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Úvod 
 

Študijný odbor 3767M dopravná akadémia je zameraný na dopravu, logistiku 

a ekonomiku. Tento odbor ma veľmi zaujal hlavne kvôli ekonomike a logistike. Ani 

som si len nevedela predstaviť ako ma začne baviť práca ovplyvnená dopravou. Počas 

môjho štúdia som dostala teoretické, ale aj praktické zručnosti, ktoré môžem využívať 

po štúdium. Ako sú napríklad organizovanie a riadenie vnútroštátnej a medzinárodnej 

dopravy. 

Témou maturitnej práce je vnútroštátna preprava zásielok, ktorá je súčasťou 

každodennej práci ľudí. Je mnoho veci, ktoré by nikto nepovedal, že by sa mohli 

prepravovať kuriérskou službou ako je napr. platobná karta. Nikdy sa však 

nezamýšľame nad tým, aká je s tým spojená námaha a čo všetko musí kuriérska firma 

zaobstarať. Od objednania prepravy zásielky, až po samotné doručenie zásielky 

príjemcovi.  

Preto som sa rozhodla túto maturitnú prácu vypracovať a bližšie vás zoznámiť 

s vybranou firmou. V tejto maturitnej práci popisujem komplexnú činnosť kuriérskej 

spoločnosti od objednania zásielky, správne vypísanie všetkých tlačív, ktoré 

sprevádzajú zásielku, činnosť kuriéra pri vyzdvihnutí a odovzdaní zásielky, činnosť 

dispečera, určenie manipulačnej jednotky konkrétnej zásielky. Bližšie opisujem 

vytvorenie číselného kódu a popis spracovania zásielky. 

S firmou SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM (SDS) som priamo 

spolupracovala, kvôli tomu, že som mala za úlohu opísať firmu bližšie.  

Vnútroštátna preprava zásielok ponúka svojím zákazníkom plnohodnotné 

prepravné služby, kde sa snaží v čo najkratšom čase previezť kusový balík či listinu od 

dverí k dverám. Spoločnosť SDS má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Úlohou 

práce je porovnanie troch konkurenčných podnikov z hľadiska dodacej lehoty, ceny za 

prepravu a tiež podielu na trhu. 
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1 Vnútroštátna preprava zásielok  

 

SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., IČO: 45 497 885, so sídlom 

Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 17990/S. 

Slovenský doručovací systém vznikol na základe bohatých skúseností 

profesionálov, ktorí pôsobia v oblasti expresnej prepravy viac ako 25 rokov. Ich 

schopnosti sa v roku 2010 rozhodli spojiť, aby vytvorili jedinečnú doručovateľskú 

spoločnosť s čisto slovenským kapitálom. 

Prepravná spoločnosť sa opiera o dôsledne rozmiestnenú sieť prevádzok po 

celom Slovensku, ktoré sa nachádzajú na významných logistických uzloch – Bratislava, 

Žilina, Trenčín, Prešov – Ličartovce, Nitra, Banská Bystrica a Poprad (Obr. 1).  

Vďaka strategickým pozíciám pobočiek môžu kuriérske služby zabezpečiť 

optimálne pokrytie pri doručovaní zásielok do 24 hodín, prípadne nasledujúci deň po 

prevzatí zásielky u odosielateľa kdekoľvek na území Slovenska. 

 

 

Obr. 1 Mapa logistických uzlov na Slovensku 
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2 Základné pojmy 

 

Zasielateľom rozumieme obchodnú spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ 

SYSTÉM, s.r.o. 

Príkazcom rozumieme buď právnickú osobu, alebo fyzickú osobu alebo teda 

podnikateľ, ktorý uzatvoril so zasielateľom zasielateľskú zmluvu. 

Príjemcom je osoba, ktorej má byť zásielka doručená. 

Odosielateľom rozumieme, že je osoba, od ktorej má byť zásielka doručovaná, a ktorá 

je príkazcom ako odosielateľ označená. 

Štandardný cenník zasielateľských služieb rozumieme ako cenník zasielateľských 

služieb zasielateľa, zverejnený na webovom sídle. 

Individuálny cenník zasielateľských služieb rozumieme aj ako cenník zasielateľských 

služieb zasielateľa, ktorý bol individuálne dohodnutý medzi zasielateľom a príkazcom. 

Manipulačná jednotka je jedna samostatne zabalená a ucelená časť zásielky, určená na 

prepravu, a to najmä jednocestná paleta, euro paleta, pol paleta, balík i prepravka. 

Zásielka je jedna manipulačná jednotka, alebo súbor viacerých manipulačných 

jednotiek určených k obstaraniu prepravy zo strany zasielateľa ako jeden celok od 

jedného odosielateľa k jednému príjemcovi. 

Skutočná hmotnosť zásielky vrátane prepravného obalu, alebo hmotnosť manipulačnej 

jednotky vrátane prepravného obalu je k príkazcom ako reálna hmotnosť zásielky 

Volumetrická hmotnosť zásielky alebo váha zásielky vyjadrená v kilogramoch, 

vypočítaná z objemu, kde 1m
3
 = 250kg. 

Služba dobierka je pre firmu doplnková služba zasielateľa, ktorou sa zasielateľ 

zaväzuje zabezpečiť výber finančnej hotovosti od príjemcu pri doručení zásielky, a to 

vo výške stanovenej príkazcom a takto vybratú finančnú hotovosť poukázať na účet 

príkazcu uvedený v zmluve. Maximálna hodnota výšky finančnej hotovosti pri doručení 

jednej zásielky je stanovená vo výške 5.000,- EUR.  

Doručovanie na Slovensku firma obstaráva prepravy zásielky, ktorá má byť prevzatá 

od odosielateľa na území Slovenskej republiky a má byť doručovaná príjemcovi na 

území Slovenskej republiky. 
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3 Charakteristika zásielok, výluky z prepravy 

 

3.1 Zásielka, ktorej prepravu má v prospech príkazcu obstarať zasielateľ, musí 

spĺňať nasledovné kritériá 

 

 maximálne rozmery jednej manipulačnej jednotky nesmú presahovať 3,5 m 

(dĺžka) x 1,9 m (šírka) x 1,7 m (výška) 

 v prípade, ak je manipulačnou jednotkou paleta, maximálne rozmery takejto 

manipulačnej jednotky nesmú presahovať 1,2 m (dĺžka) x 0,8 m (šírka) x 1,8 m 

(výška) 

 maximálna skutočná hmotnosť zásielky nesmie presahovať 2.500 kg 

 maximálna skutočná hmotnosť jednej manipulačnej jednotky nesmie presiahnuť 

1.000 kg 

 

Zasielateľ je oprávnený kedykoľvek uskutočniť kontrolu hmotnosti (právo na 

preváženie) zásielky alebo manipulačnej jednotky. V prípade, ak je skutočná hmotnosť 

zásielky nižšia, ako volumetrická hmotnosť zásielky, je zasielateľ na účely výpočtu 

odplaty za poskytnuté zasielateľské služby oprávnený použiť volumetrickú hmotnosť 

zásielky. 

 

3.2 Z prepravy sú vylúčené 

 

 zásielky obsahujúce umelecké a starožitné alebo iné obdobné predmety, 

bankovky, mince, zberateľské mince, cenné papiere vrátane zmeniek a šekov, 

ceniny (napr. stravné poukážky), kreditné a platobné karty, drahé kovy a 

výrobky z nich, drahé kamene a šperky, ako aj iný tovar s mimoriadnou 

hodnotou 

 zásielky obsahujúce zbrane a strelivo, výbušniny a ich súčasti alebo 

komponenty, horľaviny, narkotiká, omamné a psychotropné látky, pre kurzory, 

drogy 

 zásielky obsahujúce tovar podliehajúci regulovanému teplotnému režimu a 

ľahko podliehajúce skaze 
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 zásielky obsahujúce živé zvieratá a rastliny, pozostatky zvierat a ľudí 

 zásielky obsahujúce tovar, ktorý je s ohľadom na svoj charakter v odvetví 

zasielateľských služieb považovaný za nevhodný na prepravu, a ktorý je obvykle 

vylučovaný z prepravy 

 zásielky obsahujúce tovar, ktorý je ľahko poškoditeľný aj pri bežnej a obvyklej 

preprave a manipulácii, napr. sklo a výrobky zo skla 

 zásielky obsahujúce prevádzkové kvapaliny, farby, motorovú naftu a benzín 

 zásielky obsahujúce tovar, ktorého povaha, vlastníctvo, držba, dovoz, vývoz, 

prevoz alebo šírenie je zakázané všeobecne záväznými právnymi a ostatnými 

predpismi štátu, cez ktorý má byť zásielka doručovaná, alebo do ktorého má byť 

zásielka doručená, a to vrátane medzinárodných zmlúv a iných záväzkov, 

ktorými je daný štát viazaný 

 zásielky obsahujúce zdravotnícky alebo biologický materiál (odpad) 

 zásielky, ktoré obsahujú tovar, ktorý podlieha osobitnému režimu podľa 

Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí ADR 

 zásielky, ktoré obsahujú tovar, ktorý má byť prepravovaný v režime – karnet 

ATA alebo v niektorom zo zvláštnych colných režimov 

  



10 

4 Prevzatie zásielok 

 

Obstaranie prepravy zásielky sa uskutočňuje na základe zasielateľskej zmluvy. 

Príkazca je povinný uviesť zasielateľovi presnú adresu miesta prevzatia zásielky (t.j. 

miesta nakládky) a miesta určenia zásielky (t.j. miesta vykládky), telefonický kontakt 

odosielateľa a príjemcu, hmotnosť, typ a počet manipulačných jednotiek, dátum 

požadovanej nakládky zásielky. 

Príkazca je povinný údaje uviesť zasielateľovi prostredníctvom objednávky, 

ktorú je príkazca povinný doručiť zasielateľovi najneskôr 1 pracovný deň pred 

požadovaným dátumom nakládky zásielky. V prípade individuálnej dohody medzi 

zasielateľom a príkazcom je možné uskutočniť nakládku (t.j. prevzatie) zásielky aj v 

deň doručenia objednávky príkazcu zasielateľovi, ak takáto objednávka bude doručená 

zasielateľovi najneskôr do 12.00 hodine uvedeného dňa. 

Príkazca je povinný zabezpečiť, aby zásielka bola zreteľne a viditeľne označená 

identifikačnými údajmi o odosielateľovi a príjemcovi. V prípade fyzickej osoby menom 

a priezviskom, v prípade právnickej osoby obchodným menom, ďalej presnou adresou 

doručenia zásielky, telefónneho spojenia a prípadne aj iné dôležité informácie, ktoré 

uľahčujú doručovanie zásielky. 

Príkazca je povinný zabezpečiť, aby zásielka bola riadne zabalená tak, aby bola 

čo najvhodnejšie chránená proti jej poškodeniu, obalový materiál zásielky musí byť 

zodpovedajúci povahe prepravy, charakteru tovaru v zásielke, jeho tvaru, hmotnosti a 

vlastnostiam. Tovar v zásielke musí byť vo vnútri balenia zabezpečený proti pohybu, 

pretečeniu, vysypaniu a pod. 

V prípade krehkého obsahu zásielky, alebo v prípade špeciálnych požiadaviek na 

spôsob manipulácie so zásielkou, je príkazca povinný na uvedené skutočnosti 

zasielateľa riadne vopred upozorniť, a taktiež je povinný označiť zásielku 

zodpovedajúcimi manipulačnými značkami. 

Príkazca je oprávnený na základe zasielateľskej zmluvy požadovať realizáciu 

doplnkových služieb, ktorými sú najmä služba dobierka, vrátenie EUR palety, vrátenie 

pol palety HP, vrátenie dodacieho listu. Uvedená požiadavka musí byť príkazcom 

špecifikovaná v konkrétnej objednávke na obstaranie prepravy zásielky. 

Ak nie je dohodnuté inak, službu dobierka je možné využiť len v prípade, ak je 

medzi zasielateľom a príkazcom uzatvorená písomná zasielateľská zmluva. 
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5 Zodpovednosť za škodu 

 

Zasielateľ zodpovedá výlučne za škodu na zásielke vzniknutú pri obstarávaní 

prepravy, ibaže ju nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

 

5.1 Zasielateľ nezodpovedá za škodu 

 

 spôsobenú príkazcom alebo odosielateľom alebo príjemcom 

 spôsobenú vlastníkom obsahu zásielky 

 spôsobenú vadou zásielky, jej prirodzenou povahou alebo jej prirodzeným 

úbytkom 

 spôsobenú v čase, kedy zásielka nebola vo fyzickej moci zasielateľa 

 za škodu na zásielke v prípade, ak zásielka bola príjemcom prevzatá bez výhrad 

 spôsobenú prekročením obvyklej doručovacej doby 

 

5.2 Príkazca zodpovedá za škodu 

 

V prípade, ak príkazca neposkytol zasielateľovi správne alebo úplné údaje o obsahu 

zásielky a jeho povahe, ako aj o iných skutočnostiach potrebných na riadne obstaranie 

prepravy zo strany zasielateľa. 

Príkazca je povinný zabezpečiť, aby zásielka bola príjemcom pri jej doručení a 

prevzatí riadne skontrolovaná. V prípade, že zásielka alebo jej obal v momente 

doručenia nejaví žiadne zjavné známky mechanického alebo iného poškodenia, nie je 

príjemca oprávnený pred podpisom doručovacieho dokladu u zasielateľa, kde uvedie 

paličkovým písmom svoje meno a priezvisko a svoj vlastnoručný podpis zásielku 

otvárať alebo rozbaľovať. 

Doručujúca osoba (vodič) nie je povinná zúčastniť sa kontroly obsahu zásielky 

príjemcom. V prípade, ak zásielka alebo jej obal v momente doručenia javia zjavné 

známky mechanického alebo iného poškodenia, alebo v prípade čiastočnej straty 

zásielky, je príkazca povinný zabezpečiť, aby príjemca vzniesol písomné výhrady k 

doručenej zásielke, a to bezodkladne a bezprostredne po doručení takejto zásielky. 

Uvedené výhrady je príjemca povinný uviesť do doručovacích dokladov zasielateľa, 
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alebo do samostatného tlačiva zasielateľa „Zápis o škode“, v ktorých musí byť uvedené 

číslo zásielky, ktorej sa výhrady týkajú, bližšia špecifikácia výhrad, dátum a čas 

doručenia, ako aj podpis príjemcu a doručujúcej osoby (vodiča).  

Oprávnená osoba je povinná uplatniť písomnú reklamáciu u zasielateľa bezodkladne 

po zistení vzniku škody na zásielke alebo jej úplnej alebo čiastočnej straty, najneskôr 

však v lehote 30 dní odo dňa, kedy bola zásielka odovzdaná odosielateľom doručujúcej 

osobe (vodičovi), za účelom obstarania prepravy takejto zásielky. 

Písomná reklamácia musí obsahovať rozhodujúce skutočnosti odôvodňujúce nárok 

oprávnenej osoby na náhradu škody, špecifikáciu konkrétnej zásielky, ktorej sa 

reklamácia týka, uvedenie okolností vzniku škody, rozsahu škody a výšky škody. K 

písomnej reklamácii je oprávnená osoba povinná priložiť podklady, preukazujúce ňou 

tvrdené skutočnosti, a to najmä fotodokumentáciu vzniknutej škody a doklady 

preukazujúce výšku vzniknutej škody. V prípade reklamácie, týkajúcej sa zjavnej škody 

na zásielke je oprávnená osoba povinná k písomnej reklamácii priložiť aj „Zápis o 

škode“ alebo fotokópiu doručovacích dokladov zasielateľa obsahujúce písomné výhrady 

k doručenej zásielke. 

Nárok príkazcu na náhradu škody voči zasielateľovi nie je príkazca oprávnený 

započítať proti akémukoľvek nároku zasielateľa vzniknutému na základe a v súvislosti 

so zasielateľskou zmluvou. 

Príkazca je povinný zabezpečiť, aby zasielateľ mal možnosť sa presvedčiť o 

skutočnom rozsahu vzniknutej škody obhliadkou na mieste samom. Za tým účelom je 

príkazca povinný zabezpečiť, aby sa s obsahom zásielky žiadnym spôsobom 

nemanipulovalo a taktiež je povinný zabezpečiť, aby bol zachovaný obal, v ktorom bola 

zásielka doručená. Príkazca je taktiež povinný umožniť obhliadku zásielky likvidátorom 

poisťovne v rámci prípadnej likvidácie škodovej poistnej udalosti. 

Zodpovednosť zasielateľa za vzniknutú škodu na zásielke je na základe dohody 

zasielateľa a príkazcu obmedzená sumou 2.000 € s DPH za 1 zásielku. 
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6 Rozdelenie manipulačných jednotiek SDS 

 

Slovenský doručovací systém prikladá k zmluvu svojim zákazníkom rozdelenie 

manipulačných jednotiek. Zákazník si tak ľahšie vyberá o aký druh tovaru sa jedná. 

 

6.1 Balík (BL) 

Štandardný balík alebo zásielka, objem so 50 kg musí byť menší ako 0,2 m
3
 (60x60x55 

cm). Pokiaľ bude viac balíkov k zásielke, ich spoločný objem musí byt menši ako 0,2 

m
3
. Pokiaľ bude objem presiahnutý, je potrebné zásielku premerať. Maximálna dĺžka 

balíka je 3,5 m. Ak by bol balík dlhší, je potreba manipulačnú jednotku preklasifikovať 

na BLN. 

 

6.2 Balík nad rozmer (BLN) 

Používa sa pri zásielkach, ktoré sú dlhšie ako 3,5 m. 

 

6.3 Dodací list (DL) 

Používa sa pri využití služby vrátenia DL- spoplatnená služba podľa cenovej ponuky.  

 

6.4 Jednocestná paleta (EP) 

Obyčajná paleta s rozmermi 80x120 cm. Tovar nesmie presahovať jej rozmery! Pokiaľ 

bude paleta väčšia ako 80x120 cm, alebo bude tovar presahovať rozmer 80x120 cm, je 

potreba zásielku preklasifikovať na EPN alebo premerať na váhe. Tieto palety nie paleta 

sú vratné.  

 

6.5 Euro paleta (FP) 

Štandardizovaná paleta označená EUR s rozmermi 80x120 cm. Tovar nesmie 

presahovať jej rozmery! Pokiaľ bude paleta väčšia ako 80x120 cm, alebo bude tovar 

presahovať rozmer 80x120 cm, je potreba zásielku preklasifikovať na EPN alebo 

premerať na váhe! Tieto palety môžu byť vratné.  

 

6.6 Paleta nad rozmer (EPN) 

Paleta väčšia ako štandardný rozmer 80x120 cm, prípadne tovar presahuje rozmer 

štandardnej palety, maximálne však 1,5 násobok palety 80x120 cm. Pokiaľ by paleta 
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alebo tovar presiahol 1,5 násobok palety 80x120 je potreba zmeniť manipulačnú 

jednotku na DP- dvoj paleta!  

 

6.7 Dvoj paleta (DP) 

Paleta, ktorej rozmer je väčší ako 1,5 násobok rozmeru štandardnej palety 80x120 cm, 

maximálne ale dvojnásobok rozmeru palety 80x120. Pokiaľ by bola paleta ešte väčšia, 

je potreba bezodkladne informovať dispečera a následne s rozmermi, skutočnou váhou a 

fotodokumentáciou informovať Zákaznícke centrum!  

 

6.8 Pol paleta (HP) 

Palety s rozmerom 80x60 cm, tovar nesmie presahovať rozmer palety. Paleta je 

nevratná! Pokiaľ paleta alebo tovar na palete presiahne rozmer HP, automaticky bude 

pre kvalifikovaná manipulačnú jednotku EP! 

  

6.9 Kartón (KT) 

Štandardný kartón, maximálna dĺžka 3,5 m. Pokiaľ bude dĺžka zásielky viac ako 3,5 m, 

je potreba zásielku pre kvalifikovať na manipulačnú jednotku BLN! 

 

6.10 Pneumatiky (PN) 

Zásielka, ktorá obsahuje pneumatiky. 

 

6.11 Zväzok (BU) 

Zväzok, maximálna dĺžka 3,5 m. Pokiaľ bude dĺžka zásielky viac ako 3,5 m, je potreba 

zásielku pre kvalifikovať na manipulačnú jednotku BLN! 

 

6.12 Faktúra (FA) 

Niektoré zásielky obsahujú faktúry, aby sa vyhlo k strate faktúr zákazník má možnosť 

vybrať si možnosť zásielky aj faktúru. 
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7 Matica určenia zóny SDS 

 

Zóna Bratislava  Nitra Trenčín Žilina Banská 

Bystrica 

Prešov Poprad 

Bratislava 1 2 2 3 3 4 3 

Nitra  2 1 3 3 2 3 3 

Trenčín 2 3 1 2 2 3 3 

Žilina  3 3 2 1 2 3 3 

Banská 

Bystrica 

3 2 2 2 1 3 2 

Prešov 4 3 3 3 3 1 2 

Poprad 3 3 3 3 2 2 1 

 

Tab. 1 Určenie zón SDS 

 

7.1 Rozdelenie okresov podľa pôsobnosti depa 

 

 Bratislava – okresy: Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Senec, Pezinok, 

Trnava, Hlohovec, Malacky  

 Zvolen – okresy: Prievidza, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Zvolen, Detva, 

Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Brezno, Levice, Krupina, Banská Štiavnica, 

Žarnovica  

 Žilina – okresy: Považská Bystrica, Púchov, Bytča, Čadca, Kysucké Nové 

Mesto, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 

Dolný Kubín, Námestovo, Revúca, Tvrdošín  

 Trenčín – okresy: Trenčín, Ilava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, 

Senica, Skalica, Bánovce nad Bebravou, Partizánske  

 Prešov – okresy: Sabinov, Košice- okolie, Košice, Prešov, Bardejov, Svidník, 

Stropkov, Medzilaborce, Trebišov, Humenné, Snina, Sobrance, Michalovce  

 Poprad – okresy: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová 

Ves, Rožňava, Gelnica 
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8 Cenník prepráv zásielok podľa hmotnosti SDS 

 

Hmotnosť 

(kg) od 

Hmotnosť 

(kg) do 

Objem 

(m
3
) 

Zóna 1 

(€) 

Zóna 2 

(€) 

Zóna 3 

(€) 

Zóna 4 (€) 

0,10 5,00 0,20 6,57 6,74 6,87 7,03 

5,10 10,00 0,20 7,34 7,77 8,23 8,71 

10,10 15,00 0,20 8,07 8,36 8,66 8,97 

15,10 30,00 0,20 10,46 11,05 11,65 12,29 

30,10 50,00 0,20 16,43 17,33 17,92 18,72 

50,10 75,00 0,30 23,00 24,20 25,09 26,21 

75,10 100,00 0,40 29,58 31,37 32,86 34,63 

100,10 150,00 0,60 38,84 43,32 46,90 51,54 

150,10 200,00 0,80 43,02 52,28 53,77 60,32 

200,10 250,00 1,00 49,89 55,27 62,74 70,36 

250,10 300,00 1,20 56,76 59,75 65,72 70,73 

300,10 350,00 1,40 59,75 71,70 77,41 88,23 

350,10 400,00 1,60 70,21 78,57 81,26 87,49 

400,10 500,00 20,00 71,70 98,62 98,59 115,84 

500,10 600,00 2,40 91,12 104,56 109,94 120,88 

600,10 700,00 2,80 95,60 110,54 122,49 138,68 

700,10 800,00 3,20 98,59 113,52 123,98 139,08 

800,10 900,00 3,60 100,08 125,47 134,44 156,30 

900,10 1000,00 4,00 107,55 134,44 140,41 161,08 

 

Tab. 2 Cenník zásielok Slovenský doručovací systém 

 

8.1 Doplnkové služby SDS 

 

 Maximálna hmotnosť zásielky je 2 500 kg.  

 Maximálna hmotnosť 1 ks zásielky je 1 000 kg.  

 Maximálny rozmer kusovej zásielky (d x š x v) je 3,50 m x 1,90 m x 1,70 m.  

 Maximálny rozmer paletovej zásielky (d x š x v) je 1,20 m x 0,80 m x 1,80 m.  
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 Cena za každý kilogram nad 1000 kg: 0,20 € / kg  

 Mýtny poplatok: 0,02 € / kg  

 Vrátenie dodacieho listu (elektronická forma) 2,60 € / ks  

 Vrátenie EUR palety 2,60 € / ks  

 Skladné do 3 dní je bezplatne a nad 3 dni 1,66 € / deň / 100 kg.  

 Cena prepravného pri zásielkach nad 2500 kg sa stanoví individuálne.  

 Cena za združovanie, rozdružovanie a inú manipuláciu so zásielkami sa stanoví 

individuálne.  

 Neprebratie zásielky príjemcom ani na druhý pokus znamená vrátenie zásielky. 

Vrátenie zásielky je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.  

 Poistenie zásielky do hodnoty 2000 € bezplatne, nad hodnotu 2000 € sa stanový 

individuálne.  

 Administratívny poplatok za pripoistenie je 2,90 €.  

 Poplatok za výber dobierky do 330 € je 1,66 €; od 330 do 3300 € je 5 €; od 3300 

€ do 5000 € je 20 €.  

 Poukázanie čiastky dobierky na účet zákazníka je do 8 pracovných dní.  

 Nadrozmerné zásielky doručenie do 48 hodín. Príplatok v hodnote 100 % z 

prepravného príp. preprava takejto zásielky bude na cenená individuálne ako 

samostatná preprava.  

 SMS avízo 0,20 € / zásielka.  
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9 Vytvorenie prepravného čísla SDS 

 

9.1 Tvorba číselného kódu 

 

A-BBBBBB-C-DDDDD  

A= číslo zvozového depa  

BBBBBB= poradové číslo zásielky, číselná rada začína od 000001  

C= číslo doručovacieho depa  

DDDDD= číslo zákazníka pridelené  

SDS Depá sa prideľujú podľa tabuľky PSČ. 

 

9.2 Zoznam diep 

  

 2 – Bratislava 

 3 – Banská Bystrica 

 4 – Žilina 

 5 – Prešov (Ličartovce) 

 7 – Nitra 

 8 – Trenčín 

 9 – Poprad 

 

9.3 Špecifický čiarový kód  

 

Čiarové kódy sú spoločná a nákladovo efektívna metóda používaná na 

sledovanie zásielok. Variabilné dáta v čiarovom kóde v číselnom alebo alfanumerickom 

formáte môže byť aplikovane na obale alebo etikete.  

Čiarový kód je strojom čitateľné označovanie tovarov pomocou hrubých a 

tenkých čiar oddelených medzerami. Existuje veľké množstvo rôznych druhov 

čiarových kódov, najpoužívanejší je kód EAN. Väčšina čiarových kódov kóduje iba 

číslice, ale moderné čiarové kódy môžu kódovať všetky znaky.  
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10 Popis spracovania zásielky 

 

Slovenský doručovací systém funguje na zákazníkoch, ktorí majú podpísanú 

obchodnú zmluvu s Obchodnými zástupcami. Zákazník si elektronicky objedná 

prepravu zásielky. Musí uviesť kde kuriér zásielku vyzdvihne a kam zásielke smeruje 

k akému príjemcovi. Vyberá možnosti, čo chce prepraviť podľa manipulačných 

jednotiek SDS, kde uvedie o aký typ zásielky ide. Objednávka zásielky sa automaticky 

presunie do systému LORI, s ktorým dispečer pracuje. Ak zásielka patrí pod depo 

Trenčín, tak do systému sa zásielka automaticky zaradí depu Trenčín. Následne dispečer 

v Trenčíne tak môže určiť, ktorý kuriér pôjde po zásielku. 

Pokiaľ si zákazník stihne objednať zásielku do 12:00 hodiny a balík má svoj štítok 

nalepený a správne vyplnený odosielateľom, dispečer následne informuje kuriéra 

o zvoze. Úlohou kuriéra je zásielku vyzdvihnúť a priniesť na depo.  

Avšak ak zákazník si objedná zásielku až po 12:00 hodine, zásielka sa odkladá na 

nasledovný pracovný deň. Kuriér má presne zadanú adresu na zvozovej listine spolu zo 

štítkom, ktorý pri preberaní zásielky musí byť nalepený na balíku. Potom ako sa kuriér 

vráti na depo je povinný naskenovať všetky svoje zásielky, aby v popise zásielky bol 

zákazník informovaný o statuse zásielky. 

 

 

 

Obr. 2 Vozidlá SDS 
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11 Konkrétna preprava zásielky 

 

Zásielka bola objednaná dňa 14. 01. 2022, kde objednávateľ Ľubomír Valaštín, 

ktorý má podpísanú zmluvu s Obchodným partnerom Slovenského doručovacieho 

systému depa Trenčín odosielateľom je Ferko Mrkvička. Zásielka obsahuje podľa 

manipulačných jednotiek SDS štandardný balík (BL). Uvedená pod číselným kódom 8-

000050-8-3371. Zásielku treba vyzdvihnúť na adrese odosielateľa, ktorá je uvedená na 

zvozovej listine. Príjemca zásielky je taktiež uvedený na zvozovej listine. Zásielka po 

potvrdení objednávky bola automaticky zaradená do systému LORI. Keďže kuriér 

nemal so sebou zvozovú listinu a štítok, zásielka sa odložila na 17. 01. 2022. Dispečer 

depa Trenčín vytlačil všetky tlačivá k zásielke a tak kuriér mohol vyzdvihnúť zásielku.  

Zvozová listina podpísaná odosielateľom slúži ako doklad o tom, že vodič 

prevzal zásielku od odosielateľa. Rollkarta je súčasťou pri rozvoze zásielky, kde 

príjemca je povinný podpísať tlačivo, že zásielku prevzal bez žiadnej výhrady. Na konci 

Rollkarty sa nachádza sumarizácia, kde je potrebné uviesť všetky potrebné náležitosti. 

Štítok nalepený na zásielke slúži ako identifikácia zásielky, aby nevznikla strata balíka. 

Potvrdenie o prijatí platby za dobierku zásielky slúži ako príjmový pokladničný doklad. 

Po doručení zásielky dňa 18. 01. 2022 prijímateľ nemal žiadne výhrady a tak spokojne 

prevzal zásielku, ktorá mu bola doručená v čase medzi 9:00-9:30 hodine kuriérom. 
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12 Konkurenčný podnik Slovak Parcel Service (SPS) 

 

Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. pôsobí na trhu expresných kuriérskych 

služieb od roku 1992. Pokračuje v činnosti pôvodnej firmy IN TIME ČSFR s.r.o., ktorá 

už niekoľko rokov predtým poskytovala služby expresnej prepravy zásielok v bývalom 

Československu. Slovak Parcel Service s.r.o. už viac ako 25 rokov na Slovensku 

zastupuje americkú prepravnú spoločnosť United Parcel Service (UPS). 

Slovak Parcel Service s.r.o. disponuje modernou logistickou sieťou, ktorú tvorí 27 

regionálnych pobočiek a doručovateľský vozový park, ktorý predstavuje viac ako 750 

kuriérskych vozidiel. 

 

 

 

12.1 Cenník prepráv zásielok podľa hmotnosti 

 

Hmotnosť (kg) Služba Expres 

(€) 

Služba do 

12:00 (€) 

Služba do 9:00 

(€) 

1 7,50 11,25 15,00 

2 7,75 11,63 15,50 

3 8,00 12,00 16,00 

4 8,25 12,38 16,50 

5 8,50 12,75 17,00 

6 8,75 13,13 17,50 

7 9,00 13,50 18,00 

8 9,25 13,88 18,50 

9 9,50 14,25 19,00 

10 9,75 14,63 19,50 

11 10,00 15,00 20,00 
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12 10,25 15,38 20,50 

13 10,50 15,75 21,00 

14 10,75 16,13 21,50 

15 11,00 16,50 22,00 

16 11,25 16,88 22,50 

17 11,50 17,25 23,00 

18 11,75 17,63 23,50 

19 12,00 18,00 24,00 

20 12,25 18,38 24,50 

nad 20 kg 

hmotnosť 

zásielky v kg 

x 0,60 x 0,90  x 1,20 

 

Tab. 3 Cenník zásielok Slovak Parcel Service 
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13 Konkurenčný podnik Dynamic Parcel Distribution (DPD) 
 

DPD ponúka svojím zákazníkom kvalitný a spoľahlivý servis v doručovaní 

zásielok. Poskytuje množstvo nástrojov, ktoré zvyšujú komfort ich zákazníkom, 

maximalizujú úspešnosť doručovania a umožňujú príjemcom balíkov aktívne 

ovplyvňovať deň a spôsob doručenia. Kuriér DPD doručí zásielku na súkromnú adresu 

kdekoľvek na území Slovenskej republiky.  

DPD zahŕňa štandardnú dobu doručenia v nasledujúci pracovný deň, poistenie až 

do výšky 2 500 €. Pri doručení kuriér DPD preverí totožnosť osoby, preberajúcej balík 

na základe predloženia dokladu. 

Doručenie balíka avizuje príjemcovi jeden deň pred príchodom kuriéra DPD 

prostredníctvom SMS alebo e-mailom. Každý balík pohybujúci sa v prepravnej sieti 

DPD, je označený prepravným štítkom s čiarovým kódom a číslom zásielky. Každá 

pobočka, ktorou balík prejde daný balík naskenuje. Vďaka tomu môže príjemca 

sledovať na stránke DPD, kde sa jeho zásielka aktuálne nachádza. 

 

 

13.1 Cenník prepráv zásielok podľa hmotnosti DPD 

 

Hmotnosť Služba DPD CLASSIC, DPD HOME 

Do 3 kg 7 € 

Do 5 kg 8 € 

Do 10 kg 9 € 

Do 20 kg 11 € 

Do 31,5 kg 15 € 

 

Tab. 4 Cenník zásielok DPD  
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14 Porovnanie konkurenčných podnikov 
 

 

Slovenský 

Doručovací Systém 

(SDS) 

Slovak Parcel 

Service (SPS) 

Dynamic Parcel 

Distribution (DPD) 

Dodacia lehota 1-2 dní 1 deň 1-3 dní 

Cena za 

prepravu 
6,57 € 7,50 € 7,00 € 

Mýtny poplatok 0,02 € 0,02 € 0,01 € 

SMS avízo 0,20 € 0,10 € 0,20 € 

Telefonické 

avízo 
0,60 € 0,50 € 0,50 € 

Sezónny 

príplatok 

(01.11-24.12.) za 

každú zásielku 

0,50 € 1,00 € 1,50 € 

Palivové 

príplatky  
0,90 € 0,75 € 1,40 € 

Pôsobnosť 

pobočky 
viac ako 25 rokov viac ako 25 rokov viac ako 20 rokov 

Poistenie 

zásielok 
do 2 000 € do 33 000 € do 520 € 

Maximálna 

hmotnosť 

zásielky 

2 500 kg 3 000 kg 2 750 kg 
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15 Propagačný materiál 
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16 Záver 

 

Verím, že práca, ktorú som vytvorila, spĺňa svoj cieľ i nároky. Dúfam, že som 

dostatočne popísala činnosť firmy, čo možno uľahčí iným študentom štúdium a pomôže 

im ľahšie pochopiť prácu vo vnútroštátnej preprave zásielok. 

Ako prvé som bližšie identifikovala všetky náležitosti od charakteristiky 

a prevzatia zásielky, zodpovednosti za škodu a rozdelenia manipulačných jednotiek.  

Po druhé som v práci uviedla ceny za prepravu zásielok, rozdelenia depa podľa 

pôsobnosti a vytvorenia prepravného čísla. Ďalej som popísala celé spracovanie 

zásielky i konkrétnu prepravu zásielky. 

Vybrala som si dva konkurenčné podniky Slovak Parcel Service (SPS) a 

Dynamic Parcel Distribution (DPD). Mala som možnosť s nimi spolupracovať a bližšie 

spoznať firmu. 

Mojou úlohou bolo taktiež vytvoriť propagačný materiál podľa svojho výberu. 

Vnútroštátna preprava zásielok mi veľmi sadla ako téma na maturitnú prácu, 

kvôli mojej skúsenosti vo vybranom podniku. Moja dvojmesačná brigáda mi 

dopomohla vytvoriť tak prácu oveľa ľahšie. Dostala som príležitosť vo vnútroštátnej 

kuriérskej firme pracovať ako dispečerka. Bolo to niečo nové pre mňa a hlavne 

zaujímavé, keďže nikdy som nepracovala v nejakej veľkej firme na pozícii dispečera. Je 

až neuveriteľné ako si ľudia zvykli na pohodlie objednávať si všetko z domu. Som 

veľmi rada, že som mohla využiť svoje doterajšie skúsenosti, ktoré som sa naučila za 

tak krátky čas.  

Chcela by som poďakovať všetkým tým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom 

pomohli a povzbudzovali ma pri vypracovaní mojej komplexnej maturitnej práce.  
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