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PRÍHOVOR

V roku 2008 patrili medzi najvýznam-
nejšie udalosti, ktoré mali podstatný
vplyv na každodenný život úradu do-
máce aj medzinárodné aktivity súvisia-
ce s aplikáciou novely zákona o poš-
tových službách, cieľom ktorej bolo za-
medziť nesprávnemu výkladu a obchá-
dzaniu zákona. Touto novelou sa spres-
ňuje postavenie poskytovateľa univer-
zálnej poštovej služby na trhu pošto-
vých služieb. Poštový regulačný úrad
vyvíjal aktivity, ktorých cieľom mala byť
implementácia novely zákona do prí-
slušných rozhodnutí úradu. Zároveň
úrad zameriaval svoju činnosť aj na im-
plementáciu ustanovení tretej poštovej
smernice. Smernica Európskeho par-
lamentu a rady stanovila termín úplnej
liberalizácie poštového trhu pre Sloven-
skú republiku od 1. januára 2013.

V súlade so svojím poslaním Poštový regulačný úrad pod-
poruje svojimi aktivitami vytváranie spravodlivého trhové-
ho prostredia v oblasti poštových služieb, t.j. napĺňanie po-
litiky liberalizácie a rovnosti podmienok podnikania pre všet-
ky podnikateľské subjekty v intenciách platnej legislatívy
a zároveň dohliadal na plnenie záväzkov poskytovateľov
poštových služieb voči širokej verejnosti. Samozrejme hlav-
nou náplňou činnosti Poštového regulačného úradu
i v tomto roku bola štátna regulácia a štátny dohľad nad
poskytovaním poštových služieb s akcentom na transpa-
rentnosť nákladov na poskytovanie univerzálnej poštovej
služby.

Veríme, že aj táto správa, ktorá informuje o aktivitách Poš-
tového regulačného úradu  za rok 2008 prispeje k objektív-
nemu a nezávislému informovaniu verejnosti o výsledkoch
činností v regulačnej oblasti, v oblasti štátneho dohľadu,
ako aj o výsledkoch rozpočtového hospodárenia úradu.

Ing. Ján Fľak, PhD.
       predseda úradu

Internal and international activities rela-
tive to application of amendment of the
Act on postal services, the aim of which
was to prevent wrong interpretation and
evasion of legislation, were the most im-
portant events which influenced daily life
of the Office in 2008. This amendment
states more precisely position of the uni-
versal service provider on the market of
postal services. The Postal Regulatory
Office realized activities with the aim to
implement amendment of the act into
particular decisions of the Office.  At the
same time the Office targeted its activi-
ties on implementation of the third postal
directive. The Directive of the European
Parliament and of the Council determi-
ned the time limit of the full liberalisation
of the postal market in the Slovak republic
on 1st January 2013.

According to its mission, the Postal Regulatory Office sup-
ported by its activities creation of the fair market environ-
ment in the postal services area, i.e. fulfilment of the libera-
lisation policy and equality of the business conditions for all
legal entities and at the same time to supervise the fulfil-
ment of obligations of postal services providers against a
wide public. Of course, the main aim of the activities of the
Postal Regulatory Office in this year was the state regula-
tion and the state supervision over provision of postal ser-
vices with accent on transparency of costs of the universal
postal service provision.

We believe that this report, which inform about the activi-
ties of the Postal Regulatory Office in 2008 will help to pro-
vide the public by an objective and independent informa-
tion on activities results in the area of the regulation, state
supervision as well as on economic results of the Office.

Ing. Ján Fľak, PhD.
       chairman
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Smernica č. 97/67/EC Európskeho parlamentu a Rady zo
dňa 15. decembra 1997 v znení Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2002/39/EC z 10. júna 2002, a v znení
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/EC z 20.
februára 2008, z hľadiska ďalšej liberalizácie trhu pošto-
vých služieb spoločenstva (ďalej len „poštová smernica“)
v článku 22 stanovuje, že každý členský štát určí jeden
alebo viaceré národné riadiace orgány pre odvetvie pošto-
vých služieb, ktoré sú právne oddelené a prevádzkovo
nezávislé od prevádzkovateľov poštových služieb. Toto
odporučenie smernice bolo zapracované do národnej
legislatívy – zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových služ-
bách v platnom znení (ďalej len „zákon o poštových služ-
bách“).

Poštový regulačný úrad bol zriadený zákonom k 1. januá-
ru 2002 ako orgán štátnej správy so sídlom v Žiline na vy-
konávanie štátnej regulácie poštových služieb s pôsobnos-
ťou na celom území Slovenskej republiky.

Úlohu zriaďovateľa Poštového regulačného úradu plní Mi-
nisterstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - zriaďova-
cia listina číslo 2155/M-2001.

Poštový regulačný úrad vykonáva činnosti podľa zákona,
všeobecne záväzných právnych predpisov, technických
predpisov, technických noriem, medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná a  odporúčaní me-
dzinárodných organizácií v oblasti pošty.

Poslaním úradu je vykonávanie činností pri regulácii poš-
tových služieb podľa zákona:
1. Povoľovanie poštových činností:

• vypracovanie a vyhlásenie všeobecného povolenia
na poskytovanie poštových služieb,

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

verzálnej poštovej služby,
• určovanie rozsahu univerzálnej poštovej služby

a kvalitatívnych požiadaviek na jej poskytovanie.
2. Regulácia prevádzkovania verejnej poštovej siete:

• kvalitatívne požiadavky na verejnú poštovú sieť,

1. Poslanie Poštového regulačného
úradu a jeho strednodobý výhľad

Poslanie Poštového regulačného úradu

Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the
Council of 15 December 1997 amended by Directive 2002/
39/EC of the European Parliament and of the Council of
10 June 2002 and by Directive 2008/6/EC of the European
Parliament and of the Council of 20 February 2008, which
complete the Directive 97/67/EC from point of view of further
liberalisation of postal services market of the Community,
(hereafter referred to as “Postal Directive”), in article 22
sets that each member state shall designate one or more
national regulatory authorities for the postal sector that
are legally separated from and operationally independent
of the postal service operators. This recommendation of
the Postal Directive was implemented in national legisla-
tion - Act No. 507/2001 Coll. on Postal services as amen-
ded (hereafter referred as to “act on postal services”).

The Postal Regulatory Office has been established on
1 January 2002 by the Act No. 507/2001 Coll. on Postal
services as the state administration body, domicile in Žili-
na, to perform state regulation of postal services, opera-
ting on the whole territory.

Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of
the Slovak Republic (MTPT SR) is the establishing entity
of the Postal Regulatory Office - Foundation charter No.
2155/M-2001.

The Postal Regulatory Office 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 organisations in the postal area.

Mission of the Office is performance of the postal regula-
tion activities according to the act:
1. Permission of postal activities:

• work out and announcement of the General Autho-
risation for providing postal services,

• registration of the postal companies,
• granting of the postal licence for provision of the uni-

versal postal service,
• determination of the universal postal service scope

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

Mission of the Postal Regulatory Office
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• prístup k verejnej poštovej sieti,
• schvaľovanie poštových podmienok na poskytova-

nie univerzálnej poštovej služby,
• regulácia poskytovania univerzálnej poštovej služby

a vykonávania poštového platobného styku,
• rozhodovanie o podmienkach vyberania a distribú-

cie poštových zásielok v čase mimoriadnych uda-
lostí,

• prijímanie opatrení v univerzálnej poštovej službe na
plnenie základných potrieb obyvateľstva a na rozvoj
v súlade s vývojom prostredia a potrebami verej-
nosti.

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

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

poštovej služby a služieb poštového platobného sty-
ku,

• určovanie rozsahu cenovej evidencie,
• výkon cenovej kontroly a konanie vo veciach poru-

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

univerzálnej poštovej služby a financovania univer-
zálnej poštovej služby,

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

4. Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb:
• kontrola plnenia podmienok poskytovania poštových

služieb podľa zákona a  všeobecného povolenia
a kontrola neporušovania poštovej výhrady,

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

poskytovanie univerzálnej poštovej služby
a poštového platobného styku,

• kontrola neprípustného prerozdeľovania nákladov
a výnosov,

• kontrola systému oddeleného účtovníctva,
• nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov

a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore so záko-
nom a vydanými povoleniami,

• dohľad nad harmonizáciou technických noriem
v oblasti pošty,

• vykonávanie štatistického zisťovania o poštových
službách poskytovaných poštovými podnikmi,

• ukladanie pokút za správne delikty a prejednávanie
priestupkov.

5. Medzinárodné vzťahy:
• zastupovanie SR v Európskom výbore poštových re-

gulátorov (CERP),
• notifikačný orgán v oblasti štátnej regulácie pošto-

vých služieb voči orgánom EÚ, členských štátov EÚ

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 universal postal service

provision,
• regulation of the universal postal service provision

and performing of the postal payment service,
• decision on conditions of clearance and distribution

of the postal items at the exceptional events time,
• taking measures in the universal postal service for

fulfilment of the basic needs of the population by the
universal postal service and for development of the
environment in accordance to the public needs.

3. Activities in the field of prices, financing of the universal
postal service, separated accounting system of costs
and revenues:
• setting of conditions for the universal postal service

price regulation and the postal payment service,
• decision making in the field of the universal postal

service price regulation and the postal payment ser-
vice,

• determination of the scope of the price records,
• determination of  the principles of price control,
• execution of the price control and proceeding con-

cerning violation of price discipline,
• determination of the principles for costs and reve-

nues registration of the universal postal service and
for financing of the universal postal service,

• provision of the information system for need of eva-
luation of the price evolution, price regulation, price
control and proceedings concerning the violation of
the price discipline.

4. State supervision over provision of postal services:
• controlling the fulfilment of the conditions for provi-

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

• controlling the provision of the universal postal ser-
vice,

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

• controlling of inadmissible redistribution of the ex-
penses and revenues,

• controlling the separated accounting system,
• ordering that ascertained deficiencies be removed,

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

• supervision over harmonisation of the technical stan-
dards in the postal area,

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

• imposing penalties for the administrative offences and
dealing with offences.
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a členom Európskeho združenia voľného obchodu,
• zabezpečovanie plnenia regulačných povinností vy-

plývajúcich z medzinárodných dohôd a legislatívy EÚ,
• spracovateľ úloh medzinárodnej spolupráce

s komisiou Európskeho výboru  pre normalizáciu
CEN/TC 331 poštové služby na základe oficiálneho
poverenia  od Slovenského ústavu technickej nor-
malizácie.

Ako je z predchádzajúcej časti zrejmé, Poštový regulačný
úrad na jednej strane reguluje podnikanie na poštovom
trhu, a teda pôsobí ako regulačná autorita garantujúca
naplnenie politiky liberalizácie a najmä rovnosti podmie-
nok podnikania pre všetky podnikateľské subjekty v danej
oblasti. Na strane druhej definuje nevyhnutné požiadavky
na poskytovateľa univerzálnej poštovej služby – držiteľa
poštovej licencie, ktoré musí plniť vo vzťahu k širokej verej-
nosti. Zároveň Poštový regulačný úrad dohliada na plne-
nie podmienok podnikania na poštovom trhu, ale aj na pl-
nenie záväzkov poskytovateľov poštových služieb voči iným
podnikateľským subjektom a najmä voči obyvateľstvu
a širokej verejnosti. Pri neplnení záväzkov a podmienok
poskytovania poštových služieb má právo žiadať odstrá-
nenie nedostatkov, prípadne ukladať pokuty za správne
delikty. Týmto spôsobom zároveň obhajuje záujmy užíva-
teľov poštových služieb.

Poštový regulačný úrad bude podporovať vytvorenie no-
vého regulačného rámca zameraného na liberalizáciu trhu
v súlade s rozvojom vnútorného trhu EÚ, na úplné otvore-
nie  hospodárskej súťaže pri rešpektovaní sociálneho
a ekonomického významu poštových služieb, na prijateľ-
nosť cien pre spotrebiteľa, kvalitu, rozvoj a výber služieb,
transparentnosť, právnu istotu pre všetkých poskytovate-
ľov poštových služieb s akcentom na univerzálnu poštovú
službu. Regulačný rámec upravuje reguláciu jednotným
spôsobom pre všetkých účastníkov na trhu a obmedzuje
bariéry brániace  vstupu  na  národný trh.

V najbližšej budúcnosti by mal Poštový regulačný úrad pl-
niť úlohy svojho poslania pri regulácii poštových služieb
tak, aby bola zabezpečená kvalitná univerzálna poštová
služba a jej financovanie, aby podporoval aktivity smerujú-
ce k transparentnosti činnosti poštových podnikov na trhu
poštových služieb, dodržiavaniu poštovej výhrady, umož-
neniu vstupu  do verejnej poštovej siete a podpore opatre-
ní na vytváranie jednotného vnútorného trhu poštových
služieb.

Jednou z dôležitých úloh Poštového regulačného úradu je
aktualizácia stratégie úradu v oblasti regulácie poštových

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

pean Committee for Postal Regulation  (CERP),
• notification body in the field of the state regulation of

postal services against the EU bodies, member sta-
tes bodies and members of the European Free Tra-
de Agency,

• fulfilment of the regulatory obligations arising from
the international agreements and EU legislation.

As indicated above, the Postal Regulatory Office regulates
business on the postal market and it operates as the regula-
tory authority ensuring the fulfilment of the liberalisation poli-
cy and equal business conditions for all business entities in
given area. On the other hand it defines inevitable require-
ments for the universal postal service provider – holder of the
postal licence, which have to be fulfilled relating to the wide
public. At the same time the Postal Regulatory Office super-
vises the fulfilment of the business conditions on the postal
market as well as the fulfilment of the obligations of postal
services providers against the other business entities and
against population and wide public. In case of failing in fulfil-
ment of the obligations and conditions of postal services pro-
vision it has the right to ask to remove the deficiencies and it
can impose penalties for administrative offences. In this man-
ner it protects the interest of postal services users.

Postal Regulatory Office will push through new regulatory
framework, directed at liberalisation of the market in line
with development of the internal market of EU directed at
full opening of economic competition, respecting social and
economic importance of postal services, at affordable pri-
ces for customer, quality, development and choice of ser-
vices, transparency, legal surety for all postal services pro-
viders putting emphasis on the universal postal service.
The regulatory framework adjusts regulation by uniform
manner for all participants on the market and limits bar-
riers defending entry to the national market.

In the nearest future the Postal Regulatory Office should fulfil
the tasks of its mission concerning the regulation of postal ser-
vices in such a way, that the quality universal postal service
and its financing would be assured, that it supports the activi-
ties leading to the transparency of activities of the postal com-
panies in the postal services market, to maintenance of the
postal reservation, to the possibility of the access to the public
postal network and to the support of the measures concerning
creation of the uniform internal market of postal services.

One of the important tasks of the Postal Regulatory Office is
updating of the proposal of the Office strategy in the regula-

Strednodobý výhľad Poštového regulačného
úradu

Middle-time expectation of the Postal
Regulatory Office
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služieb vzhľadom na odporúčania poštovej smernice. Smer-
nice stanovujú rušenie poštovej výhrady (t.j. poštových slu-
žieb vyhradených len  pre poskytovateľa univerzálnej služby
– Slovenskú poštu, a.s.) a úplnú liberalizáciu v súlade
s výnimkou v tzv. tretej smernici pre SR od 1.1.2013
a zároveň úpravy legislatívy tak, aby bol umožnený prí-
stup do verejnej poštovej siete iným poštovým operáto-
rom.

Základnou úlohou Poštového regulačného úradu je regu-
lovať trh poštových služieb tak, aby bolo zabezpečené
poskytovanie kvalitnej, zákaznícky orientovanej univerzál-
nej poštovej služby prostredníctvom verejnej poštovej sie-
te a zabezpečené spravodlivé trhové prostredie.

Dôležitou úlohou Poštového regulačného úradu bude po-
kračovať v riešení dostupnosti verejnej poštovej siete
a upresňovanie a zdokonaľovanie špecifikácie kvalitatív-
nych požiadaviek a parametrov na hustotu a dostupnosť
prístupových miest vo verejnej poštovej sieti formou kvali-
tatívnych noriem a minimalizácie výnimiek z univerzálnej
poštovej služby vytváraním podmienok na rozširovanie
„franchisingu“ v SR.

Úlohou Poštového regulačného úradu v technickej norma-
lizácii v oblasti poštových služieb je zabezpečiť stanovenie
kvalitatívnych noriem pre univerzálnu poštovú službu, vy-
konávanie merania kvality pomocou nezávislého orgánu
a za normalizovaných podmienok, štandardizované rekla-
mačné konanie, ďalej podporovať harmonizáciu noriem
a zabezpečiť, aby poskytovateľ univerzálnej poštovej služby
používal európske normy  v oblasti poštových služieb pri-
merane v záujme užívateľov a  stanoviť výnimky z noriem
kvality.

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

V oblasti štátneho dohľadu sa zintenzívnia kontrolné čin-
nosti zamerané hlavne  na kvalitu a úroveň poskytovanej
univerzálnej poštovej služby v intenciách meniacich sa pod-
mienok a potrieb verejnosti.

tion of postal services area owing to the recommendations of
the Postal Directive. The directives determine abolition of the
reservation (postal services reserved only for the universal
service provider – Slovak post, joint-stock company), and total
liberalisation according to the exception in the third Postal
Directive for the Slovak republic on 1st January 2013 and at
the same time amending of the legislation so as to allow the
access of other postal operators to the public postal network.

The basic objective of the Postal Regulatory Office is to
regulate postal services market in such a way, that provi-
ders of services ensure customer oriented universal po-
stal service, put into practice by means of the public postal
network, and guaranteed fair market background.

Important task of the Postal Regulatory Office will be to
continue solving accessibility of the public postal network,
specification and improvement of quality requirements and
parameters concerning density and accessibility of the
public postal network access points by the quality stan-
dards and by minimisation of the exceptions from the uni-
versal postal service by creation of conditions for sprea-
ding of franchising.

Task of the Postal Regulatory Office in the area of technical
standards for postal services is to assure setting of the quali-
ty standards for the universal postal service, providing the
measurement of the quality by an independent body and ac-
cording to the standardized conditions, to assure standardi-
zed complaint procedure, to support harmonisation of the
standards, to assure that the universal service provider use
the European standards according to the interest of the users
and to determine the exceptions from the quality standards.

In the area of economic regulation there will be necessary
to accentuate transparent separated accounting system
in accordance with requirements of the Postal Directive
and of § 22 of the act on postal services. The Office will
utilize the deferment dead-line of the complete opening
the postal market (in accordance to the Postal Directive
amendment) for the preparation and development the rea-
sonable mechanism for the financing of the universal ser-
vice burden that would substitute the abolished reserved
area. At the same time the Office will continue in provision
of the keeping the postal reservation on the postal market
by consistent measures to help the universal service pro-
vider to prepare the full liberalization by adequate in-
vestments to the development and economic stability of
the universal service with the aim of the price affordability
and long-term acceptability for all inhabitants.

In the state supervision area the controlling activities con-
centrated on quality and level of the provided universal
service will become more intensive according go the chan-
ging conditions and needs of the public.
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Jednou z trvalých úloh je zabezpečiť vyhodnocovanie
a zverejňovanie vybavovania sťažností a petícií podľa zá-
kona č. 152/1998 Z. z.

V medzinárodnej oblasti na zasadnutiach CERP sa bude
Poštový regulačný úrad zapájať do spolupráce prostred-
níctvom výmeny informácií a najlepších skúseností získa-
ných pri výkone svojej činnosti a zúčastňovať sa na práci
pracovných skupín pri CERP, do ktorých sa v roku 2008
zapojil. Naďalej bude pokračovať v účasti na rokovaniach
pracovných skupín pre poštovú smernicu pri Rade EÚ a vo
Výbore EK pre poštovú smernicu.

V budúcnosti bude Poštový regulačný úrad aktuálne rea-
govať na zmeny legislatívy a odporúčaní EÚ v oblasti poš-
tových služieb a na podmienky tvorby konkurenčného
prostredia na trhu poštových služieb.

Poštový regulačný úrad bude podporovať priamu spolu-
prácu pri riešení záujmov užívateľov, poskytovateľov poš-
tových služieb a Poštového regulačného úradu s cieľom
zosúladiť postoje k otázkam na regulovanú oblasť pošto-
vých služieb.

V strednodobom horizonte v súvislosti s oddialením termí-
nu úplnej liberalizácie trhu možno očakávať posilnenie ob-
lasti dohľadu nad dodržiavaním poštovej výhrady.

Pre zabezpečenie transparentnosti hospodárenia Pošto-
vého regulačného úradu budú naďalej zverejňované údaje
o rozpočte podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a spracovávané
správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov úradu. Záro-
veň bude zabezpečovaný proces verejného obstarávania
a zverejňovania údajov v zmysle už spomenutého záko-
na.

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

One of the lasting tasks is to ensure evaluation and publi-
cation of handling complaints and petitions according to
the Act No. 152/1998 Coll.

In the international area on the meetings of the CERP the
Postal Regulatory Office will participate in collaboration through
exchange of information and best practices acquired by per-
formance of its activities and it will take part in work of the
working groups of the CERP that it attends from 2008 and it
will continue to take part in the meetings of the working group
of the Council of the EU for postal services and in Committee
of European Commission for Postal Directive.

In the future, the Postal Regulatory Office will have to ac-
tively react to the changes of EU legislation and recom-
mendations in the postal services area and to conditions
of formation of the competitive environment on the postal
services market.

The Postal Regulatory Office will support the direct coo-
peration in solution concerning interests of users, postal
services providers and Postal Regulatory Office, with the
aim to harmonise the attitude towards questions concer-
ning regulated postal services area.

In the middle-time horizont, according to postponement of
the date of full liberalisation of the market, we can expect
that the supervision over observation of the postal reser-
vation will be strengthened.

For provision of transparency of the Postal Regulatory Office
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 Office.

One of the most important tasks of the Postal Regulatory
Office is to ensure constant increase of the qualification of
the employees at the professional as well as the general
level.
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V súlade s poslaním Poštového regulačného úradu je jeho
základnou činnosťou štátna regulácia poštových služieb,
štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a za-
bezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti poštových
služieb na úrovni regulačných orgánov.

Štátna regulácia je:
a) utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenč-

ného prostredia na trhu poštových služieb,
b) určovanie všeobecných pravidiel poskytovania pošto-

vých služieb, ktoré nie sú súčasťou poštovej výhrady,
c) ukladanie povinnosti poskytovať univerzálnu poštovú

službu a určovanie požiadaviek  na prevádzku verejnej
poštovej siete,

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

e) regulácia poštových sadzieb za poskytovanie univer-
zálnej poštovej služby a poštového platobného styku.

Pôsobnosť Poštového regulačného úradu v roku 2008 bola
charakteristická tým, že na trhu poštových služieb pôsobili
regulačné rozhodnutia, ktoré boli vydané a vyhlásené Poš-
tovým úradom v  roku 2002, aktualizované v súlade so
zákonom č. 15/2004 Z.z. v roku 2004 a tiež v súlade so
zákonom č. 80/2008 Z.z. v roku 2008. Ide predovšetkým
o všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb
vyhlásené 18.7.2008.

According to the mission of the Postal Regulatory Office,
state regulation of postal services, state supervision over
provision of postal services and provision of the internatio-
nal relations in the postal services area at the regulatory
authorities’ level are its basic activities.

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 servi-

ce and setting requirements for operating the public
postal network,

d) regulation of providing universal postal service and per-
forming of the postal payment service,

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

Operation of the Postal Regulatory Office in 2008 was cha-
racteristic by the fact that the regulatory decisions issued
and announced by the Postal Office in 2002 and amended
in 2004 according to the Act No. 15/2004 Coll. and in 2008
according to the Act No.80/2008 Coll. operated on the
market of postal services. It is first of all the General Autho-
risation for providing postal services announced on 18 July
2008.

2. Činnosti Poštového regulačného
úradu

2. Activities of the Postal Regulatory
Office

Rozhodnutie podľa zákona č. 507/2001 Z.z.
Decision according to the Act No. 507/2001 Coll.

Registrácia

Registration

Zmena registrácie

Modification of the registration

Ceny vnútroštátneho poštového styku

Prices of the domestic postal service

Ceny medzinárodného poštového styku

Prices of the international postal service

Zmena poštovej licencie

Modification of the postal licence

Iné (napr. § 39, § 40 pokuty za porušenie zákona č. 507/2001 Z.z.)

Others (e.g. § 39, § 40 penalties for law No. 507/2001 Coll. breaking)

Počet vydaných rozhodnutí v roku 2008
Number of decisions issued in 2008

2

2

3

1

0

3

Oblasť štátnej regulácie poštových služieb Area of the state regulation of postal services
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V roku 2008 podali žiadosť a následne boli zaregistrované
poštové podniky:

V roku 2008 bola po ohlásení vykonaná zmena údajov tých-
to registrovaných poštových podnikov:

V roku 2008 bola zrušená registrácia poštového podniku:

Ku koncu roku 2008 Poštový regulačný úrad registruje
celkom 21 poštových podnikov, ktoré poskytujú poštové
služby v rozsahu všeobecného povolenia.

Poštový regulačný úrad určil v poštovej licencii kvalitatív-
ne požiadavky  na poskytovanie univerzálnej poštovej služ-
by. Poskytovateľ univerzálnej služby – Slovenská pošta,
a.s., realizuje v rámci svojich rozvojových projektov racio-
nalizáciu poštovej siete náhradou neefektívnych pôšt tzv.
poštou Partner a motorizáciou doručovania.

Slovak Mail Services, a.s. Bratislava

X-PRESS SK, s.r.o. Bratislava

5.3.2008

6.3.2008

GuttaSlovakia, s.r.o.

ReMax Courier Service, s.r.o.

In 2008 the following postal companies presented request
for registration and afterwards were registered:

In 2008 the following changes of the registration of the
postal companies were effected:

Registration of the following postal companies was abolis-
hed in 2008:

At the end of 2008, the Postal Regulatory Office registers
21 postal companies, which provide postal services to the
extent of the General Authorisation.

The Postal Regulatory Office 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 inefficient post
offices and mainly by replacement of the inefficient post offi-
ces by “Partner post office and motorised delivery”

24.5.2006
Sídlo
Place of residence
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Banská Bystrica
Žilina
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Zvolen
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Názov podniku
Name of the company
UPS Slovak parcel service, s.r.o.
IN TIME, s.r.o.
DHL Expres Slovakia, s.r.o.
Slovenská pošta, a.s.
TNT Expess Worldwide, s.r.o.
Inspekta Slovakia, a.s.
TEN Expres Slovakia, s.r.o.
NDŽ, s.r.o.
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.
ČSAD Invest Logistics, s.r.o.
ReMax Courier Service, s.r.o.
Lindbergh & Dachser, a.s.
GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Prvá doručovacia, a.s.
Aramex CZ, s.r.o.
SKYNET WORLDWIDE EXPRESS, s.r.o.
KOLOS, s.r.o.
Gutta Slovakia, s.r.o.
TNT Post Slovensko, s.r.o.
Slovak Mail Services, a.s.

M&G Express Spedition, s.r.o.

X-PRESS SK, s.r.o.

10.3.2008

30.9.2008

Slovak Mail Services, a.s. Bratislava

X-PRESS SK, s.r.o. Bratislava

5.3.2008

6.3.2008

GuttaSlovakia, s.r.o.

ReMax Courier Service, s.r.o.

M&G Express Spedition, s.r.o.

X-PRESS SK, s.r.o.

10.3.2008

30.9.2008
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In 2008, the universal service provider submitted 68 pro-
posals for rationalisation of the postal network – drafts of
the changes of the contact and access points of the public
postal network. The Postal Regulatory Office reviewed them
and approved.

In 2008, the Postal Regulatory Office obtained from the Slo-
vak post, joint-stock company, 7 proposals. The Postal Re-
gulatory office negotiated and considered submitted propo-
sals and approved them. Amendment of the Postal terms
and conditions involved the modifications of the postal pay-
ment service, indemnification in the international area, chan-
ges in connection with transition to euro currency and with
abolishment of some products in the international area.

The Postal Regulatory Office performs the regulation of the
postal charges according to § 13 par. 1e) and par. 2c), § 18
par. 4 and § 21 of the act on postal services, according to § 4
par. 1, § 11 par.1 of the Act of the National Council of the
Slovak Republic No. 18/1996 Coll. on Prices as amended
and according to Decree of the Ministry of Finance No. 87/
1996 Coll. as amended. This regulatory framework involves
the transposition of the Postal Directive too. Only postal char-
ges for providing the universal service in the scope of the
granted postal licence and for provision of the postal pay-
ment service are subject of the regulation. The universal ser-
vice provider is the regulated entity, at present it is the Slovak
post, joint-stock company.

In 2008 The Postal Regulatory Office as a price review body
was charged to perform supervision over observance of ru-
les and obligations in connection with transition to euro cur-
rency according to § 19 of the act of the Act of the National

V roku 2008 predložil poskytovateľ univerzálnej služby
celkom 68 podaní na racionalizáciu poštovej siete - návr-
hov zmien kontaktných a prístupových miest verejnej poš-
tovej siete, ktoré Poštový regulačný úrad posúdil a po spl-
není stanovených podmienok odsúhlasil.

Poštový regulačný úrad v roku 2008 obdržal od Sloven-
skej pošty, a.s., 7 návrhov na zmenu a doplnenie Pošto-
vých podmienok, ktoré po prerokovaní a posúdení schvá-
lil. Zmeny a doplnky Poštových podmienok sa týkali úprav
poštového platobného styku, náhrady škody v medziná-
rodnom styku, úprav v súvislosti s prechodom na euro a so
zrušením produktov v medzinárodnom styku.

Reguláciu poštových sadzieb vykonáva Poštový regulač-
ný úrad  podľa § 13 ods. 1 bod e) a ods. 2 bod c), § 18 ods.
4 a § 21 zákona o poštových službách, podľa § 4 až § 11
zákona NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení ne-
skorších predpisov. Do tohto regulačného rámca zapadá
aj transpozícia poštovej smernice. Štátnej cenovej regulá-
cii podliehajú poštové sadzby len za poskytovanie univer-
zálnej služby v rozsahu udelenej poštovej licencie a za
vykonávanie poštového platobného styku. Regulovaným
subjektom je poskytovateľ univerzálnej služby, v súčasnosti
Slovenská pošta, a.s.

Poštový regulačný úrad ako cenový kontrolný orgán bol
v roku 2008 podľa § 19 zákona NR SR 659/2007 Z.z.
o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov poverený vykonávať dohľad nad dodržiava-
ním pravidiel a povinností pri príprave na prechod
a prechode na euro, s cieľom zabezpečiť komplexnú ochra-

Počet
Number

68

65

11

10

28

6

2

3

5

Návrh na racionalizáciu poštovej siete
Proposition on postal network rationalisation
Prerokované návrhy
Negotiated propositions
Odsúhlasené návrhy
Approved propositions

Zriadenie novej podávacej pošty (poštového strediska)
Creation of the new posting post office (postal counter)
Zrušenie pošty (poštového strediska)
Abolition of the post office (postal counter)
Zrušenie pošty a zriadenie pošty Partner
Abolition of the post office and estabilishement of „Partner post office“
Rekonštrukcia pošty
Reconstruction of the post office
Zrušenie pošty Partner
Abolition of the „Partner post office“
Zmena charakteru pošty na podávaciu
Modification of the character of the post office (posting post office)
Zmena poštového obvodu
Modification of postal circuit
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Council of the Slovak Republic No. 659/2007 Coll. on intro-
duction of euro currency in the Slovak republic as amended
(hereafter referred as to “general act”) with a view to insure
full protection of the customer’s economic interest (observa-
tion of rules in the process of transposition to euro as a ex-
clusive legal currency and at the same time to maintain con-
tinuity of existing legal relations, to obtain price neutrality in
transition and calculation of prices and tariffs from the Slo-
vak currency to euro).

The supervision was performed according to Decree of the
Ministry of Economy of the Slovak republic No. 75/2008 Coll.
which sets the rules of presentation, calculation and roun-
ding of the sums in connection with transition to euro curren-
cy for accounting purposes, taxation and customs purposes
and according to Decree of the Ministry of Economy
of the Slovak republic No. 97/2008 Coll. on details of dual
presentation for customers protection and according to the
methodical regulation No. 4/OOS/2008 of 17 April 2008 for
control of dual presentation of the prices, rounding of the pri-
ces, unit prices and payments during transition to euro cur-
rency.

In 2008, the price regulation policy of the Office was orienta-
ted mainly towards price stability of the universal postal ser-
vice and of internal payment service, application of regulato-
ry measures arising from the national and European regula-
tory framework for prevention of discriminatory and non-trans-
parent price making. The accent was put on prevention of
redistribution of the expenses between regulated and non-
regulated services and of the cross subsides from the reser-
ved area services was accentuated.

On the base of Office requirements for audit of the costing
model the verification of the cost accounting of the universal
service provider by an independent auditor (Data Eko Audit
Consul, ltd.) was secured in 2008. Prevention of favouritism
of some postal services on the postal market, accuracy of
costs calculation of the commercial product “transit and ter-
minal rates”, accuracy of value of the allocation keys and
objectivity of input data were reviewed.

In the sense of obligation according to the article 14 par. 5 of
the Postal Directive, the Office has published the information
about the compliance of cost accounting with this European
legislation on its web-site.

By the measure of the Postal Regulatory Office of 25 July
2008, scope and structure of economically non-justified costs
that in not possible to involve to the costs calculation for the
purposes of price regulation of the domestic universal servi-
ce and domestic postal payment service in period of 2008
was set. With entry into force of this measure, the Office re-
quests to insure analytical accounts in system of finance
accounting according to particular items of economically non-
justified costs.

nu ekonomických záujmov spotrebiteľov (dodržiavania
predpisov pri zavádzaní eura ako výlučného zákonného
platidla, za súčasného zachovania kontinuity existujúcich
právnych vzťahov, dosiahnutia cenovej neutrality pri pre-
mene a prepočtoch cien a sadzieb zo slovenskej meny na
euro).

 Dohľad vykonával v súlade s vyhláškou MH SR č. 75/2008
Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu
a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom
na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely,
vyhláškou MH SR č. 97/2008 Z. z. o podrobnostiach duál-
neho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov
a  metodickým usmernením č. 4/OOS/2008 zo 17. apríla
2008 na kontrolu duálneho zobrazovania cien, uvádzanie
a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien a platieb pri pre-
chode na euro.

V roku 2008 bola cenová regulačná politika úradu zame-
raná najmä na stabilitu cien univerzálnej poštovej služby
a  vnútroštátneho platobného styku, na aplikáciu regulač-
ných opatrení na zamedzenie diskriminačnej a netranspa-
rentnej cenotvorby vyplývajúcich z národného a európske-
ho regulačného rámca. Dôraz sa kládol na zamedzenie
prerozdeľovania nákladov medzi regulovanými a neregu-
lovanými službami a krížových dotácií zo služieb vyhrade-
nej oblasti.

Na základe špecifikácie požiadaviek úradu na audit ná-
kladového modelu bolo v roku 2008 zabezpečené ove-
renie systému nákladového účtovníctva poskytovateľa
univerzálnej služby nezávislým audítorom (Data Eko
Audit Consul, spol. s. r. o.). Posúdené bolo zamedzenie
zvýhodňovania, resp. znevýhodňovania niektorých poš-
tových služieb na trhu poštových služieb, správnosť kal-
kulácie nákladov na komerčný produkt „tranzitné
a terminálne poplatky“, správnosť vygenerovaných hod-
nôt alokačných kľúčov a objektivita vstupných údajov.
Overené boli tiež vstupné dáta a kľúče na alokáciu ná-
kladov.

V zmysle povinnosti podľa čl. 14 ods. 5 poštovej smernice
úrad zverejnil správu o súlade nákladového účtovníctva
s európskou legislatívou na svojej webovej stránke.

Opatrením Poštového regulačného úradu zo dňa
25. 7. 2008 bol stanovený rozsah a štruktúra ekonomicky
neoprávnených nákladov, ktoré nemožno zahrnúť do
kalkulácie nákladov na účely regulácie cien univerzálnej
poštovej služby tuzemského styku a vnútroštátneho poš-
tového platobného styku za obdobie od roku 2008. S na-
dobudnutím jeho účinnosti požaduje úrad  zabezpečiť ana-
lytickú evidenciu v systéme finančného účtovníctva
k jednotlivým položkám ekonomicky neoprávnených nákla-
dov.
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Realised regulatory measures were oriented on application of
tariff principles set by European legislation mainly on cost-orien-
ted prices, transparency of pricing, non-discrimination of custo-
mers using services and on price affordability including undiscri-
minating procedures at granting discounts for bulk mail senders.
Transition of prices and tariffs of postal services and of internal
postal payment service by exchange rate from Slovak currency
to euro, rounding of the prices and their dual presentation in the
Postal tariff of the Slovak post, joint-stock company, were insu-
red. Office issued the price decisions with effect from 1st January
2009 published in the Collection of Laws with number 390/2008
– internal postal services, 391/2008 – internal postal payment
service and price decision for area of the international universal
postal service concerning transition of prices and dual presen-
tation of prices seriately  Euro/Sk. Other decision on regulation
of maximal prices adjusted scope of price regulation, by which
service “Registered with certificate on delivery” was excluded
from regulation and free utilizing of services “Registered”, “Advi-
ce of delivery” and “Personal delivery” in addition to items for
blind people was added.

On 15 April 2008 the proposal for amendment of the General
Authorisation for providing postal services was submitted which
included changes arising from measures of the Act No. 80/2008
Coll. amending the Act No. 507/2001 Coll. on postal services as
amended. This amendment came into force by publication in the
Bulletin of the Ministry of Transport, Posts and Telecommunica-
tion of the Slovak republic on 18 July 2008. According to procee-
ding of the European Commission, the proposal for amendment
of the General Authorisation was submitted for making comments.

In 2007 the Slovak post, joint-stock company, submitted propo-
sal for changing the postal licence concerning modification of
the scope of the universal postal service. Modification was ap-
proved and came into operation on 1st January 2008.

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

postal services under the act and the issued General
Authorisation,

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 deficiencies be removed,
f) ordering to brake  the activities contrary to the act and

issued authorisations,
g) dealing with offences, administrative offences and im-

posing penalties,
h) handling complaints concerning the postal service provi-

sion,
i) controlling separated accounting system of the univer-

sal postal service provider,

Realizované regulačné opatrenia boli orientované na uplat-
ňovanie tarifných zásad stanovených európskou legislatí-
vou, najmä nákladovosť cien, transparentnosť cenotvorby,
nediskriminácia zákazníkov používajúcich jednotlivé skupi-
ny služieb a dostupnosť cien vrátane uplatňovania nedis-
kriminačných postupov pri poskytovaní zliav hromadným
podávateľom.

Zabezpečený bol prepočet cien a sadzieb poštových slu-
žieb a vnútroštátneho poštového platobného styku konverz-
ným kurzom zo slovenskej meny na euro, zaokrúhľovanie
cien a ich duálne zobrazenie v Poštovom sadzobníku SP,
a.s.. Úrad vydal cenové rozhodnutia s účinnosťou od 1. 1.
2009 uverejnené v zbierke zákonov pod č. 390/2008 –
poštové služby tuzemského styku, 391/2008 – vnútroštát-
ny poštový platobný styk a cenové opatrenie za oblasť
univerzálnej poštovej služby v medzinárodnom styku, tý-
kajúce sa prepočtu cien a duálneho zobrazenia cien v po-
radí EUR/Sk. Ďalším rozhodnutím o regulácii maximálnych
cien bol upravený rozsah regulácie cien, ktorým sa vyňala
z regulácie služba „Doporučene s potvrdením dodania“
a doplnilo sa bezplatné využívanie služieb „ Doporučene“,
„Doručenka“ a „do vlastných rúk“ k slepeckým zásielkam.

Dňa 15. apríla 2008 bol predložený návrh na zmenu Vše-
obecného povolenia na poskytovanie poštových služieb,
ktorý obsahoval zmeny vyplývajúce z ustanovení zákona
č. 80/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/
2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších pred-
pisov. Táto zmena nadobudla účinnosť vyhlásením vo Vest-
níku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR dňa
18. júla 2008.  Dňa 16. septembra 2008 bol v nadväznosti
na postup Európskej komisie predložený na pripomienko-
vanie návrh zmeny všeobecného povolenia.

Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb obsa-
huje:
a) kontrolu plnenia podmienok poskytovania poštových slu-

žieb podľa zákona a vydaného všeobecného povolenia,
b) kontrolu neporušovania poštovej výhrady, 
c) kontrolu poskytovania univerzálnej poštovej 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 ukla-

danie pokút,
h) vybavovanie sťažností týkajúcich sa poskytovania poš-

tových služieb,
i) kontrolu uplatňovania systému oddeleného účtovníc-

tva poskytovateľa univerzálnej poštovej služby,

Oblasť štátneho dohľadu nad poskytovaním
poštových služieb

Area of the state supervision over provision
of postal services
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j) controlling of observance of prohibition of restricted
redistribution of the expenses and revenues between
regulated and no regulated postal activities,

k) performing the price control of the postal charges for
providing universal postal service and proceeding in case
of violation of the price discipline,

l) controlling of application of the European legislation
measures concerning tariff principles,

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

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

o) co-operation in creation of postal standards in accor-
dance to international postal standardisation,

p) performance of 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 services in 2007 the following activi-
ties were performed:

Controlling activity performed by the Postal Regulatory Offi-
ce in 2008 was centred on controlling fulfilment of the condi-
tions of postal services provision according to the act on po-
stal services and to the General Authorisation, on controlling
of the universal postal service provision, on controlling in the
area of the prices and separated accounting system, on con-
trolling of statistical statements, observation of registration
obligation and non-violation of the postal reservation.

“Plan of controls – state supervision of the Postal Regulatory
Office for 1st  and 2nd  half of year 2008” (hereafter referred to
as “plan of controls”) was the basic document for performan-
ce of controlling activities. Plan of controls was elaborated on
the basis of the requirements of individual units of the postal
regulation department, results of examination of received
complaints, claims and petitions, and it also took into account
the results of the controls effected in the past period. Con-
trols were oriented into the areas of possible occurrence of
defects.

j) kontrolu dodržiavania zákazu prerozdeľovania nákla-
dov a výnosov medzi regulovanými a neregulovanými
poštovými činnosťami,

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

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

m) sledovanie dodržiavania lehôt a postupov pri vybavo-
vaní reklamácií a vybavovanie sťažností,

n) zabezpečovanie implementácie odporúčaní a rozhodnutí
prijatých medzinárodnými organizáciami v oblasti poš-
tovej štandardizácie,

o) usmerňovanie tvorby poštových noriem v súlade
s medzinárodnou poštovou štandardizáciou,

p) vykonávanie štátneho štatistického zisťovania o poštových
službách poskytovaných poštovými podnikmi.

Činnosti vykonávané v rámci štátneho dohľadu patria me-
dzi činnosti trvalého charakteru. V oblasti štátneho dohľa-
du nad poskytovaním poštových služieb boli vykonané
v roku 2008 tieto činnosti:

       Kontrolná činnosť  poskytovania poštových služieb
vykonávaná v roku 2008 Poštovým regulačným úradom
bola zameraná  na  kontrolu plnenia podmienok poskyto-
vania poštových služieb podľa zákona o poštových služ-
bách a vydaného všeobecného povolenia, na kontrolu
poskytovania univerzálnej poštovej služby, kontroly v oblasti
cien a oddeleného účtovníctva, kontroly štatistického vy-
kazovania, dodržiavanie povinnosti povinnej registrácie
a kontrolu neporušovania poštovej výhrady.

Podkladom na výkon  kontrolnej činnosti bol „Plán kontrol
štátneho dohľadu Poštového regulačného úradu na I. a II.
polrok 2008“ (ďalej len „plán kontrol“). Plán kontrol bol vy-
pracovaný na základe požiadaviek jednotlivých útvarov
odboru regulácie, výsledkov prešetrenia prijatých sťažností,
podaní a petícií a  vychádzal zo záverov z kontrol vykona-
ných v predchádzajúcom období. Zameranie kontrol
bolo tiež orientované do oblastí možného výskytu nedo-
statkov.

31

8

Celkový  pčet kontrol vykonaných za  rok 2008
Total number of controls effected in 2008

z toho:

in it:

so zistenými nedostatkami (boli zaslané protokoly o vykonaní kontroly, resp.  zápisnica
 o prešetrení sťažnosti)
controls when the deficiencies were found out (protocols on control results or record
about handling complain were elaborated)

Kontrolná činnosť Controlling activity
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There were 20 controls realized at the universal service
provider, directed at:
• time and territorial accessibility of the universal service

and accessibility concerning information on the univer-
sal service according to the specification in the postal
licence,

• provision of the universal service in selected post offi-
ces,

• quality of the universal service directed at delivery of
recorded items,

• claims handling in the international area,
• controls related to complaints and claims handling –

controls in this area were realized  in connection with
complaints and claims handling and they were oriented
at controlling of fulfilment of the measures imposed in
record about handling complaints,

• controls of keeping separated accounts at the univer-
sal service provider – the controls in this area were orien-
ted on:
- accounting of costs and revenues on separated acco-

unts and observation of the prohibition of redistribution
of costs and revenues in accordance with § 22 par. 1
of the act on postal services in period of 2007,

- elimination of deficiencies set in record from pre-
vious control and observation of the prohibition of
redistribution of costs and revenues in accordance
with § 22 par. 1 of the act on postal services in peri-
od of first half year of 2008,

• price controls were executed according to the Act No.
18/1996 Coll. on prices as amended and Decree of the
Ministry of Finance of the Slovak republic No. 87/1996
Coll. as amended and these controls were oriented on:
- in the area of price registration observation of price

discipline according to § 13 of the Act No. 18/1996
Coll. on prices as amended,

- accordance of the Tariff of the Slovak post, joint-
stock company, with price decision issued by the Of-
fice,

• controls of provision of obligation of dual presentation
of prices of postal services in post offices and in the

U poskytovateľa univerzálnej poštovej služby bolo vyko-
naných 20 kontrol smerovaných do nasledovných oblastí:
• časová a územná dostupnosť univerzálnej služby a do-

stupnosť informácií o univerzálnej poštovej službe pod-
ľa špecifikácie v poštovej licencii,

• kontroly poskytovania univerzálnej poštovej služby na
vybraných poštách,

• kontroly kvality univerzálnej poštovej služby zamerané
na doručovanie zapísaných  zásielok,

• kontrola vybavovania reklamácií v medzinárodnom poš-
tovom styku,

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

• kontroly vedenia oddeleného účtovníctva u poskytova-
teľa univerzálnej služby - kontroly v tejto oblasti boli
zamerané na:
- vedenie oddeleného účtovníctva nákladov a výnosov

a dodržiavanie zákazu prerozdeľovania  nákladov
a výnosov v zmysle § 22 zákona o poštových služ-
bách za obdobie roka 2007,

- odstránenie nedostatkov uložených v zápisnici
o prerokovaní protokolu z predchádzajúcej kontro-
ly a na dodržiavanie zákazu prerozdeľovania  ná-
kladov a výnosov v zmysle § 22 ods. 1 zákona
o poštových službách za I. polrok 2008,

• kontroly v oblasti cien boli vykonané podľa zákona NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších pred-
pisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení ne-
skorších predpisov a boli zamerané na:
- dodržiavanie cenovej disciplíny podľa § 13 zákona

NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov v oblasti cenovej evidencie,

- kontrolu súladu Tarify SP, a.s., s cenovým rozhod-
nutím vydaným Poštovým regulačným úradom,

• kontroly zabezpečenia povinnosti duálneho zobrazovania
cien poštových služieb v prevádzkach poštového operá-
tora a v Tarife,  kontroly duálneho zobrazenia celkovej sumy

22

3

20

13

13

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

Ďalšie členenie kontrol z rôznych hľadísk
Other classification of controls from different points of view

kontroly vykonané u poskytovateľa univerzálnej poštovej služby
controls effected at the universal postal service provider
kontroly vykonané u iných poštových podnikov
controls effected at other postal operators
kontroly vykonané na základe sťažností, podnetov a iných podaní
controls effected pursuant to complaints
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Tariff, controls of dual presentation of total sum paid in
cash, publication of exchange rate, controls concerning
publication of information on mode of provision of
cashless transactions and money transfers. 75 controls
were effected, possible deficiencies were removed in
place, or consequently and were verified by phone call,

• controls of the measurement system of the postal ser-
vices quality – transit time of postal items (letters 1st

class, letters 2nd class, 2nd class letters with service “re-
gistered”, 1st class parcels and 2nd class parcels) focu-
sed on fulfilment of requirements of standards STN EN
13850 and STN EN 14508 in areas:
- measurement methodology  and measurement

system,
- manner and quality of execution of measurement,

• control of the statistical data collection - directed at re-
cording of data required by the statistical data collec-
tion, at rightness and truthfulness of statistical data
collection effected by the universal service provider.

Besides abovementioned controls, the special control were
effected - controls of time and territorial availability of the
universal service. In the framework of the time availability
there were checked 20 access and contact points of the
universal postal service provider and in the framework of
the territorial availability there were checked 18 of territo-
rial areas, classified as places without delivery service or
with restricted delivery.

There were effected 13 controls in others postal compa-
nies, focused in:
• providing postal services in conformity with the act and

the General Authorisation,
• violation of the postal reservation,
• provision of postal services which are subject to regis-

tration.

There were 13 controls realized on the basis of compla-
ints, incentives and other claims.

On the basis of find out facts, in 8 cases the protocols on
control results were elaborated, or the measures to remo-
ve the ascertained deficiencies were set in record about
handling complain. After negotiation concerning the proto-
col on control results, the obligation to accept concrete
measures to remove ascertained deficiencies and their
causes in fixed time limit was imposed to the chairman of
the controlled subject. These tasks were fulfilled.

At 22 controls there were not find out any deficiencies. The
record on control results or the report about state supervi-
sion were elaborated and sent to the controlled subject.

Basic purposes of the individual control activities were ac-
complished. Obtained experiences from effected control

sadzieb uhradenej v hotovosti, vyvesenia konverzného
kurzu, kontroly ohľadom zverejnenia informácií o spôsobe
vykonávania bezhotovostných peňažných operácií
a prevodov peňažných prostriedkov. Vykonaných bolo 75
kontrolných akcií, prípadné nedostatky boli na mieste od-
stránené, resp. bola zabezpečená náprava s následným
telefonickým overením,

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

• kontroly štatistického zisťovania -  kontroly v tejto ob-
lasti boli zamerané na vedenie evidencie údajov poža-
dovaných štatistickým zisťovaním, na správnosť
a pravdivosť vykazovania štatistického zisťovania
u poskytovateľa univerzálnej poštovej služby.

Okrem uvedených kontrolných akcií boli vykonané kontro-
ly s osobitným zameraním – kontroly časovej a územnej
dostupnosti univerzálnej poštovej služby. V rámci časovej
dostupnosti bolo celkovo preverených 20 prístupových a
kontaktných miest  poskytovateľa  univerzálnej poštovej
služby a v rámci územnej dostupnosti bolo preverených cel-
kovo 18 územných lokalít, ktoré sú zaradené do miest bez
doručovacej služby alebo miest s obmedzeným doručova-
ním.

V iných poštových, podnikoch bolo vykonaných 13 kontrol
so zameraním hlavne na:
• poskytovanie poštových služieb podľa zákona a vše-

obecného povolenia,
• porušovanie  poštovej výhrady,
• poskytovanie poštových služieb podliehajúcich registrácii.

Na základe sťažností, podnetov a iných podaní bolo vyko-
naných 13  kontrol.

Na základe zistených skutočností boli v  8 prípadoch vy-
pracované protokoly o výsledku kontroly, resp. v zápisnici
o prešetrení sťažnosti boli uložené opatrenia  na odstráne-
nie zistených nedostatkov. Pri prerokovaní protokolu o vý-
sledku kontroly bola v zápisnici o prerokovaní protokolu
uložená povinnosť vedúcemu kontrolovaného subjektu pri-
jať v určenej lehote konkrétne opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov a ich príčin.

Pri 22 kontrolných akciách neboli zistené žiadne nedostatky.
Kontrolovanému subjektu bol zaslaný záznam o kontrole,
resp. bol vypracovaný zápis z výkonu štátneho dohľadu.

Základné ciele jednotlivých kontrolných akcií boli  splne-
né. Získané poznatky z vykonaných kontrolných akcií sú
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activities are used in the provision of the state supervision
in 2008 and they will be used in the draft of the control
activities in 2009.

The Postal Regulatory Office receives and handles petiti-
ons, complaints, incentives and other claims concerning
providing of postal services. In handling and investigating
procedures, the Postal Regulatory Office acts according
to actual national legislation (the Act No. 152/1998 Coll. on
Complaints amended by the Act No. 164/2008 Coll., Act
No. 85/1990 Coll. on Petition right amended by the Act No.
242/1998 Coll.), postal conditions of individual postal com-
panies, valid rules of the international postal service (UPU
Acts).

During the year 2008 the Postal Regulatory Office recei-
ved 301 claims of which 6 were petitions, 64 were handled
as complaints and 231 were incentives, appeals, inquires
concerning the public postal network.

Evaluation of received petitions

From total number of received petitions there were 1 rece-
ived directly, 5 petitions were proceeded to the Office by
the universal service provider. Received petitions were
handled in due time according to the Act No. 85/1990 Coll.
on Petition right amended by the Act No. 242/1998 Coll.

využívané pri zostavovaní plánu kontrolnej činnosti  a vý-
kone štátneho dohľadu v roku 2009.

Poštový regulačný úrad prijíma a vybavuje petície, sťažnosti,
podnety a iné podania týkajúce sa poskytovania poštových
služieb. Pri prijímaní, prešetrovaní a vybavovaní petícií, sťaž-
ností, podnetov a iných podaní Poštový regulačný úrad po-
stupuje v súlade s platnými právnymi predpismi (zákon č. 152/
1998 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona   č. 164/2008 Z.z.,
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/
1998 Z. z), poštovými (obchodnými) podmienkami jednotli-
vých poštových podnikov a pravidlami platnými pre medzi-
národný poštový styk (Akty Svetovej poštovej únie).

V priebehu roka 2008 prijal Poštový regulačný úrad 301
podaní. Z týchto podaní  malo 6 charakter petície, 64 po-
daní bolo zaevidovaných a vybavovaných ako sťažnosť
a 231 podaní tvorili podnety, žiadosti, dopyty a pod., resp.
týkali sa verejnej poštovej siete.

Vyhodnotenie prijatých petícii

Z celkového počtu prijatých petícií bola 1 prijatá priamo,
5 petícií bolo postúpených úradu poskytovateľom univer-
zálnej služby. Prijaté petície boli vybavené v lehotách pod-
ľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona
č. 242/1998 Z. z.

Petície, sťažnosti a iné podania Petitions, complaints and other claims

Iné podania
Other claims

231

197

-

-

-

14

0

11

9

Druh/počet podaní
Kind/number of claims
Prijaté
Received
Vybavené a prešetrené
Handled and examined

opodstatnené
justified
neopodstatnené
no justified
nebolo možné určiť opodstatnenosť
it was not possible to assign if justified or not
v riešení
still handled

Zastavené úradom
Stopped by Office
Postúpené na vybavenie inému orgánu
Proceeded to be settled by another body
Zaslané úradu na vedomie
Sent for Office`s information

Sťažnosti
Complaints

64

49

25

20

4

7

2

4

2

Spolu
Total

301

250

25

24

4

23

2

15

11

Petície
Petition

6

4

-

4

-

2

-

-

-
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Evaluation of received complaints

Complaints were handled in time limits according to the
act on complaints. All complaints, handling of which did
not need cooperation with other administration body were
handled in the time limit of 30 days. 52 complaints were
received directly, 12 complaints were transferred to the
Postal Regulatory Office from another public administra-
tion body (MTPT SR, Slovak trade inspection, The Supre-
me Audit Office of the Slovak republic, The Supreme
Court of the Slovak republic). 41 complaints were delive-
red in written form, 2 by phone, 21 by e-mail. Five compla-
ints were repeated, 53 complaints were against the univer-
sal service provider - Slovak post, joint-stock company,
and three complaints were against other postal company.
Five complaints reflected dissatisfaction with handling of
complaint by the Postal Regulatory Office and three com-
plaints were against procedure concerning amendment of
the General Authorisation for providing postal services.
From total number of received complaints 4 were procee-
ded to be handled directly by the Slovak post, joint-stock
company. Dissatisfaction with provision of postal services
was subject and content of these complaints.

From total number of handled complaints, there were 25
justified complaints. Subject of justified complaints direc-
ted against the Slovak post, joint-stock company, was:
• insufficient territorial and time accessibility of postal

services,
• dissatisfaction with process and result of complaint pro-

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

vak post, joint-stock company, mainly:
- late delivery of the postal items,
- loss, damage and shortage of content of the postal

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

delivery of the notice about deposit of the item.

Justified complaints directed against other postal compa-
nies related with violation of business conditions concer-
ning delivery of the postal items to addressees.

From total number of handled complaints, there were 20
no justified. Subject of no justified complaints concerning
the Slovak post, joint-stock company, was:
• dissatisfaction with process and result of complaint pro-

cedure,
• dissatisfaction with delivery of recorded items,
• dissatisfaction with amount of indemnification,
• non delivery or error in delivery of the postal item.

Submission of non-justified complaints against the Slovak
post, joint-stock company, was caused by ignorance of the

Vyhodnotenie prijatých sťažností

Sťažnosti boli vybavované bez zbytočného odkladu v lehotách
podľa zákona o sťažnostiach. Všetky sťažnosti, ktorých vy-
bavenie nevyžadovalo súčinnosť, boli vybavené do 30 dní.
Z celkového počtu prijatých sťažností bolo prijatých priamo
52 sťažností, 12 sťažností bolo Poštovému regulačnému úra-
du postúpených od iného orgánu verejnej správy (MDPT
SR, Slovenská obchodná inšpekcia, Najvyšší kontrolný úrad
SR, Najvyšší súd SR). Písomne bolo podaných 41 sťažností,
2 telefonicky, 21 sťažností e-mailom. Päť  sťažností bolo opa-
kovaných, 53 sťažností smerovalo proti poskytovateľovi uni-
verzálnej služby - Slovenskej pošte, a.s., tri sťažnosti smero-
vali proti inému poštovému podniku. Obsahom 5 sťažností
smerovaných proti Poštovému regulačnému úradu bola ne-
spokojnosť s ich vybavením a 3 sťažnosti smerovali proti po-
stupu pri prijímaní zmeny Všeobecného povolenia na posky-
tovanie poštových služieb. Z celkového počtu prijatých sťaž-
ností boli 4 z dôvodu vecnej príslušnosti  postúpené na pria-
me vybavenie Slovenskej pošte, a.s. Predmetom a obsahom
týchto sťažností bola nespokojnosť s poskytovaním nepošto-
vých služieb.

Z celkového počtu vybavených sťažností bolo 25 opodstat-
nených. Predmetom opodstatnených sťažností smerujúcich
voči Slovenskej pošte, a.s., bolo najmä:
• nevyhovujúca územná a časová dostupnosť poštových

služieb,
• nespokojnosť s priebehom a výsledkom reklamačného

konania,
• nespokojnosť s výškou náhrady škody,
• poskytnutie informácií o zásielke,
• nedodržiavanie poštových podmienok zo strany Sloven-

skej pošty, a.s., a to najmä:
- oneskorené dodanie poštových zásielok,
- strata, poškodenie a úbytok obsahu poštových zásie-

lok v tuzemskom a medzinárodnom styku,
- nespokojnosť s dodávaním zapísaných zásielok - ne-

doručenie oznámenia o uložení zásielky.

Opodstatnené sťažnosti podané proti iným poštovým podni-
kom súviseli s porušovaním obchodných podmienok pri do-
ručovaní  poštových zásielok adresátom.

Z celkového počtu vybavených sťažností bolo 20 neopodstat-
nených. Predmetom neopodstatnených sťažností týkajúcich
sa Slovenskej pošty, a.s., bolo:
• nespokojnosť s priebehom a výsledkom reklamačného

konania,
• doručovanie zapísaných zásielok,
• nespokojnosť s výškou náhrady škody,
• nedoručenie, resp. chybné dodanie poštovej zásielky.

Podávanie neopodstatnených sťažností proti Slovenskej po-
šte, a.s. bolo spôsobené neznalosťou Poštových podmienok,
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postal terms and conditions, requirements for the quality
of the universal service or of the act on postal services by
the postal services users.

Subject of non-justified complaints against the Postal Re-
gulatory Office was mainly dissatisfaction with initial han-
dling of complaints. Reason of their submission was igno-
rance of the act on postal services and of the postal terms
and conditions of the universal service provider.

Evaluation of others received claims

Others claims, which were handled by the Office during
the year 2008, can be divided into two groups:
• complaints of the physical and legal persons concerning

the universal postal service provision (in number of 101),
• complaints concerning the universal service provider and

the public postal network (in number of 130).
From total number of claims concerning provision of po-
stal services, there were 92 claims received directly, 8 cla-
ims were transferred to the Office from MTPT SR, and
1 claim from other administration body. From point of view
of the mode of delivery, there were 64 claims delivered in
written form, 37 by e-mail.

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

vision and postal terms and conditions,
• dissatisfaction with delivery of the recorded items,
• bad delivery of items – found items,
• violation of postal reserved services by other postal or

non-postal company,
• demand of check-up the unsatisfactory time and terri-

tory accessibility of postal services,
• request of information concerning the act on postal

services and business activities in postal services,
• dissatisfaction with process and result of complaint pro-

cedure,
• dissatisfaction with opening hours for public in the post

offices,
• dissatisfaction with provision of postal or non postal ser-

vices.

Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, príp. zákona
o poštových službách zo strany používateľov poštových slu-
žieb.

Predmetom neopodstatnených sťažnosti  voči Poštovému
regulačnému úradu bola hlavne nespokojnosť s prvotným
vybavením sťažnosti. Dôvodom ich podávania bola predo-
všetkým neznalosť zákona o poštových službách a Poštových
podmienok poskytovateľa univerzálnej poštovej služby.

Vyhodnotenie prijatých iných podaní

Iné podania, ktoré úrad prešetril a vybavil počas roku 2008
možno rozdeliť do dvoch skupín:
• podania od fyzických a právnických osôb, týkajúce sa po-

skytovania poštových služieb v počte 101,
• podania, týkajúce sa poskytovateľa univerzálnej služby

a verejnej poštovej siete v počte 130.

Z celkového počtu podaní týkajúcich sa poskytovania pošto-
vých služieb bolo priamo prijatých 92 podaní, 8 podaní bolo
postúpených úradu od MDPT SR a 1 podanie od iného orgá-
nu verejnej správy. Z pohľadu spôsobu prijatia bolo 64 poda-
ní podaných písomne, 37 prostredníctvom e-mailu.

Vybavené podania týkajúce sa poskytovania poštových slu-
žieb mali charakter žiadostí, podnetov, dopytov a pod. Ich
predmetom bolo hlavne:
• žiadosti o informácie o poskytovaní poštových služieb

a poštových  podmienkach,
• nespokojnosť s dodávaním zapísaných zásielok,

• nekvalitné doručovanie zásielok – nájdené zásielky,
• podania na porušenie poštovej výhrady iným poštovým

podnikom, resp. nepoštovými podnikmi,
• žiadosti o preverenie nevyhovujúcej časovej a územnej

dostupnosti poštových služieb,
• žiadosti o informácie o  zákone o  poštových službách

a podnikaní v poštových službách,
• nespokojnosť s priebehom a výsledkom  reklamačného

konania,
• nespokojnosť s otváracími hodinami na pošte pre verej-

nosť,
• všeobecná nespokojnosť s poskytovaním poštových, resp.

nepoštových služieb.
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Na základe zistení pri výkone štátneho dohľadu v roku 2008
prijal Poštový regulačný úrad viaceré opatrenia zamerané
na zlepšenie podmienok poskytovania univerzálnej pošto-
vej služby:

1. Systémové opatrenia
• pri predložení návrhu na zmenu ustanovení Pošto-

vých podmienok Slovenskou poštou, a.s., úrad po-
súdil návrhy úprav príslušných ustanovení Poštových
podmienok k poštovým službám – pripomienky pred-
ložené úradom boli prerokované,

• vykonanie kontrol súvisiacich s podaniami vo veci
neoprávneného poskytovania poštových služieb ale-
bo kvality poštových služieb so zisteniami pri pre-
šetrovaní predmetu sťažnosti v rámci výkonu štát-
neho dohľadu.

2. Operatívne opatrenia
• uložiť opätovné prešetrenia reklamácií Slovenskou

poštou, a.s.,
• vyplatiť náhradu škody v zmysle platných predpisov,
• zabezpečiť dôsledné dodržiavanie technologických

postupov pri poskytovaní poštových služieb zamest-
nancami pošty,

• poskytovať poštové služby v súlade s poštovými
podmienkami,

• začať doručovanie poštových zásielok do miest bez
doručovania,

• zabezpečiť lepšiu informovanosť o poskytovaní poš-
tových služieb na poštách,

• dodávať poštové zásielky na správnu adresu,
• preškoliť zodpovedných zamestnancov na dodržiava-

nie Poštových podmienok a technologických postupov
pri prijímaní a doručovaní poštových zásielok.

Poštový regulačný úrad podľa zákona o poštových služ-
bách, 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 neskor-
ších predpisov, vo veci porušenia povinností vyplývajúcich
zo zákona o poštových službách ukladá sankcie za poru-
šenia platných predpisov a prejednáva i priestupky na úse-
ku poštových činností.

Objasňovanie priestupkov je vykonávané Poštovým regu-
lačným úradom, spravidla v súčinnosti s inými štátnymi or-
gánmi, obcami a orgánmi činnými v trestnom konaní.
Na prejednávanie priestupkov sa vzťahujú všeobecné pred-
pisy o priestupkoch.

V oblasti správneho konania boli riešené v roku 2008 naj-
mä prípady neoprávneného poskytovania poštových slu-

On the basis of facts find out by state supervision in 2008,
the Postal Regulatory Office took measures to impro-
ve the conditions of the universal postal service provi-
sion:

1. System measures
• the Office reviewed proposals of changes of mea-

sures of the postal terms and conditions submitted
by the Slovak post, joint-stock company, of – remarks
submitted by the Office were discussed,

• execution of controls relative to claims concerning
non-justified provision of postal services or concer-
ning the quality of postal services in the framework
of the state supervision,

2. Operative measures
• to impose to review again how the complaints

were handled by the Slovak post, joint-stock com-
pany,

• to pay out the indemnification according to valid re-
gulation,

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

• to provide postal services according to postal terms
and conditions,

• to start delivery of postal items in places without
delivery service,

• to assure better information concerning postal ser-
vices provision at post offices,

• to deliver the postal items to the right addressee,
• to retrain employees for observation of the postal

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

The Postal Regulatory Office according to the act on po-
stal services, the Act No. 71/1967 Coll. on Administrative
Proceedings (Code of Administrative Procedure) as amen-
ded and to the Act No. 372/1990 Coll. on Offences as
amended shall impose penalties for violation of valid regu-
lations and it deals with offences in the area of postal acti-
vities.

Elucidating of offences is performed by the Postal Regula-
tory Office, generally in cooperation with other state admi-
nistration bodies, communities and bodies active in penal
proceeding. Offences are dealt in accordance with general
regulations on offences.

In 2008 there were solved especially cases concerning
unauthorized provision of postal services which are sub-
ject of postal reservation, non provision of postal services

Správne delikty a priestupky Administrative offences and violation
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within the scope according to the postal licence and viola-
tion of obligation of registration according to the act. The
facts found out in the framework of activities of the Postal
Regulatory Office and facts detected during examination
of notices received from physical and legal persons were
incentives of proceedings Overview of offences in the area
of postal services in 2008 is indicated in following table:

The Postal Regulatory Office carries out activities concer-
ning the postal standardization on the bases of the articles
16, 17, 18 and 20 of the Postal Directive.

These activities involve:
• standardisation of processes, requirements and measu-

žieb, ktoré sú predmetom poštovej výhrady, neposkytova-
nia poštových služieb v rozsahu podľa poštovej licencie
a porušenie povinnosti registrácie podľa zákona. Podne-
tom na konanie boli spravidla skutočnosti zistené v rámci
činnosti Poštového regulačného úradu a tiež skutočnosti
zistené pri preverovaní oznámení od iných fyzických
a právnických osôb. Prehľad priestupkov na úseku pošto-
vých činností za rok 2008 uvádza nasledovná tabuľka:

Činnosti súvisiace s normalizáciou vykonáva Poštový re-
gulačný úrad na základe  čl. 16, 17, 18 a 20 poštovej smer-
nice.

Tieto činnosti zahŕňajú:
• štandardizovanie postupov, požiadaviek a kritérií naj-

Normalizácia Standardization

Spôsob vybavenia
Mode of handling
Uloženie
Infliction
Odloženie
Default
Uloženie sankcie (upustenie)
Infliction of a fine
V riešení
Solved
Uloženie
Infliction
Odloženie
Default
Uloženie sankcie (upustenie)
Infliction of a fine
V riešení
Solved
Uloženie
Infliction
Odloženie
Default
Uloženie sankcie (upustenie)
Infliction of a fine
V riešení
Solved
Uloženie
Infliction
Odloženie
Default
Uloženie sankcie (upustenie)
Infliction of a fine
V riešení
Solved

Druh priestupku
Kind of offence

Poškodenie poštovej schránky
Damage of the letter box

Porušenie poštových podmiemok
Violation of postal terms and conditions

Neodovzdanie nájdených zásielok
Keeping of found items

Neoprávnené použitie textových a grafických
označení
Unauthorized using of text and graphic
identifications

Počet celkom
Total number

36

1

2

4

Počet
Number

29

5

0

2

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

3
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res especially in connection with quality of the universal
service - e.g. specification and up-dating of the Require-
ments for quality of the universal service, which are the
annex of the Postal licence (quality standards, exceptions
from the universal service), designation of principles, ru-
les and national conditions for the measurement metho-
dology of quality 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.

In the area of technical standardisation the Postal Regula-
tory Office is aimed at verification, revision and changes of
the initial standards (STN) and at tasks of international
standardization cooperation.

In 2008 the Postal Regulatory Office realized verification
of validity of STN in the area of postal services and con-
sequently made amendment of STN 88 5420/Z1 “Covers
and forms for mail items. Postcards and picture postcards”
that was accepted by Slovak Institute for Technical Stan-
dardisation (SUTN) to be issued in 2009.

In the framework of performance of the tasks of plan of
technical standardisation of SUTN the Postal Regulatory
Office made a contract of working out translation of the
revised standard EN 14012:2008 Postal services. Quality
of service. Complaints handling principles and CEN/TS
15511:2008 Postal services. Quality of service. Informa-
tion available on postal services. These task will be finis-
hed in Mars 2009.

The Postal Regulatory Office in cooperation with Europe-
an Commission for Standardisation (CEN) carries out acti-
vities in the area of postal standardisation concerning cre-
ation and making comments of the European standards
(EN). It involves following activities:
• contractual provision of the official mandate from the

SUTN to execute the activity of the international colla-
boration with commission CEN/TC 331 postal services,

• nomination of expert for working group WG 1 – quality
of service, which is part of the commission CEN/TC 331
postal services,

• participation on 24th plenary meeting of commission
CEN/TC 331 postal services which was held on 23 May
2008 in Helsinki,

• revision of 5 EN after five years of their validity and pro-
posal of mode of their further application:
- to remain of force other 5 years,
- work out the amendment of standard,
- to do revision of standard,
- to abolish a standard,

• working out of questionnaires  which serve for elabora-
tion of proposals of new EN:

mä v súvislosti s kvalitou univerzálnej poštovej služby
(napr. určenie a aktualizovanie Požiadaviek na kvalitu
univerzálnej služby, ktoré sú prílohou Poštovej licencie
(normy kvality, výnimky z univerzálnej poštovej služby),
určenie princípov, pravidiel a národných podmienok
pre metodiku merania kvality univerzálnej poštovej služ-
by a pod.),

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

• technickú normalizáciu v oblasti poštovej služby.

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

V roku 2008 Poštový regulačný úrad vykonal previerku plat-
nosti STN v oblasti poštových služieb a na jej základe spra-
coval zmenu STN 88 5420/Z1 „Obaly a tlačivá na poštové
zásielky. Lístky a pohľadnice“, ktorú po pripomienkovom
konaní prijal Slovenský ústav technickej normalizácie
(SÚTN) na vydanie v r. 2009.

V rámci plnenia úloh plánu technickej normalizácie Sloven-
ského ústavu technickej normalizácie Poštový regulačný
úrad uzavrel zmluvu na vypracovanie prekladu revidova-
nej EN 14012:2008 Poštové služby. Kvalita služby. Princí-
py vybavovania sťažností a reklamácií a CEN/TS 15511:
2008 Poštové služby. Kvalita služby. Dostupnosť informácií
o poštových službách. Uvedené úlohy boli ukončené
v marci 2009.

Poštový regulačný úrad realizuje aktivity v oblasti technic-
kej normalizácie taktiež spoluprácou s Európskou komisiou
pre normalizáciu (CEN) pri tvorbe a pripomienkovaní eu-
rópskych noriem (EN) v oblasti poštových služieb. Patria
sem najmä činnosti:
• zmluvné zabezpečenie oficiálneho poverenia od SÚTN

na výkon činnosti spracovateľa úloh medzinárodnej
spolupráce s komisiou CEN/TC 331 Poštové služby,

• nominácia experta do pracovnej skupiny WG 1 – kvali-
ta služby, ktorá je súčasťou komisie CEN/TC331 Pošto-
vé služby,

• účasť na 24. plenárnom mítingu komisie CEN/TC331
poštové služby, ktorý sa konal 23. mája 2008 v Helsin-
kách,

• preskúmanie 5 EN po piatich rokoch ich platnosti a návrh na
spôsob ich ďalšieho používania v rámci daných možností:
- ponechať v platnosti na ďalšie 5-ročné obdobie,
- vypracovať dodatok k norme,
- vykonať revíziu normy,
- zrušiť normu,

• vypracovanie dotazníkov, ktoré slúžia na spracovanie
návrhov nových EN:
- optimalizácia doručovania v mestských oblastiach,
-  meranie kvality doručovania,
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• posúdenie nasledujúcich finálnych dokumentov CEN
(európska norma EN, technická špecifikácia TS, tech-
nická správa TR), ktoré boli predložené na verejné
pripomienkovanie a spracovanie národného stanovis-
ka v rámci schvaľovacieho konania:
- prCEN/TR 15735 Poštové služby. Kvalita služby.

Vzdialenosť prístupových miest,
- prCEN/TS 15873 Formát súborov adresných úda-

jov pre generovanie slovníkov OCR/VCS,
- prCEN/TS 15844-3 Poštové služby. ID označova-

nie poštových zásielok. Špecifikácia BNB-62 kó-
dovania,

• pripomienkovanie návrhu revízie EN 13850:2002 Poš-
tové služby. Kvalita služby. Meranie času dopravy me-
dzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané priorit-
né zásielky a zásielky prvej triedy,

• spracovanie prekladov názvov schválených dokumen-
tov CEN na ich vydanie v SÚTN a dokumentov CEN
určených na verejné prerokovanie na ich zverejnenie
na webovej stránke SÚTN (4  dokumentov),

• spracovanie národného stanoviska k rezolúciám CEN
(9 rezolúcií),

• tvorba databázy európskych noriem, návrhov európ-
skych noriem, technických správ, technických špeci-
fikácií a ostatných dokumentov CEN z oblasti pošto-
vých služieb,

• štúdium uvedených materiálov a výber podkladov
vhodných na uplatnenie v štandardizačnej činnosti
v podmienkach SR,

• súčinnosť pri spracúvaní návrhov koncepcie a úloh
poštovej normalizácie,

• spolupráca s Európskou komisiou (EK), Svetovou pošto-
vou úniou (SPÚ), Európskym výborom poštových regulá-
torov (CERP) v oblasti poštovej normalizácie.

Poštový regulačný úrad stanovil poskytovateľovi univer-
zálnej služby normy plnenia včasnosti prepravy pošto-
vých zásielok univerzálnej poštovej služby. Na preuká-
zanie plnenia noriem kvality je poskytovateľ univerzál-
nej poštovej služby povinný zabezpečiť vykonávanie
merania kvality prostredníctvom nezávislej inštitúcie.

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

- optimization of delivery in urban areas,
- measurement of quality of delivery,

• examination of final documents CEN (European stan-
dard EN, technical specification TS, technical report
TR), which were submitted to public for making com-
ments and working up the national position in fra-
mework of approval process:
- prCEN/TR 15735 Postal services. Quality of ser-

vice. Distance to access points,
- prCEN/TS 15873 Address data file format for

OCR/VCS Dictionary geration,
- prCEN/TS 15844-3 Postal services ID tagging of

letter mail items. BNB-62 encoding specification,
• making comments and revision of EN 13850:2002 Po-

stal services. Quality of service. Measurement of the
transit time end-to-end services for single piece prio-
rity mail and 1st class mail,

• treating of translation of titles of approved documents
CEN to be issued by SUTN and documents CEN for
public discussion and for their publication on web page
of SUTN (4 documents),

• working up national position to 9 resolutions CEN,
• creation of  European standards databases, drafts

of European standards, technical reports, technical
specifications and other CEN documents concerning
the postal services area,

• study of listed documents and selection of documents
suitable for application in standardization activities in
national conditions of the Slovak Republic,

• collaboration in processing of proposals concerning
approach and tasks of the postal standardisation,

• cooperation with European Commission (EK), Uni-
versal Postal Union (UPU), CERP in postal standar-
dization area – 5 questionnaires were elaborated.

The Postal Regulatory Office determined standards of
fulfilment of the timeliness for transport of postal items
of the universal service to the universal service provider.
The universal service provider is obliged to ensure exe-
cution of measurement of quality by an independent body
to prove fulfilment of the quality standards.

Results of measurement of the transit time of the 1st

and 2nd class letters:

Kvalita Quality

Výsledky merania v %
Results of measurement in %

96,08

94,04

Druh zásielky
Kind of item
Listy 1. trieda
1st class letters
Listy 2. trieda
2nd class letters

Norma kvality v %
Quality standard in %

96,0

94,0

Lehota
Time limit

D+1

D+2
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Výsledky merania času prepravy balíkov 1. a 2. triedy Results of measurement of the transit time of the 1st and
2nd class parcels:

Výsledky merania v %
Results of measurement in %

99,26

96,67

Druh zásielky
Kind of item
Balíky 1. trieda
1st class parcels
Balíky 2. trieda
2nd class parcels

Norma kvality v %
Quality standard in %

95,5

95,5

Lehota
Time limit

D+2

D+3
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Štátne šta tistické zisťovanie v SR je vykonávané
v zmysle zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike
a vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, kto-
rou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní.
Poštový regulačný úrad organizuje a vykonáva štátne
štatistické zisťovanie v oblasti pošty od roku 2002 na
základe zriaďovacej listiny a štatútu Poštového regulač-
ného úradu.

Poštový regulačný úrad každý rok vypracováva a v záko-
nom určenej lehote predkladá Štatistickému úradu SR na
schválenie a registráciu návrhy dlhodobých štatistických
zisťovaní. Sú zohľadňované požiadavky medzinárodných
inštitúcií, ale tiež vlastné potreby rezortu a Poštového re-
gulačného úradu.

Získané štatistické údaje úrad zhromažďuje, overuje, spra-
cováva, sumarizuje a uchováva od všetkých poštových
podnikov. Údaje sú poskytované pre publikovanie
v štatistických publikáciách tuzemských aj medzinárodných
inštitúcií a tiež na internetových stránkach MDPT SR pre
verejnosť.

Z právnych predpisov EÚ vyplýva požiadavka na znižova-
nie administratívnej záťaže spravodajských jednotiek. Pre-
to boli na roky 2009 až 2011 predložené na schválenie
a registráciu nové, jednoduchšie  návrhy štatistických zis-
ťovaní.

Zníženie administratívnej náročnosti sa dosiahne znížením
počtu sledovaných ukazovateľov a zmenou počtu štatis-
tických výkazov zo štyroch na tri:
• ročný výkaz o poštovej sieti,
• ročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o poš-

tovom platobnom styku,
• ročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových

podnikov.

Pre potrebu porovnania základných charakteristík pošto-
vého odvetvia sa bude naďalej zabezpečovať harmonizá-
cia štatistických zisťovaní so štatistickým zisťovaním orga-
nizovaným a vykonávaným nasledujúcimi medzinárodnými
inštitúciami:
• Európsky štatistický úrad  - EUROSTAT,
• Svetová poštová únia – UPU,
• Európska komisia – EK,
• Európsky výbor pre poštovú reguláciu – CERP.

Je predpoklad, že štatistické zisťovanie o poštových služ-
bách v schválenom rozsahu a forme je vyhovujúce aj pre
pripravované úplne otvorenie poštového trhu.

State statistical data collection in the Slovak republic is
performed according to the Act No. 540/2001 Coll. on sta-
te statistics and to the regulation of the Statistical Office of
the Slovak republic issuing the Program of state statistical
data collection. The Postal Regulatory Office organizes and
performs the state statistical data collection in the postal
area since 2002, on the basis of the foundation charter
and statute of the Postal Regulatory Office.

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

The Postal Regulatory Office acquired, handled, verified,
and summarised provided statistical data from all postal
companies. Data are available to be published in the sta-
tistical publications of domestic and international instituti-
ons, as well as on internet pages of the Ministry of
Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak
republic for public.

For years 2009-2011 proposals of simpler statistical data
collection were submitted for approval and registration
according to requirement of the legislation of the Europe-
an Union to decrease administrative endurance of statisti-
cal units. It is reached by lower number of monitored indi-
cators and by reduction of numbers of statistical statements
from four to three:
• annual statement on postal network,
• annual statement on postal services, quality and po-

stal payment service,
• annual statement on financial indicators of postal com-

panies.

Because of need of comparison of basic characteristics of
postal department, harmonisation of the statistical data
collection with the international statistical data collections
organised and executed by following international instituti-
ons will be provided:
• European statistical office - Eurostat,
• Universal Postal Union - UPU,
• European Commission – EC,
• European Committee for Postal Regulation - CERP.

There is a supposition that statistical data collection on
postal services in approved scope and form is suitable for
prepared full opening of the postal market too.

Štátna štatistika poštových služieb State statistics in postal services
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Medzinárodné vzťahy patria medzi stále činnosti Pošto-
vého regulačného úradu.

Poštový regulačný úrad sa pravidelne zúčastňuje zasad-
nutí CERP - Európskeho výboru pre poštovú reguláciu.
Dvaja zástupcovia úradu sa v roku 2008 zúčastnili ple-
nárneho zasadnutia CERP v Rige (Litva) a na jeseň
v Athénach (Grécko).

V roku 2008 sa úrad zúčastňoval zasadnutí Výboru EK
pre poštovú smernicu, ktorý vykonáva svoju činnosť podľa
článku 21 poštovej smernice, ako aj zasadnutí pracovnej
skupiny pre poštové služby pri Rade EÚ, pracovnej skupi-
ny CERP – WG Economics a CEN/TC 331. Účasť zástup-
cov úradu v pracovných skupinách EK predstavuje aktív-
nu účasť pri implementácii tretej poštovej smernice a na
príprave úplného otvorenia poštového trhu.

Zástupca Poštového regulačného úradu sa zúčastnil 24.
Kongresu SPÚ ako člen delegácie SR v zložení podľa
bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 280/2008.

V priebehu roka sa uskutočnilo niekoľko stretnutí so zá-
stupcami EK s cieľom objasiť otázky, ktoré vznikli v sú-
vislosti s výzvou (formálnym oznámením) Komisie
K(2008) 3025 z 18.6.2008, ktorým Komisia začala proti
SR konanie za porušenie povinnosti vyplývajúcej z čl.
86 v spojení s čl. 82 Zmluvy o ES v oblasti hybridnej
pošty.

Oblasť medzinárodných vzťahov

International relations belong to the permanent activities
of the Postal Regulatory Office.

The Postal Regulatory Office joins regularly the activities
of the CERP. In 2008 two representatives of the Office
participated in the CERP Plenary Meeting in Riga (Lithua-
nia), and in autumn in Athens (Greece).

In 2008, the Office participated in work of the Postal Directive
Committee, which executes its activity according to article 21
of the Postal Directive, as well as in meeting of working group
for postal services of the Council of European Union, of wor-
king group of CERP – WG Economics and of CEN/TC 331.
Participation of representatives of the Office in working gro-
ups of the European Commission represents active partici-
pation at implementation of the third postal directive and pre-
paration of the full postal market opening.

Representative of the Office participated in 24th Congress
of the Universal Postal Union as a member of delegation
of the Slovak Republic according to par. B.1. of Govern-
ment of the Slovak republic decree No. 280/2008.

During the year, there were a number of meetings with the
representatives of the European Commission in order to
clarify questions raised in connection with formal procee-
ding of the Commission K(2008) 3025 of 18 June 2008 by
which the Commission started proceeding against the Slo-
vak republic for violation of obligation raising from par. 86

Area of the international relations
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Úrad uskutočnil tiež návštevy českého a britského ná-
rodného regulačného orgánu s cieľom získať a vymeniť
si informácie o spôsobe regulácie poštových služieb
a problémoch, s ktorými sa regulačné orgány najčastej-
šie stretávajú vo vnútroštátnom i medzinárodnom me-
radle. Hlavnou témou rokovaní bol očakávaný vývoj
v súvislosti s procesom liberalizácie trhu poštových slu-
žieb.

Poštový regulačný úrad spracoval pre potreby MDPT SR
stanoviská a pripomienky  v rámci korigenda k tretej poš-
tovej smernici, k podkladom návrhu východísk regulačné-
ho modelu, zúčastnil sa na spracovaní podkladov
a odpovedí k DELPHI konzultácii pre Ecorys.

Ostatné aktivity

in connection with par. 82 of the Treaty on European Com-
munity in the area of hybrid mail service.

The Office effected also visits of Czech and British natio-
nal regulatory offices with a view to exchange information
about concept of regulation of postal services and about
problems that the regulatory bodies have to solve in do-
mestic and international measure. Expected development
in connection with liberalisation of the market of postal
services was the main topic of discussion.

The Postal Regulatory Office worked out for MTPT SR
standpoints and remarks in the framework of corrigendum
of the third postal directive, standpoints to proposals of
starting points of the regulatory framework. Office partici-
pated at processing of background papers and answers to
DELPHI consultation for Ecorys.

Other activities
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Approved budget of the Office was 11 504 thousands SKK,
divided into current expenditure in amount of 10 504 thou-
sands SKK and capital expenditure in amount of 1 000
thousands SKK.

In the budget of the Office in 2008, there were not fixed
any revenues.

During the year, on the basis of the budgetary arrange-
ments of the Ministry of Finance of the Slovak Republic
(MF SR) and on the incentive of the Office, the budgetary
arrangements were effected and adjusted budget of the
Office was 11 915 thousands SKK.

Revenues were not fixed in the budget. Real revenues in
2008 were 142 134,50 SKK and consist of:
• penalty for infraction of rules of law in amount of

75 000,00 SKK,
• other nontax revenues in amount of 53 394,50 SKK,
• other extra budgetary resources from reimbursement

of insurance in amount of 13 740,00 SKK.

Spending of the budget in 2008 represented 11 879 thou-
sands SKK, which is 99,70 %. The structure of expenditu-
res according to individual categories is following:

Current expenditures

Current expenditures were spent in amount of 10 905 tho-
usands SKK, which represents 99,91 %.

Wages, salaries and other personal adjustments

Finances of the category 610 Wages, salaries and other
personal adjustments in amount of 5 724 thousands SKK
were spent according to adjusted budget for payout of functi-
onal salaries, bonuses for quality performance of the tasks,
bonuses in occasion of life anniversary and severance pay
in occasion of retirement of employee. Spending of the fi-
nances represented 100 %.

3. Budget of the organisation

Schválený rozpočet výdavkov úradu v celkovej výške pred-
stavoval čiastku 11 504 tis. Sk, z toho bežné výdavky vo
výške 10  504 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 1 000
tis. Sk.

Rozpočet úradu na rok 2008 neuvažoval s príjmami.

V priebehu roka boli na základe rozpočtových opatrení
Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) a na podnety
úradu vykonané rozpočtové opatrenia, ktorými bol upra-
vený rozpočet úradu. Upravený rozpočet úradu predsta-
voval čiastku 11 915 tis. Sk.

Príjmy neboli rozpočtované. Skutočné príjmy za rok 2008
predstavovali čiastku 142 134,50 Sk a pozostávali z:
• pokút za porušenie právnych predpisov vo výške

75 000,00 Sk,
• iných nedaňových príjmov vo výške 53 394,50 Sk,
• iných mimorozpočtových prostriedkov z náhrad

z poistného plnenia vo výške 13 740,- Sk.

Výdavky v roku 2008 boli čerpané na 99,70 %, čo v hod-
notovom vyjadrení predstavuje objem 11 879 tis. Sk. Štruk-
túra výdavkov podľa jednotlivých kategórií je nasledujú-
ca:

Bežné výdavky

Bežné výdavky boli čerpané v objeme 10 905 tis. Sk, čo
znamená čerpanie na 99,91 %.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov-
nania

Prostriedky kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania v objeme 5 724 tis. Sk boli po-
užité v súlade s upraveným rozpočtom na výplatu funkčných
platov, odmien za kvalitné plnenie úloh, odmien pri životnom
jubileu a pri prvom skončení štátnej služby po nadobudnutí
nároku na dôchodok. Prostriedky boli čerpané na 100 %.

3. Rozpočet organizácie

Príjmy Revenues

Výdavky Expenditures
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Insurance fees and employer’s contributions

Spending of expenditures in this category represented
2 000 thousands SKK, which was 99,95 %.

Goods and services

Finances in the category goods and services were spent in
amount of 3 060 thousands SKK, which represents 99,99 %.

Spending in the category travel expenditures represented
626 thousands SKK, where inland travel expenditures were
41 thousands SKK and foreign travel expenditures were
585 thousands SKK.

Inland business trips were effected with a view to fulfil the
tasks of the state supervision over provision of postal ser-
vices.

In 2008 there were effected 18 foreign business trips. De-
tailed evaluation of the foreign business trips shows the
table below:

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

Čerpanie výdavkov v tejto kategórii bolo vo výške 2 000
tis. Sk, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 99,95 %.

Tovary a služby

Kategória tovary a služby bola čerpaná v celkovej čiastke
3 060 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 99,99 %.

Čerpanie rozpočtu v položke cestovné náhrady činilo 626
tis. Sk, v tom tuzemské cestovné vo výške 41 tis. Sk
a zahraničné cestovné vo výške  585  tis. Sk.

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

V roku 2008 bolo uskutočnených celkom 18 zahraničných
služobných ciest. Podrobnejšie informácie o jednotlivých
zahraničných služobných cestách sú uvedené v nasledu-
júcej tabuľke.

Počet účastníkov
Number of participants

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

6

3

Miesto konania
Place

Brusel, Belgicko
Brussels, Belgium
Brusel, Belgicko

Brussels, Belgium
Lisabon, Portugalsko

Lisbon, Portugal
Praha, ČR

Prague, Czech Republic
Riga, Litva

Riga, Lithuania
Helsinky, Fínsko
Helsinki, Finland
Brusel, Belgicko

Brussels, Belgium
Brusel, Belgicko

Brussels, Belgium
Ženeva, Švajčiarsko
Geneva, Switzerland

Brusel, Belgicko
Brussels, Belgium

Zahreb, Chorvátsko
Zagreb, Croatia
Brusel, Belgicko

Brussels, Belgium
Praha, ČR

Prague, Czech Republic
Pardubice, ČR

Pardubice, Czech Republic

Účel cesty
Purpose
zasadnutie Výboru pre poštovú smernicu
meeting of the Postal Directive Committee
seminár k štúdii ECORYS
seminar of the study of ECORYS
zasadnutie pracovnej skupiny CERP
meeting of the working group of CERP
rokovanie s regulačným úradom
proceedings with the regulation authority
plenárne zasadnutie CERP
plenary meeting of CERP
zasadnutie pracovnej skupiny CEN/TC 331
meeting of the working group CEN/TC331
konferencia EK
summit EC
rokovanie s EK
proceedings with EC
Kongres SPÚ
Congress of the UPU
rokovanie s EK
proceedings with EC
zasadnutie pracovnej skupiny CERP
meeting of the working group of CERP
zasadnutie Výboru pre poštovú smernicu
meeting of the Postal Directive Committee
rokovanie s regulačným úradom
proceedings with the regulation authority
konferencia
consultation

Dátum
Date

7.4.2008

11.4.2008

15.-16.4.2008

30.4.2008

14.-16.5.2008

22.-24.5.2008

23.-24.6.2008

2.7.2008

22.-26.7.2008

31.7.2008

4.-5.9.2008

11.9.2008

23.-25.9.2008

25.-26.9.2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



VÝROČNÁ SPRÁVA

2008
ANNUAL REPPORT

POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD
POSTAL REGULATORY OFFICE 3 23 23 23 23 2

Other finances in category goods and services were used
for payment of expenses pertinent to operation of the Offi-
ce (cost of energy, postal and telecommunication char-
ges, software service and maintenance of buildings, and
expenses on food of employees.

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

Ďalšie prostriedky kategórie tovary a služby boli použité
na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením chodu
úradu (náklady na energie, poštové a telekomunikačné
služby, servis SW a údržbu budov, u všeobecných služieb
hlavne vykonávanie revízií a kontroly zariadení, upratova-
nie) a stravovanie zamestnancov úradu.

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

dopravné
transport expenditures
rutinná a štandardná údržba
groovy and standard maintenance
nájomné za prenájom
rent for location
služby
services

216 030,74

645 712,96

28 336,00

845 951,66

318 401,34

446 983,00

18 200,00

806 720,82

318 401,34

446 983,00

18 200,00

806 534,19

Skutočnosť 2008
Reality 2008

Ukazovateľ
Indicator
Tovary a služby
Goods and services
v tom: cestovné náhrady
in it: travel expenditures

energie, voda a komunikácie
energy, water and communications
materiál
material

Rozpočet 2008
Budget 2008

Skutočnosť 2007
Reality 2007

v Sk/ in SKK

3 037 363,72

433 797,46

447 548,20

419 986,70

3 060 163,00

626 396,84

546 065,10

297 395,90

3 059 976,37

626 396,84

546 065,10

297 395,90

15.

16.

17.

18.

Londýn, VB
London, G.B.
Atény, Grécko

Athens, Greece
Brusel, Belgicko

Brussels, Belgium
Brusel, Belgicko

Brussels, Belgium

29.9.-3.10.2008

8.-10.10.2008

17.10.2008

24.10.2008

Postexpo 2008, POSTCOMM fórum
Postexpo 2008, forum of POSTCOMM
plenárne zasadnutie CERP
plenary meeting of CERP
Seminár k štúdii ECORYS
seminar of the study of ECORYS
zasadnutie Výboru pre poštovú smernicu
meeting of the Postal Directive Committee

3

2

1

1
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Bežné transfery

Bežné transfery v čiastke 121 tis. Sk boli použité na úhra-
du členského príspevku SANET, ktorého služby sú využí-
vané na zabezpečenie prístupu úradu na Internet a na vý-
platu odstupného, odchodného a výplatu nemocenských
dávok zamestnancom.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli plánované vo výške 1 000 tis. Sk
a boli čerpané vo výške 974 tis. Sk v súlade s registrom
investícií MF SR na nákup výpočtovej techniky, kopírova-
cieho stroja, rekonštrukciu a modernizáciu sídla úradu (elek-
tronická požiarna signalizácia a kamerový systém, čias-
točná rekonštrukcia podkrovia) a zabezpečenie automa-
tického systému otvárania brány.

Current transfers

Current transfers in amount of 121 thousands SKK were
spent on payment of membership fee to SANET, which
services are used for provision of access of the Office to
internet network and on payment of retirement benefits and
of sickness benefit of employees.

Capital expenditures

Capital expenditures were planed in amount of 1 000 thou-
sand SKK and were spent in amount of 974 thousands SKK
in compliance with register of investments of the MF SR ma-
inly for purchase of computer techniques, copy device, re-
construction and modernisation of the Office (electronic and
fire alerting and camera system, partial reconstruction of at-
tic) and provision of automatic system of port opener.

Prehľad o plnení verejného rozpočtu za rok 2008 podľa položiek ekonomickej klasifikácie v Sk
Overview of fulfilment of the budget in 2008 according to the categories of the economic classification v in SKK

0

11 504 000

10 504 000

5 324 000

1 861 000

3 104 000

623 000

500 000

315 000

255 000

544 000

32 000

0

11 915 163,00
 

10 915 163,00
 

5 724 000,00

2 001 000,00

3 060 163,00

626 396,84

546 065,10

297 395,90

318 401,34

446 983,00

18 200,00

142 134,50

11 878 889,97
 

10 905 219,37
 

5 724 000,00

2 000 062,00

3 059 976,37

626 396,84

546 065,10

297 395,90

318 401,34

446 983,00

18 200,00

-

99,70
 

99,91
 

100,00

99,95

99,99

100,00

99,78

100,00

100,00

100,00

100,00

Skutočnosť

Reality

Plnenie v %

Fulfilment in %

Názov položky

Category

Príjmy
Revenues
Výdavky
Expenditures
v tom: bežné výdavky
in it: current expenditures
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy

a OOV
in it: wages, salaries and OPA

poistné a príspevok zamestná-
vateľa do poisťovní
insurance fees and employer´s
contributions

Tovary a služby
Goods and services
v tom: cestovné náhrady
 in it: travel expenditures

energie, voda a komunikácie
energie, water and communications
materiál
material
dopravné
transport expenditures
rutinná a štandardná údržba
groovy and standard maintenance
nájomné za prenájom
rent for location

Upravený
rozpočet
Adjusted
budget

Schválený
rozpočet
Approved

budget
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Expenses on the most important activities in the postal
services regulation area are mentioned in the table:

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

služby
services

Bežné transfery
Current transfers
v tom: členské príspevky
in it: member contributions

odstupné a odchodné
retirement benefits
nemocenské dávky
sickness benefits

Kapitálové výdavky
Capital expenditures
v tom: nákup výpočtovej techniky

IA 10402
in it: purchase of computer technique

nákup prevádzkových strojov
PZaN IA 20124
purchase of operational
machines
nákup prevádzkových strojov
PZaN IA 21559
purchase of operational
machines
rekonštrukcia a modernizácia
IA 20127
reconstruction and modernisation
rekonštrukcia a modernizácia
IA 20128
reconstruction and modernisation
rekonštrukcia a modernizácia
IA 3428
reconstruction and modernisation
rekonštrukcia a modernizácia
telekom. techniky IA 20126
reconstruction and modernisation
of telecommunication technique

806 720,82

130 000,00

1 000,00

110 000,00

19 000,00

1 000 000,00

177 000,00

0,00

80 000,00

362 000,00

69 000,00

312 000,00

0,00

806 534,19

121 181,00

1 000,00

109 950,00

10 231,00

973 670,60

153 411,00

0,00

78 981,00

361 572,00

68 472,60

311 234,00

0,00

99,98

93,22

10,00

99,95

53,85

97,37

86,67

0,00

98,73

99,88

99,24

99,75

0,00

835 000

215 000

10 000

115 000

90 000

1 000 000

100 000

60 000

0

365 000

375 000

0

100 000

Výdavky na štátnu reguláciu poštových služieb a poštových sadzieb a výkon štátneho dohľadu za rok 2008
Expenses on state regulation of postal services and postal charges and execution of state supervision in 2008

0

897 174,44

64 744,55

0,0

9,7

0,7

Výdavky
Expenditures

     v Sk / in SKK v % / in %

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

Štátna
regulácia

State
regulation

Rozhodnutia o poštových licenciách
Decisions on postal licences
Rozhodnutia o všeobecnom povolení
Decisions on general authorisation
Rozhodnutia o registráciách
Decisions on registrations
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Výdavky na štátnu reguláciu poštových služieb a poštových
sadzieb a výkon štátneho dohľadu v roku 2008 činili pri-

Expenses on state regulation of postal services and po-
stal charges and execution of state supervision in 2008

Štátna
regulácia

State
regulation

Štátny
dohľad
State

supervision

Medzinárodné
vzťahy

International
 relations

 Iné
aktivity
Other

activities

Spolu / Total

Rozhodnutia o regulácii poštových sadzieb
Decisions on regulation of postal charges
Poskytovanie univerzálnej služby
Universal service provision
Kvalita univerzálnej služby
Universal service quality
Prešetrovanie sťažností, petícií a podaní
Handling complaints, petitions and claims
Dodržiavanie poštových podmienok
Observation of postal conditions
Realizácia správnych konaní
Realization of administration proceedings
Cenová kontrola poštových sadzieb
Price control of postal charges
Kontrola poskytovania poštových služieb
Control of postal services provision
Vytváranie informačného systému o cenách
Creation of information system of prices
Vytváranie informačného systému o sieti UO
Creation of information system of UO network
Vytváranie informačného systému o STN-EN
Creation of information system of STN-EN
Aplikácia EN v podmienkach SR
Application of EN in conditions of SR
Aktivity k CERP
Activities concerning CERP
Aktivity k Európskej komisii, štúdie
Activities concerning European Commission
Aktivity k UPU, bilaterálne vzťahy, štúdie
Activities concerning UPU, bilateral relations, studies
Spolupráca pri tvorbe STN-EN
Collaboration on creation of STN-EN
Štatistické zisťovanie
Statistical data collection
Stanoviská, podklady, dotazníky
Viewpoints, basis, questionnaires

175 735,20

786 183,79

471 710,27

1 396 632,37

628 947,03

453 211,83

601 199,37

934 171,32

203 482,86

369 968,84

46 246,11

175 735,20

249 728,97

934 171,32

83 242,99

157 236,76

443 962,61

175 735,20

9 249 221

1,9

8,5

5,1

15,1

6,8

4,9

6,5

10,1

2,2

4,0

0,5

1,9

2,7

10,1

0,9

1,7

4,8

1,9

100
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bližne 78 % celkových výdavkov úradu. Zvyšnú časť vý-
davkov tvoria zabezpečovacie činnosti úradu reprezentu-
júce hlavne činnosti spojené s riadením úradu, personalis-
tikou, právnymi záležitosťami, kontrolnou činnosťou, eko-
nomickými agendami, správou majetku štátu a pod.

Vyhodnotenie plnenia cieľov programov

Na rok 2008 boli úradu stanovené nasledujúce ciele:
Cieľ 1: V roku 2008 v rámci štátneho dohľadu vykonaním
15 kontrol zameraných na plnenie požiadaviek na kvalitu
univerzálnej služby dosiahnuť udržanie ukazovateľa kvali-
ty času dopravy listových zásielok a súčasne zabezpečiť
dodržiavanie transparentnosti a nediskriminačnosti regu-
lovaných cien univerzálnej služby.

Hodnotenie

Stanovený cieľ bol splnený.

V roku 2008 bolo plánovaných vykonať 15 kontrol týkajú-
cich sa prvého cieľa. Bolo vykonaných celkovo 37 kontrol
zameraných na kontrolu kvality univerzálnej poštovej služby
a 3 kontroly zamerané  na transparentnosť cien univerzál-
nej poštovej služby.

Boli vykonané 3 kontroly zamerané na kvalitu univerzálnej
poštovej služby a jej štandardy pri doručovaní zapísaných
zásielok na vybratých poštách. V rámci výkonu štátneho
dohadu nad poskytovaním poštových služieb bolo vyko-

represented aprx. 78 % of total expenses of the Office.
The rest represented expenses on activities of the Office
related to the management of the Office, personal affai-
res, juridical affaires, control activities, international relati-
ons, economic agenda and gestion of means etc.

Evaluation of the program objectives fulfilment

In 2008 there were following objectives of the Office:
Objective No. 1:  In the framework of state supervision to
make 15 controls focused on observation of the require-
ments for the quality of the universal postal service, to obtain
sustainment of the quality indicator of transit time of letters
and to ensure observation of transparency and no discri-
minatory regulated prices of the universal postal service.

Evaluation

Objective was fulfilled.

In 2008, fifteen controls concerning the first objective were
planed. There were effected 37 controls focused on quali-
ty of the universal postal service and 3 controls focused
on transparency of prices of the universal postal service.

There were effected 3 controls of quality of the universal
postal service and its standards concerning delivery of re-
corded items in selected post offices. 34 controls of indica-
tor of transit time of 1st class letters and 2nd class letters as
well as check measurement of transit time of official items

Merný ukazovateľ: výstup
Measurement indicator: Output
Merná jednotka: počet kontrol
Measurement unit: number of controls
Rok
Year
Plán
Plan
Skutočnosť
Reality

Počet vykonaných kontrol
Number of realized controls

2008

15

40

Merný ukazovateľ: výstup
Measurement indicator: Output
Merná jednotka: %
Measurement unit: %
Rok
Year
Plán
Plan
Skutočnosť
Reality

Kvalita času dopravy listov 1. triedy
Quality of transit time of 1st class letters

2008

0,0

0,08
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naných 34 kontrol ukazovateľa času prepravy listov 1. triedy
a listov 2. triedy a kontrolné merania času prepravy úrad-
ných zásielok.

V priebehu roka sú merania času prepravy poštových
zásielok vykonávané aj nezávislou inštitúciou za podmie-
nok a pod kontrolou úradu. Výsledky vykonaných mera-
ní času prepravy listov 1. triedy vykazujú plnenie stano-
veného limitu vyššie o 0,08% oproti stanovenému uka-
zovateľu času prepravy listov 1. triedy na daný rok, kto-
rý je 96%. Merania listov 2. triedy vykazujú plnenie vyš-
šie o 0,04% (94%), balíkov 1. triedy vyššie o 3,76%
(95,5%), balíkov 2. triedy vyššie o 1,17% (95,5%). Re-
klamné adresované zásielky vykazujú plnenie vyššie
o 5,72% (94%) a poštové peňažné poukazy H vykazujú
plnenie vyššie o 1,25% (94%).

V tejto súvislosti boli bez poverenia na vykonanie kontroly
vykonané 3 previerky meracích systémov listov 1. triedy,
listov 2. triedy a balíkov 1. a 2. triedy u vykonávateľov ne-
závislých meraní, ktoré nie sú zahrnuté do výstupu cieľa.

Cieľ 2: V roku 2008 vykonať 20 kontrol plošnej a časovej
dostupnosti prístupových miest verejnej poštovej siete
a kontrol súladu s kvalitatívnymi požiadavkami univerzál-
nej poštovej služby stanovenými v Poštovej licencii.

Hodnotenie

Stanovený cieľ bol splnený.

V uvedenom období bolo vykonaných 18 kontrol územnej
dostupnosti v súvislosti s preverením oprávnenosti zarade-
nia lokalít do miest bez doručovania alebo s obmedzeným
doručovaním. V dvoch prípadoch došlo k zmene zaradenia
kontrolovanej lokality. Kontroly boli vykonané bez osobitné-
ho poverenia v rámci činnosti úradu.

V uvedenom období bolo ďalej vykonaných 20 kontrol ča-
sovej dostupnosti prístupových miest verejnej poštovej sie-
te. Pri týchto kontrolách neboli zistené nedostatky.

were affected in the framework of state supervision over
provision of postal services.

During the year, measurement of transit time of postal
items is performed by independent institution too, ac-
cording to conditions and under control of the Office.
Results of executed measurement of transit time of 1st

class letters show growth of 0,08% in comparison with
defined indicator of transit time of 1st class letters which
is 96%. Measurement of transit time of 2nd class letters
shows growth of 0,04 (standard is 94%), of 1st class
parcels of 3,76% (standard is 95,5) and 2nd class par-
cels of 1,17% (standard is 95,5%). Direct mail shows
fulfilment of 5,72% more than standard (94%) and po-
stal payment orders H show fulfilment of 1,25% more
than standard (94%).

In connection with this, 3 controls of measurement sys-
tems of 1st and 2nd class letters, 1st and 2nd class parcels
were realized in institutions providing independent measu-
rements, which are not included in the objective.

 Objective No. 2: In 2008, to effect twenty controls of
territorial and time availability of access points of the
public postal network and observance of the Require-
ments for quality of the universal postal service set by
Postal licence.

Evaluation

Objective was fulfilled.

In listed period there were effected 18 controls of territorial
availability in connection with verification of justification to
class locations as places without delivery or with restricted
delivery. In two cases classification of controlled location
was changed. Controls were realized  without special com-
mission in the framework of the Office activities.

Next in listed period there were effected 20 controls of time
availability of access points of the public postal network.
Faults were not found.

Merný ukazovateľ: výstup
Measurement indicator: Output
Merná jednotka: ks
Measurement unit: pieces
Rok
Year
Plán
Plan
Skutočnosť
Reality

Počet vykonaných kontrol
Number of realized controls

2008

20

38
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Predmet niektorých vykonaných kontrol bol zameraný na
viacero oblastí a kontroly boli zamerané i na overenie účin-
nosti vykonaných opatrení vyplývajúcich z predchádzajúcej
kontrolnej činnosti.

Záver

Rozpočet úradu stanovený na rok 2008 predstavoval
v celkovej výške sumu 11 915 tis. Sk, v tom bežné výdav-
ky činili 10 915 tis. Sk a kapitálové výdavky činili 1 000 tis.
Sk.  Rozpočet bol čerpaný na 99,70 %, čo v hodnotovom
vyjadrení predstavuje objem 11 879 tis. Sk.

Porovnanie skutočných výdavkov s plánom zobrazuje na-
sledujúci graf:

Object of some controls was oriented towards several fields
and controls were aimed also at verification of efficiency of
executed measures resulting from previous control activi-
ties.

Close

Amount of the budget of the Office for 2008 represented
11 915 thousands SKK, in it current expenditures 10 915
thousands SKK and capital expenditures 1 000 thousands
SKK. The budget was spend on 99,70 %, which represents
total volume of 11 879 thousands SKK and 18 thousands
SKK was not spend.

Comparison of real expenditures and planed ones is shown
in following graph:
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On 31st December 2008 there were 17 employees in natu-
ral persons in the Office, i.e. that all 17 posts determined
by systemisation approved for the year 2008 were staffed.
Average calculated number of employees was 17 in 2008.

From total number of 17 employees there were 2 employ-
ees in public administration service and 15 employees in
civil service.

On 31st December 2008 the structure of state employees
according to the kind of state service was:
- temporary civil service:   2 employees,
- permanent civil service: 13 employees.

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

Personal capability of the Office departments

Overview of number of employees in individual divisions on
31 December 2008 is done in the following table.

4. Human Resources

K 31. 12. 2008 mal Poštový regulačný úrad 17 zamest-
nancov vo fyzických osobách, tzn. že bolo obsadených
všetkých 17 systemizovaných miest schválených na rok
2008. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku
2008 bol 17.

Z celkového počtu 17 zamestnancov mal úrad v hodnote-
nom období 2 zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme a 15 štátnych zamestnancov.

K 31.12.2008 bola štruktúra štátnych zamestnancov pod-
ľa druhu štátnej služby nasledujúca:
- dočasná štátna služba:   2  zamestnanci,
- stála štátna služba: 13  zamestnancov.

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

Personálne vybavenie útvarov úradu

Prehľad o počte zamestnancov v jednotlivých útvaroch
k 31.12.2008 charakterizuje nasledujúca tabuľka:

4. Ľudské zdroje

Plnenie v %
Fulfilment in %

Ukazovateľ
Indicator
Počet zamestnancov (priemerný prepočítaný)
Number of employees (average calculated)
Stav k 31.12.2008 vo fyzických osobách
Number of employees on 31.12.2008 physical  persons
v tom: muži
in it: men

ženy
women

v tom: VŠ vzdelanie II. stupňa
in it: university graduated

USO vzdelanie
full secondary education

v tom: štátna služba
in it: civil service

verejná služba
public administration service

Skutočnosť
Reality

Plán
Plan
17

17

-

-

15

2

15

2

17

17

6

11

15

2

15

2

100

100

35,29

64,71

88,24

11,76

88,24

11,76
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Hours worked

Employees of the Office in 2008 worked 27 647,5 hours.
High sickness absence is caused by long time absence of
employee. For deepening of qualification of civil servants
688,5 hours were provided.

Odpracovaná doba

Zamestnanci úradu v roku 2008 odpracovali 27 647,5 hodín.
Vysoká práceneschopnosť pre chorobu alebo úraz je spôso-
bená dlhodobou pracovnou neschopnosťou zamestnanca. Na
prehlbovanie kvalifikácie v rámci pracovného/služobného času
bolo zamestnancom poskytnutých spolu 688,5 hodín.

2

1

1

1

10

2

17

2

1

1

1

10

2

17

Plán
Plan

Útvar
Department
Predseda a podpredseda
Chairman and Deputy-chairman
Kancelária predsedu a medzinárodnej spolupráce
Office of chairman and international cooperation
Referát právny a kontroly
Department of law and control
Osobný úrad
Personal office
Odbor regulácie
Department of regulation
Odbor ekonomiky a správy
Department of economy and administration
Spolu
Total

Skutočnosť
Reality

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

31 477,50

26 281,00

106,12

105,20

Index
Ukazovateľ
Indicator hodín

hours
dní

days

100

83,49

%

Fond pracovnej doby
Working time fund
Odpracovaná doba
Worked hours

2007

r. 2007=100%
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Úrad v roku 2008 uzatvoril 2 dohody o vykonaní práce
v celkovom rozsahu 35 hodín na účely vykonania nevy-
hnutných údržbárskych prác.

Dovolenka na zotavenie bola zamestnancom poskytnutá
v rozsahu 5 alebo 6 týždňov v súlade s kolektívnymi zmlu-
vami na rok 2008. Z celkového nároku 621,5 dňa bolo vy-
čerpaných 468,5 dňa. V nároku je zohľadnený aj prevod
nevyčerpanej dovolenky na zotavenie z roku 2007.

Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov bolo realizované na základe
plánu vzdelávania, ktorý odrážal vzdelávacie potreby za-
mestnancov a ciele služobného úradu. Prehlbovanie kva-
lifikácie sa uskutočňovalo hromadnými alebo skupinovými
formami vzdelávania, ktoré zabezpečoval a financoval slu-
žobný úrad, ale aj využívaním samoštúdia zamestnancov.

Prehlbovanie kvalifikácie bolo zamerané na špecializova-
né vzdelávanie zamestnancov s cieľom prehĺbiť požado-
vanú úroveň odborných vedomostí a schopností potreb-
ných na kvalitné plnenie úloh na danom mieste. Medzi vzde-
lávacie priority úradu v tomto roku patrilo vzdelávanie sú-
visiace so zavedením eura v SR. Úrad okrem odborných
medzinárodných konferencií, seminárov a iných krátkodo-
bých foriem vzdelávania zabezpečil vybraným štátnym
zamestnancom, ktorí zastupujú úrad pri rokovaniach
s medzinárodnými inštitúciami, kurzy anglického jazyka.

Úrad poskytol zamestnancom na prehlbovanie kvalifiká-
cie spolu 688 hodín, čo je v priemere 43 hodín na zamest-
nanca. Spolu bolo realizovaných 26 externých vzdeláva-
cích aktivít, na ktorých sa zúčastnilo spolu 53 osôb. Celko-
vé finančné náklady na vzdelávanie v úrade predstavovali
95 931,75 Sk.

The Office in 2008 had concluded 2 agreements on job
performance for 35 hours for the purpose of provision of
necessary maintenance work.

Paid leave was provided to employees to the extent of 5 or
6 weeks in accordance with Company Collective Agre-
ements for year 2008. From total number of 621,5 days of
paid leave there were taken 468,5 days. Overview inclu-
des paid leave no taken in 2007.

Staff education

The education of the Office staff was realised on the
base of education plan, which had reflected educational
needs of staff and targets of the Office. Deepening of
qualification was realised by collective or team educa-
tion forms that were ensured and financed by the Servi-
ce Office.

Attention was given to special education of employees
with the aim to receive required level of expert knowled-
ge and skills for qualitative fulfilment of service tasks.
Education priorities of the Office were aimed at educa-
tion related to transition to euro currency in the Slovak
republic. In addition to professional international confe-
rences, seminaries and other forms of education, Office
provided also English language course for those civil
servants that represent the Office at negotiations with
international institutions.

The paid time-off for deepening of qualification, together
688 hours were provided by Office, which is in average 43
hours per employee. There were together 26 external edu-
cation activities with participation of 53 persons.  Total ex-
penses on education represented 95 931,75 SKK.
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Služobné hodnotenie štátnych zamestnancov

V roku 2008 boli vykonané služobné hodnotenia štátnych
zamestnancov v súlade s ust. § 48 zákona č. 312/2001 Z.
z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov. K 31.12.2008 bolo hod-
notených 12 štátnych zamestnancov.

Vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami bolo
hodnotené podľa kritérií stanovených služobným predpi-
som úradu najmä z hľadiska:
• plnenia písomného pokynu predstaveného o služobných

úlohách,
• celkovej výkonnosti a prínosu pre služobný úrad pozo-

stávajúcich najmä zo správnosti, včasnosti, samostat-
nosti a inicia tívy pri plnení úloh vyplývajúcich
z vykonávania štátnej služby alebo súvisiacich s vyko-
návaním štátnej služby,

• dodržiavania povinností štátneho zamestnanca
a služobnej disciplíny.

Assessments of civil servants

In 2008 the assessments of civil servants was executed in
accordance with provisions of § 48 of the Act No. 312/
2001 Coll. on Civil service as amended. On 31st December
2008 thirteen civil servants were evaluated.

A civil service performance of civil servants was evaluated
especially from the aspects:
• performance of written instruction of superior officer on

service tasks,
• overall performance and contribution to the Service

Office, consisting chiefly of correctness, timeliness, in-
dependence and initiative in performance of the tasks
resulting from the performance of civil service or con-
nected with the performance of civil service,

• adherence to the Code of Ethics and service discipline.
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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 špecifikova-
né  predovšetkým zákonom o poštových službách a schvá-
leným štatútom úradu. Sú to činnosti vykonávané
na zabezpečenie štátnej regulácie poštových služieb
a štátneho dohľadu nad poštovými službami. V odbornej
pôsobnosti úradu boli hlavné úlohy zamerané na podporu
vytvárania podmienok na poskytovanie kvalitných pošto-
vých 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 spô-
sobom prinášajúcim spokojnosť zákazníkov poš-
ty, zabezpečujúcim ďalší rozvoj a využívanie univerzálnej
služby, podporujúcim vytváranie konkurenčného prostre-
dia. 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 2008 boli sústredené a plnené
v týchto oblastiach:
• regulácia trhu poštových služieb, schvaľovanie pošto-

vých podmienok univerzálnej služby a poštového pla-
tobného styku a regulácia poštových sadzieb,

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

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

V oblasti regulácie trhu poštových služieb a poštových
sadzieb bolo v roku 2008 hlavným cieľom úradu:
• kontrola uplatňovania vydaných regulačných rozhod-

nutí,
• aktualizácia regulačných rozhodnutí vydaných

v predchádzajúcich obdobiach,
• stabilizácia miest bez doručovacej služby v SR,
• zabezpečenie dodržiavania zákazu prerozdeľovania

nákladov a výnosov medzi regulovanými a neregulo-
vanými činnosťami formou kontroly a nezávislého audi-
tu nákladového modelu,

• stabilizácia cien univerzálnej poštovej  služby a vývoja
ekonomicky oprávnených nákladov regulovaných čin-
ností.

The Postal Regulatory Office has operated its activity first of
all by the Act on Postal services No. 507/2001 Coll. as amen-
ded and by approved statute of the Office.

The goals of the Office results from its mission, that is
specified first of all by the Act No. 507/2001 Coll. on Postal
services as amended and by approved statute. These ac-
tivities are executed for provision of state regulation of po-
stal services and for state supervision over postal servi-
ces. The main tasks of the professional operation of the
Office were oriented to the support of creation the conditi-
ons for providing of the qualitative postal services with ac-
cent on the universal service which should be accessible
to everybody in determined quality, under the same condi-
tions and at affordable prices. The role of the Office is to
act by the way bringing the satisfaction of postal custo-
mers, insuring further development and utilising of the uni-
versal service and promoting the creation of competitive
atmosphere. The realisation of these tasks must be in such
extent and form, that they insure setting-out the effective-
ness and efficiency at postal service providers.

The main goals of the Office in 2008 were concentrated and
fulfilled 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 state supervision over postal services provi-
sion and observance of quality requirement for providing
the universal service,

• improving the conditions (professional, economic-admi-
nistrative and personal) for fulfilment of the tasks resulting
from mission of the Office.

The main target of the Office in 2008 in the area of regulation
of the postal services market and postal charges was:
• control of application of issued regulative decisions,
• updating of regulative decisions issued in previous years,
• stabilization of places without delivery service in the Slo-

vak Republic,
• provision of non redistribution of expenses and revenu-

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

• stabilization of prices of universal postal service and of
course of the economically approved costs of regulated
activities.

5. Goals of the Postal Regulatory
Office and outline of their fulfilment

5. Ciele Poštového regulačného
úradu a prehľad ich plnenia
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V oblasti výkonu štátneho dohľadu bolo cieľom napĺňanie
odporúčaní poštovej smernice, zabezpečenie súladu po-
stupov poskytovateľa univerzálnej služby so zákonom,
Poštovou licenciou, Požiadavkami na kvalitu univerzálnej
služby, zákonom o cenách a EN 13850 s akcentom na:
• rozsah a kvalitu poskytovania univerzálnej služby,
• kvalitu vybavovania sťažností petícií a iných podnetov

s dôrazom na komplexnosť, dôslednosť, presnosť
a včasnosť vybavenia,

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

• zabezpečenie vedenia oddeleného účtovníctva v oblasti
výnosov z univerzálnej služby od výnosov z ostatných
poštových a nepoštových služieb a zamedzenie krížo-
vého financovania,

• vytvorenie harmonizovaného trhového prostredia s pod-
porou riadenia implementácie európskych noriem, vy-
tváranie podmienok pre zisťovanie a porovnávanie kva-
lity poštových služieb v rámci EÚ,

• dohľad nad meraním kvality poštových služieb
v intenciách zásadných odporúčaní  noriem, potrieb spo-
ločnosti a požiadaviek zákazníkov,

• prehodnotenie zisťovaných ukazovateľov a prepraco-
vanie výkazov štátneho štatistického zisťovania s cieľom
zlepšiť možnosti sumarizovania a porovnávania údajov
a vykonávania globálnych alebo čiastkových analýz
poštového trhu vo vnútroštátnom a medzinárodnom
porovnávaní.

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

ciu regulačných rozhodnutí sa úrad podieľal na návr-
hoch riešení inštitucionálneho postavenia a financovania
úradu,

• pokračovanie v postupnom vybavovaní úradu kompa-
tibilnou výpočtovou technikou,

• zabezpečenie zvyšovania kvality jazykových znalostí
štátnych zamestnancov,

• na zabezpečenie funkcií úradu sa realizovali viaceré
úpravy vnútorných smerníc tak, aby bolo možné čias-
točne vyvážiť nedostatočné personálne a rozpočtové
zdroje úradu,

• prezentácia regulačných rozhodnutí a ich odôvodnení
s cieľom zabezpečiť tento systém ako  pravidelný vý-
stup svojej činnosti,

• prezentácia zodpovednosti v konaní a hospodárení cez
správu voči správcovi rozpočtovej kapitoly, výročnú
správu a verejný odpočet voči širokej verejnosti.

In the area of execution of state supervision, the goal was the
filling 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  revenue accounting
system for universal service and for other postal and non-
postal services 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
postal services in purviews in terms of principal recom-
mendations of standards, needs of society and require-
ments 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 equ-
ations.

In the field of enhancement of conditions for achievement the
tasks following from mission of the Office, the tasks were orien-
ted to the area of personal equipment, financial assurance of
activities and assurance of organisational and administrative
needs of the Office:
• within the fastening of autonomy needed for realisation of

regulatory decisions, the Office participated in the propo-
sals of institutional set-up solutions and financing of the
Office,

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

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

• with the aim to assure the functions of the Office, several
modifications of internal directives were made to compen-
sate unsatisfactory personal and budgetary  resources of
the Office,

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

• presentation of the liability in action and economy throu-
gh the report for keeper of the budgetary chapter, throu-
gh the annual report and the public deduction towards
the general public.
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Hlavné ciele Poštového regulačného úradu a čiastočné
hodnotenie jeho činnosti v predchádzajúcich kapitolách
poukazujú na to, že poslaním úradu je regulácia
v hospodárskej oblasti ako súčasť úlohy štátu a zároveň
úrad plní celospoločenský záujem definovaním podmienok
a  kontrolou ich dodržiavania u cenovo dostupnej univer-
zálnej 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 nepri-
rodzené, že aj financovanie činností úradu zabezpečuje
štát z prostriedkov štátneho rozpočtu. Použitie iných zdro-
jov, napríklad od regulovaných subjektov, by mohlo mať
vplyv na nezávislosť regulátora. Navyše financovanie
z poplatkov za licencie a registráciu je vlastne financova-
nie z príjmov štátneho rozpočtu a teda nemá pozitívny vplyv
na štátny rozpočet.

Poštový regulačný úrad v rámci svojich kompetencií má
právo kontrolovať plnenie stanovených podmienok posky-
tovania poštových služieb a na poštovom trhu predstavu-
je nezastupiteľnú autoritu  v oblasti regulácie a dohľadu.

Dosiahnuté výsledky v činnosti Poštového regulačného
úradu počas jeho existencie, ale najmä v hodnotenom ob-
dobí roku 2008 naznačujú postupné presadzovanie sa úra-
du ako regulačnej autority na poštovom trhu z pohľadu
podnikateľských subjektov, ale najmä autority schopnej
ochraňovať záujmy užívateľov poštových služieb najmä vo
vzťahu k poskytovateľovi univerzálnej služby, t.j. Sloven-
skej pošte, a.s. Na základe skúsenosti  z činnosti úradu
možno 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
týkajúce sa štátnej regulácie v plnom rozsahu. To zna-
mená, že aj v uplynulom roku vydával, prípadne upra-
voval rozhodnutia, ktoré sú obsahom štátnej regulácie.
Tieto rozhodnutia upravujú podmienky pôsobenia poš-
tových operátorov na poštovom trhu SR, vzťahy pošto-
vých operátorov k užívateľom ich služieb z pohľadu atri-
bútov kvality.

• V oblasti štátneho dohľadu Poštový regulačný úrad plní
v plnom rozsahu úlohy týkajúce sa nariaďovania od-
stránenia zistených nedostatkov a upustenia od činností,
ktoré sú v rozpore so zákonom o poštových službách
a vydanými povoleniami, ako aj ukladanie pokút za
správne delikty a prejednávanie priestupkov. Úlohy štát-

6. Hodnotenie a analýza vývoja
organizácie

The main aims of the Postal Regulatory Office and partial
evaluation of its activity in previous chapters show, that
mission of the Office is regulation in the economic area as
a component role of the state and at the same time the
Office carries out all-society interest by setting out the con-
ditions and by controlling the fulfilment of them at price
accessible universal service, i.e. on the same level ensu-
red on the whole territory of the SR. From the reason that
the Office in the framework of the state supervision pro-
tects the priorities of the wide public it is natural that the
state ensures also the financing of the Office activities from
the state budget. Using of other resources (for example
from regulated subjects) could influence the independen-
ce of the regulator. In addition the financing from the licen-
ce and registration fees is in reality the financing from the
state budget revenues and does not have the positive in-
fluence on the state budget.

The Postal Regulatory Office, in the framework of its com-
petencies, has a right to control fulfilment of the specified
conditions of postal services provision and it represents
the authority in the area of the regulation and the supervi-
sion on the postal market.

The attained results in operating of the Postal Regulatory
Office during its existence, but especially in evaluated pe-
riod of the year 2008 indicate the gradual establishment of
the Office 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 postal service users,
especially in relation to the universal service provider, i.e. the
Slovak Post, joint-stock company. On the basis of experien-
ces from the Office activities it is possible to introduce these
summaries of evaluation of the contribution of the Office for
citizens, companies and state administration:
• The Postal Regulatory Office fulfils its mission in the

area of the state regulation and realises the tasks con-
cerning state regulation following from the act on po-
stal services in full extent. It means that in the past year
it issued or amended decisions which are the content
of the state regulation. These decisions adjusted ope-
rating conditions of the postal operators on the postal
market of the Slovak Republic, relations of the postal
operators towards users of their services from point of
view of the quality attributes and at the universal servi-
ce provider from point of view of the prices of the servi-
ces which are the part of the licence proceeding.

6. Evaluation and analysis
of development of the organisation
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neho dohľadu súvisiace s kontrolou plnenia podmienok
poskytovania poštových služieb a univerzálnej služby
v rozsahu zodpovedajúcom možnostiam, t.j. množstvu
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na tie-
to účely.

• Súčasťou štátneho dohľadu bolo aj riešenie problé-
mov, sťažností a petícií, s ktorými sa na úrad obrátili
občania v rámci nespokojnosti s poskytovanými pošto-
vými službami, a ktoré svojím obsahom spadajú do
kompetencie Poštového regulačného úradu. Najmä
v oblasti univerzálnych služieb možno pozorovať nárast
uvedených aktivít úradu.

• S cieľom zabezpečiť súčinnosť s poskytovateľom uni-
verzálnej služby pri r iešení  sťažností a petícií
v zákonných lehotách, ale aj potrebné merania o úrovni
kvality poskytovaných služieb atď., pokračovala v rámci
pracovných stretnutí so zástupcami poskytovateľa uni-
verzálnej služby  vzájomná komunikácia o implementá-
cii noriem STN EN 13850, STN EN 14012, STN EN
a 14508.

• Napriek legislatívnej podpore, ústretovým aktivitám
a snahe Poštového regulačného úradu o rast zdravej
konkurencie na poštovom trhu s cieľom vytvárať pod-
mienky pre širšiu škálu poskytovaných služieb, vyššiu
kvalitu a znižovanie ceny jednotlivých služieb pod tla-
kom konkurencie dochádza k postupnému rozvoju poš-
tového trhu. Je však zaznamenaný nárast konkuren-
čného tlaku v oblastiach podnikania, v ktorých bolo nut-
né stanoviť či sú alebo nie sú súčasťou poštových slu-
žieb z rozsahu poštovej výhrady.

• Kvalita a úroveň vykonávaných činností je daná odbor-
nou úrovňou zamestnancov, ktorých štruktúra
a kvalifikácia sa sústavne zlepšuje, ako aj úrovňou ma-
teriálneho zabezpečenia, kde tiež dochádza k postup-
nému zlepšovaniu.

Na činnosť Poštového regulačného úradu má vplyv rela-
tívne málo inštitúcií. Azda najvýznamnejšie ovplyvňujú ak-
tivity úradu rozhodnutia a odporúčania na medzinárodnej
úrovni prichádzajúce z EK, UPU a CERP. Na národnej úrov-
ni ide predovšetkým o MDPT SR, ktoré je zodpovedné za
tvorbu legislatívy pre reguláciu poštového trhu, oblasť poš-
tovej politiky a koncepcie rozvoja poštových služieb v SR.
Na nižšej úrovni ovplyvňujú činnosť úradu svojimi aktivita-
mi ďalšie právne subjekty, ako sú poskytovateľ univerzál-
nej služby, t.j. Slovenská pošta, a.s., iní najmä registrovaní
poštoví operátori, ale aj Štatistický úrad SR a CEN.

Základom analýzy vzťahu medzi činnosťami, ktoré úrad
vykonáva a zdrojmi, ktorými úrad disponuje, sú údaje
z tabuľky na str. 34. Tie nám umožňujú porovnávať vynalo-
žené prostriedky na jednotlivé aktivity realizované úradom
v priebehu roka 2008. Tu je poskytnutá informácia
o vynaložených prostriedkoch na jednotlivé základné akti-
vity. Avšak vyhodnotiť efektívnosť vynakladaných prostried-

• In the area of the state supervision the Postal Regula-
tory Office ensures the full range tasks concerning or-
dering to remove the ascertained deficiencies, stopping
the activities which are not conform to the act on postal
services and issued authorisations as well as charging
penalties for administrative offences and negotiate the
misfeasance. Tasks of the state supervision connected
with control of the conditions of provision of postal ser-
vices and of the universal service in the extent accor-
ding to the possibilities, i.e. finances accorded from the
state budget for this purpose.

• State supervision dealt with resolving problems, han-
dling complaints and petitions of citizens caused by dis-
satisfaction with provided postal services which by their
contents fall under competence of the Postal Regula-
tory Office. Especially in the area of the universal servi-
ce the growth of mentioned activities was recorded.

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

• In spite of legislative support and activities of the Postal
Regulatory Office concerning the growth of healthy com-
petition on the postal market with the aim to create con-
ditions for wider scope of provided services, higher qua-
lity and  lower prices of the individual services caused
by pressure of the competition, gradual, relatively slow
development of the postal market is recorded. Howe-
ver, the growth of the competition pressure in the simi-
lar areas of the enterprising is noticed, it will be neces-
sary 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 determi-
ned by the professional level of the employees, which
structure and qualification is systematically improved,
as well as by the level of material provision, where the
gradual amelioration was recorded too.

Activity of the Postal Regulatory Office is influenced by relati-
vely few institutions. Maybe decisions and recommendations
at the international level coming from the European Com-
mission, UPU and CERP have the most important influence
on the activities of the Office.  At the national level it is espe-
cially MTPT SR which is responsible for legislation concer-
ning the regulation of the postal market, for postal policy and
conception of postal services development in the Slovak Re-
public. At the lower level the activity of the Office is influenced
by activities of the other legal entities like the universal servi-
ce provider, i.e. Slovak post, joint-stock company, other re-
gistered postal operators, but also the Statistical Office of the
Slovak Republic and CEN.
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kov u jednotlivých aktivít je úloha značne komplikovanej-
šia, ide často o neporovnateľné aktivity. Niektoré aktivity
sú viac rutinného charakteru, iné vyžadujú viac štúdia pred
samotnou realizáciou alebo rozhodnutím a iné zasa vyža-
dujú ďaleko zodpovednejší prístup najmä z pohľadu mož-
ných právnych dôsledkov.

Podrobnejšie sú činnosti Poštového regulačného úradu za
rok 2008 v oblasti štátnej regulácie a v oblasti štátneho
dohľadu popísané v časti Činnosti Poštového regulačné-
ho úradu a o výsledkoch ročného rozpočtového hospodá-
renia informuje časť Rozpočet organizácie.

Závery z analýzy ukazujú, že regulácia  nemusí byť čisto
intervenčná. Jej ciele by mali byť:
• chrániť a brániť zákazníkov, respektíve záujmy zákaz-

níkov;
• harmonizovať vzťahy medzi poštovými operátormi;
• obhájiť štátne záväzky a podporovať vývoj poštového

trhu.

S týmto cieľom by sme sa mali pokúsiť formovať funkciu
regulátora a zahrnúť tam nasledujúce základné črty umož-
ňujúce komplexne naplniť jeho poslanie:

Závery vyplývajúce z analýzy vývoja Poštového regu-
lačného úradu za obdobie roku 2008

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

• Pokračovať v zvyšovaní informovanosti verejnosti
o rozhodnutiach a aktivitách Poštového regulačného
úradu. Napriek krokom, ktoré sa urobili smerom k trans-

The base of the analysis of the relation between activities
which the Office executes and resources which are at its dis-
posal are the data indicated in the table on the page 34. The-
se data allow comparing expenses on individual activities re-
alised by the Office during the year 2008. It is information
concerning expenses on basic activities. However, to evalua-
te the efficiency of the expenses on individual activities is more
complicated task, because the activities are very often in-
comparable. Some activities are more routine, other need
more study before their realisation or decision and other need
much more responsible approach especially from point of
view of possible legal consequences.

Details concerning the activities of the Postal Regulatory
Office in 2008 in the area of the state regulation and state
supervision are described in chapter “Activities of the Po-
stal Regulatory Office” and the chapter “Budget of the or-
ganisation” informs about the results of the annual budge-
tary management.

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

customer interests;
• to harmonize relation between postal operators;
• to uphold government obligation and promote postal

market development.

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

Results emerging from the analysis of the develop-
ment of the Postal Regulatory Office during the year
2008

• To initiate and participate in amendment of legislation, which
creates the liberalised competitive background on the

Autorita

Legálnosť

Suverenita

Autonómia
Spôsobilosť

Životaschopnosť
Priehľadnosť

Financovanie

- Zákonne ustanovená, s kompeten-
ciami kompletne naplniť svoje  po-
slanie.

- Regulačná podstata rozpoznaná
všetkými príslušnými účastníkmi.

- Bez väzby k akýmkoľvek skupino-
vým záujmom jednať vždy so zrete-
ľom na  záujmy zákazníkov.

- Úplné rozhodovacie kompetencie.
- Vhodné fyzické a technické pod-

mienky na plnenie svojich povin-
nosti.

- Včasná reakcia a rozhodovanie.
- Široké poznanie jeho reakcií a roz-

hodnutí.
- Ekonomická a finančná samostat-

nosť.

Authority

Legallity

Independence

Autonomy
Capacity

Vitality
Transparency

Financing

- Legally established, with powers to
fully accomplish its mission.

- Regulatory nature recognized by all
corresponding stakeholders.

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

- Full decision-making authority.
- Appropriate physical and technical

conditions for discharging its res-
ponsibilities.

- Timely action and decision making.
- Widespread knowledge of its actions

and decisions.
- Economical and financial indepen-

dence.
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parentnosti rozhodnutí úradu, bude nevyhnutné ešte
rozšíriť informovanosť o činnostiach úradu aj v celoštát-
nych médiách.

• Zdroje a štruktúry sú asi tou časťou, ktorá vytvára naj-
viac problémov vo vnútri úradu. Tento problém pretrvá-
va od vzniku úradu a súvisí s presunom kompetencií a
úloh na iné subjekty. Riešenie tohto problému závisí od
dostatočných finančných zdrojov na pokrytie mzdových
náležitostí, ale aj od iných organizačných problémov.
Tak isto ostatné zdroje sú limitované a niektoré činnosti
a aktivity v oblasti štátneho dohľadu, merania kvality
a medzinárodných vzťahov sú realizované len do výš-
ky pridelených zdrojov. Preto naďalej jednou z priorit-
ných úloh budúceho obdobia je hľadanie vhodnej štruk-
túry a zdrojov pre kvalitnejšie fungovanie úradu.

• Zvýšenie aktivity na medzinárodnej úrovni s cieľom
podieľať sa na zmene pravidiel týkajúcich sa európske-
ho poštového trhu s cieľom presadzovať národné po-
treby.

postal market, creates legislation protecting interests of
the customers and allows quality fulfilment of the mis-
sion, functions and tasks of the Postal Regulatory Office.

• To continue the growth of informativeness of the public
concerning decisions and activities of the Postal Regula-
tory Office. In spite of steps, which were effected towards
transparency of the decisions of the Office it will be ne-
cessary to broaden information concerning the activities
of the Office even in state-wide media.

• Resources and structures are the part, which causes most
problems within the Office, which can have negative im-
pact outwardly. This problem outstays from the rise of the
Office and it is related with the fact that competencies
were delegated to other subjects. Solving of this problem
depends on sufficient finance resources to cover the wage
fund, and on other management problems which have to
be currently settled by the Office. Also other resources
are limited and some activities in the area of the state
supervision, quality measurement and international rela-
tions are realised only up to level of the resources accor-
ded. That’s why searching of the appropriate structure
and of the resources for superior operation of the Office is
still one of the preference tasks of the future period.

• From point of view of responsibility some deficiencies con-
cerning organisation structure, which are caused by limi-
ted resources, are venture. The task of gradual education
will be still actual too, especially concerning professional
competencies and level of communication skills.

• Increase of activities on international level with the aim to
participate in transformation of rules concerning the Eu-
ropean postal market for purpose to promote the natio-
nal interests.
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Výstupy úradu sú určené nasledujúcim skupinám užívate-
ľov:
a) všeobecné povolenie - všetky právnické a fyzické oso-

by so záujmom o poskytovanie poštových služieb,
b) rozhodnutie o udelení poštovej licencie a úpravy poš-

tových podmienok - všetky poštové podniky so záuj-
mom o poskytovanie univerzálnej služby a užívatelia uni-
verzálnej poštovej služby,

c) rozhodnutie o registrácii - poštové podniky so záujmom
o poskytovanie poštových služieb podliehajúcich regis-
trácii,

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

e) štátny dohľad nad trhom poštových služieb - poskyto-
vatelia poštových služieb z pohľadu korektnej konku-
renčnej súťaže na trhu poštových služieb, užívatelia
poštových služieb z pohľadu ochrany ich spotrebiteľ-
ských záujmov.

7. Hlavné skupiny užívateľov
výstupov Poštového regulačného
úradu

7. The main groups of the Postal
Regulatory Office outputs users

The outputs of the Office 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 in-
terest to provide the universal postal service, and users
of the universal postal services,

c) decision on registration – all postal companies with in-
terest to provide postal services which are subject of
registration,

d) decisions on price regulation – the universal service
provider, wide public as users of the universal postal
service,

e) state supervision over the postal market service – po-
stal service providers from point of view of correct com-
petition on the postal services market, users of postal
services from point of view of protection of their user’s
interest.
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