
Přehled poštovních služeb České pošty do zahrani čí – Ostatní poštovní služby – Obchodní psaní do zah rani čí 

 

Slovensko  
 

 

Vzor psaní adresy: 

Hlavní město:  Bratislava Iveta Hololová 
Kukucinova 34 
010 01 ŽILINA 
SLOVAKIA 
 

ISO kód země:  SK 

Francouzsky:  Slovaquie 

Anglicky:   Slovakia 

Členství v EU:   Ano  Ne 

„Evropská“ země:   Ano  Ne 

Dodání zásilek zajišťuje:  

  
 Obchodní psaní do zahraničí 

Doba dopravy Limit pro dodání:  
- do 4 pracovních dnů následujících po dni podání. 

Dodávání ve dnech 1 – 5 

Cenová skupina Obchodní psaní na Slovensko 

Nejmenší možné rozm ěry 14 x 9 cm 

Největší možné rozm ěry 
Zásilka musí být plochého, pravoúhlého tvaru. Maximální rozměry zásilky nesmějí přesahovat délku 
35,3 cm, šířku 25 cm a výšku 2 cm včetně vložených drobných předmětů. Zásilka musí být 
upravena tak, aby bylo možné ji doručit do běžné domovní schránky. 

Minimální jednorázové podání 500 ks zásilek shodných rozměrů, shodného obsahu, shodného tvaru a stejného 
hmotnostního stupně 

Maximální hmotnost 1 kg 

Celní náležitosti - 

Informace o n ěkterých 
předpisech zem ě určení 

Obsahem zásilky nesmějí být: 
a) výbušniny, radioaktivní látky, omamné a psychotropní látky, jedovaté a žíravé látky, 

nakažlivé biologické látky, tuhý oxid uhličitý a zkáze podléhající biologické látky, 
b) biologická agens a toxiny, oxidující, hořlavé a ostatní chemické látky a přípravky, které 

jsou klasifikovány jako nebezpečné podle § 2 zákona č. 356/2003 Sb., chemických 
látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 
Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a 
toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, 

c) zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu. 

Přípustná místa ur čení Zásilky lze adresovat do všech míst. 

Poznámka 

V případě psaní adresních údajů na zásilce strojem, na počítači apod., písmo nesmí být menší než 
0,25 cm.  

Pokud je k vyznačení adresních údajů na zásilce použit adresní štítek, jeho rozměry musí být min. 
3,5 x 7 cm. 

 

 

 

 

Platí od 1. listopadu 2006 
 


