service and promoting the creation of competitive 
atmosphere. The realisation of these tasks must be in such ex-
tent and form, that they insure setting-out the eff ectiveness 
and effi  ciency at postal service providers.

The main goals of the Offi  ce in 2010 were concentrated and 
fulfi lled in the following areas:
• regulation of postal services market, approval of postal 

terms and conditions of the universal service and of the 
postal payment service and regulation of postal charges,

• provision of the state supervision over the postal services 
provision and observance of the quality requirement for 
providing the universal service,

• improving the conditions (professional, economic-admi-
nistrative and personal) for fulfi lment of the tasks resulting 
from mission of the Offi  ce.

The main target of the Offi  ce in 2010 in the area of regulation 
of the postal services market and postal charges was:
• implementation of European Commission’s recommenda-

tions relating to the postal market, 
• control of application of issued regulative decisions,
• decision-making on fundamental changes in the postal 

network of the universal service provider,
• stabilization, updating of places without delivery service in 

the Slovak Republic,
• provision of non redistribution of expenses and revenues 

between regulated and unregulated postal services by the 
way of control and independent audit of costing model,

• regulation of prices of universal service and of course of 
the economically approved costs of regulated activities.
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• regulácia cien univerzálnej  služby a vývoja ekonomicky 
oprávnených nákladov regulovaných činností. 

V oblasti výkonu štátneho dohľadu bolo cieľom napĺ-
ňanie odporúčaní poštovej smernice, zabezpečenie sú-
ladu postupov poskytovateľa univerzálnej služby so záko-
nom, Poštovou licenciou, Požiadavkami na kvalitu univer-
zálnej služby, zákonom o cenách a EN 13850 s akcentom 
na:
• rozsah a kvalitu poskytovania univerzálnej služby,
• kvalitu vybavovania podaní, petícií a iných podnetov s 

dôrazom na komplexnosť, dôslednosť, presnosť a včas-
nosť vybavenia,

• monitorovanie rozvoja trhu poštových služieb s cieľom 
udržiavania regulárneho a konkurenčného prostredia na 
poštovom trhu a zastupovanie záujmov zákazníkov,

• zabezpečenie vedenia oddeleného účtovníctva  univer-
zálnej služby a  ostatných poštových a nepoštových slu-
žieb a zamedzenie krížového fi nancovania,

• 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 intenci-
ách zásadných odporúčaní  noriem, potrieb spoločnosti 
a požiadaviek zákazníkov,

• prehodnotenie zisťovaných ukazovateľov a prepracova-
nie výkazov štátneho štatistického zisťovania s cieľom 
zlepšiť možnosti sumarizovania a porovnávania údajov a 
vykonávania globálnych alebo čiastkových analýz pošto-
vého trhu vo vnútroštátnom a medzinárodnom porovná-
vaní a so zámerom znížiť zaťaženie spravodajských jed-
notiek. 

V oblasti skvalitňovania podmienok na plnenie úloh vy-
plývajúcich z poslania úradu boli úlohy zamerané do ob-
lasti personálneho vybavenia, finančného zabezpečenia 
činností a zabezpečenia organizačných a správnych potrieb 
úradu:
• v rámci upevňovania autonómie potrebnej pre realizá-

ciu regulačných rozhodnutí sa úrad podieľal na návrhoch 
riešení inštitucionálneho postavenia a fi nancovania úra-
du, 

• pokračovanie v postupnom vybavovaní úradu kompati-
bilnou výpočtovou technikou,

• zabezpečenie zvyšovania kvality jazykových znalostí 
štátnych zamestnancov,

• pre zabezpečenie funkcií úradu sa realizovali viaceré 
úpravy vnútorných smerníc tak, aby bolo možné čiastoč-
ne 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 

In the area of execution of state supervision, the goal was the 
fi lling of recommendations of Postal Directive, provision of 
procedures conformity of the universal service provider with 
the act, the Postal licence, the quality requirements for provi-
ding the universal service, the act on prices and EN 13850 with 
stress on:
• extent and quality of the universal service,
• quality of handling of complaints, petitions and other ini-

tiatives with accent on complexity, consequentiality, preci-
sion and timeliness,

• monitoring of postal service market development with the 
aim to keep fair and competitive environment on postal 
market and present the interests of customers,

• assurance of keeping the separate  accounting system for 
universal service and for other postal and non-postal servi-
ces and prevention of cross subsidisation,

• creation of harmonised market environment by support of 
regulation the implementation of the European standards, 
making conditions for measurement and comparing the 
postal service quality within EU, 

• supervision over realisation of quality measurement of po-
stal services in purviews in terms of principal recommen-
dations of standards, needs of society and requirements of 
customers,

• reevaluation of the statistical data collection and adapta-
tion of statements of state statistical data collection with 
the aim to improve  possibilities of summarization and 
comparison of data and provision of global or partial ana-
lyses of postal market in domestic and international equa-
tions and with the aim to reduce encumbrance of statisti-
cal units.   

In the fi eld of enhancement of conditions for achievement 
the tasks following from mission of the Offi  ce, the tasks were 
oriented to the area of personal equipment, fi nancial assuran-
ce of activities and assurance of organisational and adminis-
trative needs of the Offi  ce:
• within the fastening of autonomy needed for realisation of 

regulatory decisions, the Offi  ce participated in the propo-
sals of institutional set-up solutions and fi nancing of the 
Offi  ce,

• continuing to gradual equipment of the Offi  ce by compa-
tible computer technique,

• assurance of improvement of language knowledge of the 
state employees,

• with the aim to assure the functions of the Offi  ce, several 
modifi cations of internal directives were made to compen-
sate unsatisfactory personal and budgetary  resources of 
the Offi  ce, 

• the presentation of regulatory decisions and theirs reaso-
ning with the aim to ensure this system as a regular output 
of the Offi  ce activity,

• presentation of the liability in action and economy throu-
gh the report for keeper of the budgetary chapter, through 
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správu voči správcovi rozpočtovej kapitoly, výročnú 
správu a verejný odpočet voči širokej verejnosti.

Úrad spolupracoval s MDVRR SR pri príprave legislatívnych 
zmien v súvislosti s plánovanou úplnou liberalizáciou trhu 
poštových služieb v zmysle Smernice EP a Rady 2008/6/ES. 

the annual report and the public deduction towards the 
general public.

The Offi  ce cooperated with the MTCRD SR to prepare legisla-
tive changes in connection with planned full liberalisation of 
the postal services market in terms of the Directive 2008/6/EC 
of the European Parliament and of the Council.
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6. Hodnotenie a analýza vývoja
organizácie

Hlavné ciele Poštového regulačného úradu a čiastočné hod-
notenie jeho činnosti v predchádzajúcich kapitolách pou-
kazujú na to, že poslaním úradu je regulácia v hospodárskej 
oblasti ako súčasť úlohy štátu a zároveň úrad plní celospo-
ločenský záujem defi novaním 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 fi nancovanie čin-
ností úradu zabezpečuje štát zatiaľ z prostriedkov štátneho 
rozpočtu. Použitie iných zdrojov, napríklad od regulovaných 
subjektov tak, aby to nemalo vplyv na nezávislosť regulátora, 
je potrebné legislatívne doriešiť. Naviac prípadné fi nancova-
nie z poplatkov za licencie a registráciu je vlastne fi nancova-
nie z príjmov štátneho rozpočtu a teda nemá pozitívny vplyv 
na štátny rozpočet.

Poštový regulačný úrad v rámci svojich kompetencií má prá-
vo kontrolovať plnenie stanovených podmienok poskytova-
nia poštových služieb a na poštovom trhu predstavuje neza-
stupiteľnú autoritu  v oblasti regulácie a dohľadu.

Dosiahnuté výsledky v činnosti Poštového regulačného úradu 
počas jeho existencie, ale najmä v hodnotenom období roku 
2010, potvrdzujú presadenie sa úradu ako regulačnej autori-
ty na poštovom trhu z pohľadu podnikateľských subjektov, 
ale najmä autority schopnej ochraňovať záujmy užívateľov 
poštových služieb najmä vo vzťahu k poskytovateľovi univer-
zálnej 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 štát-

nej regulácie a realizuje úlohy vyplývajúce zo zákona tý-
kajúce sa štátnej regulácie v plnom rozsahu. To zname-
ná, 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 ope-
rátorov k užívateľom ich služieb z pohľadu atribútov kva-
lity.

• V oblasti štátneho dohľadu Poštový regulačný úrad plní 
úlohy v plnom rozsahu týkajúce sa nariaďovania odstrá-
nenia zistených nedostatkov a upustenia od činností, 
ktoré sú v rozpore so zákonom o poštových službách a 
vydanými povoleniami, ako aj ukladanie pokút za správ-
ne delikty a prejednávanie priestupkov. Úlohy štátneho 
dohľadu súvisiace s kontrolou plnenia podmienok posky-

6. Evaluation and analysis of
development of the organisation 

The main aims of the Postal Regulatory Offi  ce and partial evalu-
ation of its activity in previous chapters show, that the mission 
of the Offi  ce is regulation in the economic area as a component 
role of the state and at the same time the Offi  ce carries out all-
society interest by setting out the conditions and by controlling 
the fulfi lment of them at price accessible universal service, i.e. 
on the same level ensured on the whole territory of the Slovak 
Republic. From the reason that the Offi  ce in the framework of 
the state supervision protects the priorities of the wide public it 
is natural that the state for the time being ensures also the fi nan-
cing of the Offi  ce activities from the state budget. It is necessa-
ry to solve by legislation using of other resources (for example 
from regulated subjects) in manner that it would not infl uence 
the independence of the regulator. In addition the potential fi -
nancing from the licence and registration fees is in reality the 
fi nancing from the state budget revenues and does not have 
the positive infl uence on the state budget. 

The Postal Regulatory Offi  ce, in the framework of its competen-
cies, has a right to control fulfi lment of the specifi ed conditions 
of postal services provision and it represents the authority in the 
area of the regulation and the supervision on the postal market. 

The attained results in operating of the Postal Regulatory Offi  ce 
during its existence, but especially in evaluated period of the year 
2010 confi rm establishment of the Offi  ce as regulatory authority 
on the postal market from point of view of the business entities 
and especially as the authority able to protect the interests of po-
stal service users, especially in relation to the universal service 
provider, i.e. the Slovak Post, joint-stock company. On the basis 
of experiences from the Offi  ce activities it is possible to introduce 
these summaries of evaluation of the contribution of the Offi  ce 
for citizens, companies and state administration:
• The Postal Regulatory Offi  ce fulfi ls its mission in the area of 

the state regulation and realises the tasks concerning state 
regulation following from the act on postal services in full 
extent. It means that in the past year it issued or amended 
decisions which are the content of the state regulation. The-
se decisions adjusted operating conditions of the postal 
operators on the postal market of the Slovak Republic, rela-
tions of the postal operators towards users of their services 
from point of view of the quality attributes and at the uni-
versal service provider from point of view of the prices of the 
services which are the part of the licence proceeding. 

• In the area of the state supervision the Postal Regulatory 
Offi  ce ensures the full range tasks concerning ordering to 
remove the ascertained defi ciencies, stopping the activities 



POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD
POSTAL REGULATORY OFFICE

41

POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD
POSTAL REGULATORY OFFICE

tovania poštových služieb a univerzálnej služby v rozsahu 
zodpovedajúcom možnostiam, t.j. množstvu prostried-
kov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na tieto účely.

• Súčasťou štátneho dohľadu bolo aj riešenie problémov, 
podaní a petícií, s ktorými sa občania obrátili na úrad v 
rámci nespokojnosti s poskytovanými poštovými služ-
bami, a ktoré svojím obsahom spadajú do kompetencie 
Poštového regulačného úradu. Najmä v oblasti univerzál-
nych služieb možno pozorovať nárast uvedených aktivít 
úradu.

• S cieľom zabezpečiť súčinnosť s poskytovateľom univer-
zálnej služby pri riešení  sťažností a petícií v zákonných 
lehotách, ale aj potrebné merania o úrovni kvality posky-
tovaných služieb atď., pokračovala v rámci pracovných 
stretnutí so zástupcami poskytovateľa univerzálnej služ-
by  vzájomná komunikácia o implementácii noriem STN 
EN 13850, STN EN 14012 a STN EN 14508.

• Vďaka legislatívnej podpore, ústretovým aktivitám a sna-
he Poštového regulačného úradu o rast zdravej konku-
rencie na poštovom trhu s cieľom vytvárať podmienky 
pre širšiu škálu poskytovaných služieb, vyššiu kvalitu a 
znižovanie ceny jednotlivých služieb pod tlakom konku-
rencie dochádza k postupnému rozvoju poštového trhu. 
Je však zaznamenaný nárast konkurenčného tlaku v ob-
lastiach podnikania, v ktorých bolo nutné stanoviť či sú 
alebo nie sú súčasťou poštových služieb z rozsahu pošto-
vej výhrady.

• Kvalita a úroveň vykonávaných činností je daná odbornou 
úrovňou a počtom zamestnancov, ktorých kvalifi kácia sa 
sústavne zlepšuje, ako aj úrovňou materiálneho zabezpe-
čenia, kde sa udržiava dosiahnutý štandard.

Na činnosť Poštového regulačného úradu má vplyv relatív-
ne málo inštitúcií. Azda najvýznamnejšie ovplyvňujú aktivity 
úradu rozhodnutia a odporúčania na medzinárodnej úrovni 
prichádzajúce z EK, UPU, CERP a CEN. Na národnej úrovni ide 
predovšetkým o MDVRR SR, ktoré je zodpovedné za tvorbu 
legislatívy pre reguláciu poštového trhu, oblasť poštovej po-
litiky a koncepcie rozvoja poštových služieb v SR, ale aj Šta-
tistický úrad SR. Na nižšej úrovni ovplyvňujú činnosť úradu 
svojimi aktivitami ďalšie právne subjekty, ako sú poskytova-
teľ univerzálnej služby, t.j. Slovenská pošta a.s. a iní najmä re-
gistrovaní poštoví operátori.

Základom analýzy vzťahu medzi činnosťami, ktoré úrad vyko-
náva a zdrojmi, ktorými úrad disponuje, sú údaje z tabuľky na 
str. 31. Tie nám umožňujú porovnávať vynaložené prostried-
ky na jednotlivé aktivity realizované úradom v priebehu roka 
2010. Tu je poskytnutá informácia o vynaložených prostried-
koch na jednotlivé základné aktivity. Avšak vyhodnotiť efek-
tívnosť 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 roz-

which are not conform to the act on postal services and issu-
ed authorisations as well as charging penalties for adminis-
trative off ences and negotiate the misfeasance. Tasks of the 
state supervision connected with control of the conditions 
of provision of postal services and of the universal service in 
the extent according to the possibilities, i.e. fi nances accor-
ded from the state budget for this purpose.   

• State supervision dealt with resolving problems, handling 
complaints and petitions of citizens caused by dissatisfac-
tion with provided postal services which by their contents 
fall under competence of the Postal Regulatory Offi  ce. Espe-
cially in the area of the universal service the growth of men-
tioned activities was recorded.

• With the aim to ensure collaboration with the universal ser-
vice provider in the process of handling complaints and pe-
titions in the time limits determined by the act and to en-
sure the necessary measurement of the quality level of the 
provided services etc., the  mutual communication about 
implementation of the standards EN 13850, EN 14012 and 
EN 14508 continued during the working meetings with re-
presentatives of the universal service provider.

• Following legislative support and activities of the Postal Regu-
latory Offi  ce concerning the growth of healthy competition 
on the postal market with the aim to create conditions for wi-
der scope of provided services, higher quality and  lower pri-
ces of the individual services caused by pressure of the com-
petition, gradual, relatively slow development of the postal 
market is recorded. However, the growth of the competition 
pressure in the similar areas of the enterprising is noticed, it 
will be necessary to determine whether they are or not part 
of postal services from the scope of postal reservation.

• Quality and level of the executed activities is determined 
by the professional level and by number of the employees, 
which qualifi cation is systematically improved, as well as by 
the level of material provision, where achieved standard was 
maintained. 

Activity of the Postal Regulatory Offi  ce is infl uenced by relati-
vely few institutions. Maybe decisions and recommendations at 
the international level coming from the European Commission, 
UPU, CERP and CEN have the most important infl uence on the 
activities of the Offi  ce.  At the national level it is especially MT-
CRD SR which is responsible for legislation concerning the regu-
lation of the postal market, for postal policy and conception of 
postal services development in the Slovak Republic, but also the 
Statistical Offi  ce of the Slovak Republic. At the lower level the 
activity of the Offi  ce is infl uenced by activities of the other legal 
entities like the universal service provider, i.e. Slovak post, join-
t-stock company, and other registered postal operators.

The base of the analysis of the relation between activities which 
the Offi  ce executes and resources which are at its disposal are 
the data indicated in the table on the page 31. These data allow 
comparing expenses on individual activities realised by the Of-
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hodnutím a iné zasa vyžadujú ďaleko zodpovednejší prístup 
najmä z pohľadu možných právnych dôsledkov.

Podrobnejšie sú činnosti Poštového regulačného úradu za rok 
2010 v oblasti štátnej regulácie a v oblasti štátneho dohľadu 
popísané v časti Činnosti Poštového regulačného úradu a o vý-
sledkoch ročného rozpočtového hospodárenia informuje časť 
Rozpočet organizácie. 

Závery z analýzy ukazujú, že regulácia  nemusí byť čisto inter-
venčná. Jej cieľom by malo 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  re-
gulátora a zahrnúť tam nasledovné základné črty umožňujúce 
komplexne naplniť jeho poslanie: 

Autorita
Legislatívne ustanovená, s kompeten-
ciami kompletne naplniť svoje  posla-
nie.

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 podmien-
ky pre plnenie svojich povinností.

Životaschopnosť Včasná reakcia a rozhodovanie.

Priehľadnosť
Široké poznanie jeho reakcií a rozhod-
nutí.

Financovanie Ekonomická a fi nančná samostatnosť.

Závery vyplývajúce z analýzy vývoja Poštového 
regulačného úradu za obdobie roku 2010

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

• Kvalitne a účelne plniť všetky úlohy štátneho dohľadu nad 
poskytovaním poštových služieb nielen s ohľadom na plat-
né predpisy, ale aj s ohľadom na oprávnené záujmy ich uží-
vateľov  či ostatných účastníkov trhu.

fi ce during the year 2010. It is information concerning expenses 
on basic activities. However, to evaluate the effi  ciency of the ex-
penses on individual activities is more complicated task, becau-
se the activities are very often incomparable. Some activities are 
more routine, other need more study before their realisation or 
decision and other need much more responsible approach es-
pecially from point of view of possible legal consequences. 

Details concerning the activities of the Postal Regulatory Offi  ce 
in 2010 in the area of the state regulation and state supervision 
are described in chapter “Activities of the Postal Regulatory Offi  -
ce” and the chapter “Budget of the organisation” informs about 
the results of the annual budgetary management. 

Results from the analysis show that the regulation need not be 
purely interventional. Its objectives should be oriented:
• to protect and defend customers or more precisely custo-

mer interests;
• to harmonize relation between postal operators;
• to uphold government obligation and promote postal mar-

ket development.

To this end, we should try to shape the regulatory function and 
include there certain basic features enabling to fully accomplish 
its mission.

Authority Legally established, with powers to fully ac-
complish its mission.

Legallity Regulatory nature recognized by all corres-
ponding stakeholders.

Independence No ties to any special interests, to act in 
customer’s interest.

Autonomy Full decision-making authority.

Capacity Appropriate physical and technical conditi-
ons for discharging its responsibilities.

Vitality Timely action and decision making.

Transparency Widespread knowledge of its actions and 
decisions.

Financing Economical and fi nancial independence.

Results emerging from the analysis of the 
development of the Postal Regulatory Offi  ce 
during the year 2010

• To initiate and participate in legislative activities, which cre-
ates the liberalised competitive background on the postal 
market, creates legislation protecting interests of the custo-
mers and allows quality fulfi lment of the mission, functions 
and tasks of the Postal Regulatory Offi  ce.

• To fulfi l in quality and eff ective manner all tasks of the sta-
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• Pokračovať v zvyšovaní informovanosti verejnosti o roz-
hodnutiach a aktivitách Poštového regulačného úradu. 

• 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, so znižovaním počtu zamestnancov úradu, 
znižovaním rozpočtu úradu, opakovaným navrhovaním 
ekonomicky neúčelného zlučovania úradu s inými inštitú-
ciami. Riešenie tohto problému je závislé od dostatočných 
fi nančných zdrojov na pokrytie mzdových náležitostí, or-
ganizačnou stabilitou, dostatočnými zdrojmi na niekto-
ré činnosti a aktivity v oblasti štátneho dohľadu, merania 
kvality a medzinárodných vzťahov, ktoré sú realizované len 
do výšky pridelených zdrojov. Preto aj naďalej jednou z pri-
oritných úloh budúceho obdobia je hľadanie zdrojov pre 
kvalitnejšie fungovanie úradu.

• Zvýšenie aktivity na medzinárodnej úrovni s cieľom podie-
ľať sa na zmene pravidiel týkajúcich sa európskeho pošto-
vého trhu s cieľom presadzovať národné potreby.

te supervision over provision of postal services not only re-
garding legislation but also regarding legitimate interests of 
customers or other sharers of the market.

• To continue the growth of informativeness of the public 
concerning decisions and activities of the Postal Regulatory 
Offi  ce. 

• Resources and structures are the part, which cause the most 
problems within the Offi  ce. This problem outstays from the 
beginning of the Offi  ce and it is related with the fact that 
competencies were delegated to other subjects, with reduc-
tion of the staff , reduction of budget, with repeated propo-
sing of economically non-eff ective merge of the Offi  ce with 
other institutions. Solving of this problem depends on suf-
fi cient fi nance resources to cover the wage fund, on mana-
gement stability, suffi  cient resources for some activities in 
the area of the state supervision, quality measurement and 
international relations which are realised only up to level of 
the resources accorded. That’s why searching of the resour-
ces for superior operation of the Offi  ce is still one of the pre-
ference tasks also of the future period. 

• Increase of activities on international level with the aim to 
participate in transformation of rules concerning the Euro-
pean postal market for purpose to promote the national in-
terests. 
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7. 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 pošto-

vých podmienok - všetky poštové podniky so záujmom 
o poskytovanie univerzálnej služby a užívatelia univerzál-
nej služby,

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

d) rozhodnutia o regulácii cien – poskytovateľ univerzál-
nej služby, široká verejnosť ako užívatelia univerzálnej 
služby,

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

7. The main groups of the Postal
Regulatory Offi  ce outputs users 

The outputs of the Offi  ce are assigned for the following groups 
of users:
a) General authorisation – all legal and natural persons with 

interest to provide postal services,
b) Decision on granting the Postal license and amending of 

the postal conditions – all postal companies with interest 
to provide the universal service, and users of the universal 
postal services,

c) Decision on registration – all postal companies with inte-
rest to provide postal services which are subject of regis-
tration, 

d) Decisions on price regulation – the universal service provi-
der, wide public as users of the universal postal service, 

e) State supervision over the postal market service – postal 
service providers from point of view of correct competition 
on the postal services market, users of postal services from 
point of view of protection of their user’s interest.
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