
1. Pravidlá písania a úpravy písomností

     Súčasný prudký rozvoj ekonomiky a ekonomická integrácia do EU vyžaduje 
od podnikateľskej  sféry,  aby si  osvojila nové trendy, metódy a pravidlá aj v 
rámci písomného styku.  

     Pri vytváraní obchodných stykov treba dbať na prvé kontakty, ktoré sa často 
začínajú  telefonickým  rozhovorom  a  ďalej  pokračujú  obchodnou 
korešpondenciou  alebo osobným stretnutím. Kvalita a úroveň písomného styku 
formujú vonkajšiu mienku, t.j.  vytvorený imidž podniku a názor obchodného 
partnera na náš podnik.

     Aby sme úroveň administratívy mohli posudzovať podľa úpravy písomností 
je  dôležité,   aby   boli   vypracované   na   základe   všeobecne   uznávaných 
pravidiel. Preto v písomnej komunikácií sú platné určité zásady a pravidlá (napr. 
štylistika listov, výber papiera, úprava listov atď.). 

1.1 Základné normy písomností

STN 01 6910 - Pravidlá písania a úpravy písomností 
                          Predpisuje úpravu úradného a obchodného listu v  tuzemskom 
                          styku, ako aj v styku so zahraničím.

STN 88 6101 - Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy 
                         Táto norma predpisuje veľkosť listových papierov, predtlačené 
                         údaje a značky. 

Najpoužívanejšie formáty listových papierov: 

A4 (210 x 297 mm) – úradné a obchodné listy
    1/3 A4      (99 x 210  mm) – sprievodka

Predtlačené údaje a značky: 

1. Záhlavie – názov organizácie, právna forma, adresa,
2. Adresové pásmo – oblasť vytvorená pre adresu prijímateľa, 
3. Odvolávacie údaje – informácie o prijatom a odosielanom liste,
4. Orientačné značky
5. Doplňujúce údaje
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Trend, s. r. o., Sochova 2, 831 03 Bratislava 3

Doporučene

Komnat, s. r. o.
Ing. Jozef Litovský
konateľ
Hanková 5
821 03  Bratislava 2

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
32/2006/16.02.2006               654/2006 Prokop 10. decembra 2006

0912 222 333

Vec
Upomienka úhrady faktúry č. 31/2006 – uznanie záväzku

Vážený pán konateľ,

listom zo  6. decembra  t.r. nás  upomínate  úhradu  kúpnej  ceny  421 222,50 Sk  po  uplynutí
lehoty splatnosti podľa faktúry č. 31/2006.

Za nedodržanie našich zmluvných záväzkov sa Vám ospravedlňujeme – omeškanie spôsobila
druhotná platobná neschopnosť.

Vašu pohľadávku potvrdzujeme a podľa ustanovenia § 323 ods.  1 Obch. Z.  svoj  záväzok 
zaplatiť  555 752,50 Sk  uznávane.  Dodatočnú lehotu akceptujeme a vynasnažíme sa dlžnú 
sumu uhradiť do 13. decembra.

Za pochopenie ďakujeme a ostávame s pozdravom

Mgr. Peter Horváth
         konateľ

Telefón      Fax          Bankové spojenie IČO IČ DPH
02/72 12 35 54    02/72 12 35 54    1269586812/0200 36545925 SK1442655232

E-mail          Registrácia
prokop@trend.sk          OR Okr. súdu Bratislava I, Sro, 1165/B
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Podľa normy STN 01 6910 obchodný a     úradný list má nasledovné časti:   

 záhlavie (meno a adresa odosielateľa),
 adresové pásmo (adresa príjemcu),
 odvolávacie údaje (číslo a dátum prichádzajúceho listu atď.), 
 text listu (oslovenie, úvod, podstata, záver, pozdrav),
 zakončenie listu (počet príloh, meno, priezvisko a funkcia podpisujúcej 

osoby, pečiatka organizácie), 
 doplňujúce  údaje  o organizácií  (telefón,  fax,  bankové  spojenie,  IČO, 

IČ DPH, e-mail, registrácia)

1.2 Adresy v listoch

1.2.1 Adresa odosielateľa

     Adresa odosielateľa sa píše do záhlavia listu. Umiestňuje sa maximálne 27 
mm  od  horného  okraja  listu  a 25  mm  od  ľavého  okraja  listu.  Ohraničenie 
z pravej stany listu je stanovené minimálnou veľkosťou 15 mm. 

V záhlaví sa umiestňuje:
 názov organizácie,
 právna forma,
 ulica a orientačné číslo,
 poštové smerovacie číslo (PSČ), 
 názov mesta alebo obce, 
 číslo dodávacej pošty.  

      V adrese odosielateľa sa PSČ a názov dodávacej pošty oddeľuje jednou 
medzerou. Údaje záhlavia v prípade, že sa píše v jednom riadku sa umiestňujú 
za sebou a oddeľujú sa čiarkou. V prípade dlhých a zložitejších adries možno 
písať  aj  do  dvoch  riadkov.  Na  konci  jednotlivých  riadkov  sa  nepoužívajú 
interpunkčné znamienka. Údaje písané do záhlavia  sa potom podčiarkujú.    
Do  záhlavia  možno  umiestniť  na  ľavú  stranu  od  názvu  organizácie  aj  logo, 
symbol podniku alebo aj obchodnú značku.
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1.2.2  Adresa prijímateľa 

     Adresa prijímateľa sa píše do adresového pásma, ktoré má rozmery 25,4 x 
76,2 mm. Umiestnenie adresového pásma môže byť na ľavej strane 22,5 mm 
od ľavého okraja papiera alebo  na pravej strane 15 mm od pravého okraja 
papiera a 44 mm od horného okraja papiera. Na listových papieroch s predtlačou 
je adresové pásmo vyznačené orientačnými bodmi. 

Adresa prijímateľa sa skladá z nasledovných častí:

1. a/  Označenie adresáta (právnické osoby)
   

 meno organizácie, firmy, 
 právna forma organizácie,
 doplňujúce údaje (meno konkrétneho pracovníka, pomenovanie 

konkrétnej organizačnej zložky atď.).

1. b/   Označenie adresáta (fyzické osoby)

 oslovenie,
 meno a priezvisko,
 titul a hodnosť adresáta,
 doplňujúce údaje.

2. Miesto dodania 

 ulica a orientačné číslo,
 označenie dodávacej pošty, 
 ak obec nemá dodávaciu poštu, označuje sa názov obce,
 označenie poštového priečinka v prípade, že miesto dodania je poštový 

priečinok (napr. P. O. Box 45 ).

3. Prepravné údaje

 Poštové  smerovacie  číslo  (PSČ),  ktoré  sa  skladá  z trojčíslia 
a dvojčíslia, medzi ktorými sa vynechá jedna medzera. Umiestňuje sa 
v rovine  ľavej  zvislice  adresového  pásma  v poslednom  riadku  pred 
názvom dodávacej  pošty.  Medzi  PSČ a názvom dodávacej  pošty sa 
vynechávajú dve miesta.  
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Trend, a. s.
personálne oddelenie
Hviezdna 625
81002Bratislava12 

Doporučene

Trend, a. s.
personálne oddelenie
Hviezdna 625
810 02  Bratislava 12 

 Číslo  dodávacej  pošty  určuje  konkrétnu  poštu,  ak  v obci  funguje 
viacero  poštových  pobočiek.  Umiestňuje  sa  za  názvom  dodávacej 
pošty a oddeľuje sa jednou medzerou. 

Príklad
   

  
názov organizačnej zložky 

jedna medzera        dve medzery        jedna medzera         

Zásady pri písaní adries: 

 používa sa jednoduché riadkovanie,
 na konci jednotlivých riadkov sa nepoužívajú interpunkčné znamienka,
 medzi jednotlivé riadky sa nevkladajú prázdne riadky,
 adresa prijímateľa sa nezvýrazňuje.

Doručovacie údaje sa umiestňujú min. 10 mm nad adresovým pásmom v tej istej 
rovine  ako  adresa  prijímateľa.  Ak  píšeme  dva  údaje,  potom  medzi  nimi 
vynecháme jednu medzeru, napr.: doporučene, do vlastných rúk, prioritne atď.   

 Príklad
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Doručovací údaj



Umiestnenie  záhlavia  a     adresového pásma pri  obchodných listoch na základe   
normy
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25

22,5

76,2
25,4

Adresové pásmo

27

17

Záhlavie

76,2

25,4

Adresové pásmo

27

17

Záhlavie

15

76,2



Používané skratky právnych foriem organizácií

Právne  formy  organizácií  v adresovom  pásme  prijímateľa  môžno  používať 
v troch formách:
 

a) vypíše sa celý názov právnej  formy organizácie samostatne do nového 
riadku, 

b) skrátený tvar typu A sa píše  samostatne do nového riadku,
c) skrátený tvar typu B sa píše do jedného riadku s názvom organizácie. 

Právne formy organizácií typ A typ B 
komanditná spoločnosť kom. spol. k. s.
spoločnosť s ručením obmedzeným spol. s r. o.        s. r. o.
akciová spoločnosť akc. spol. a. s.
verejná obchodná spoločnosť ver. obch. spol. v. o. s. 
štátny podnik š. p. 
spotrebné družstvo s. d.
bytové družstvo b. d.
výrobné družstvo v. d.

                                                    

1.3 Odvolávacie údaje

Odvolávacie údaje na základe platných noriem sa píšu za sebou v nasledovnom 
poradí:
     
Váš list číslo/zo dňa      
Naše číslo   
Vybavuje/ linka   
Miesto odoslania
Dátum
Vec

Umiestňujú  sa   17  mm   pod  adresovým  pásmom  a vo zvislej  rovine  so 
začiatkom záhlavia.  Obsah odvolávacích  údajov sa  píše  pod zodpovedajúcou 
predtlačou.   V prípade dlhšieho obsahu odvolávacích údajov je povolené ich 
písať do dvoch riadkov.
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1. Váš list číslo/zo dňa

Obsah predtlače je v podstate Naše číslo a dátum listu, na ktorý sa viaže náš list 
a na ktorý odpovedáme. V prípade, že píšeme prvý list, miesto pod pretlačou sa 
nevyplňuje. Prvé písmeno obsahu sa píše presne pod prvé písmeno predtlače.

Príklad

Váš list číslo/ zo dňa
111/25.06.2006

2. Naše číslo

Obsah predtlače je číslo daného (nášho)  listu. Obsah zahŕňa:  a) podacie číslo, 
pod   ktorým  bol   evidovaný   v  denníku;  b)   rok,   v   ktorom   bol   odoslaný;
c)  označenie osoby,  ktorá daný list  vybavuje.  V rámci  tohto údaja je možné 
uviesť  aj  označenie  organizačnej  jednotky,  ak  organizácia  má  zložitejšiu 
hierarchiu. Jednotlivé údaje sú oddelené lomkou.
     
Príklad

Naše číslo
042/2006/Sv

                     list č. 042 z roku 2006 vybavuje Svitek Martin

3. Vybavuje/ linka

Obsah predtlače je priezvisko osoby, ktorá predmet listu vybavuje a kontakt na 
túto  osobu.  Kontakt  môže  byť  zadaný  formou  klapky  v rámci  organizácie, 
priamej pevnej linky alebo v súčasnosti  číslom mobilného telefónu.  Údaje sú 
oddelené lomkou.  

Príklad

Vybavuje/ linka
Jašš/344

                     Osoba, ktorá záležitosť vybavuje je Jašš Peter, má linku č. 344
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4. Miesto odoslania

Tento odvolávací údaj sa líši od predchádzajúcich tým, že sa nepoužíva predtlač, 
ale napíše sa konkrétne miesto odoslania.

5. Dátum 

Tento údaj sa umiestňuje pod miesto odoslania.

Príklad

Bratislava                   
12. 03. 2006 

6. Vec

Tento údaj vyjadruje predmet listu. Používa sa v dvoch formách:
a) píše sa predtlač Vec, a pod to sa napíše obsah,
b) nepíše sa predtlač Vec, ale iba obsah predtlače.

V prípade  „a“  obsah  predtlače  sa  umiestňuje  17  mm  pod  predtlačou 
predchádzajúcich  odvolávacích  údajov.  Obsah  predtlače  sa  začína  veľkým 
začiatočným  písmenom  a neukončuje  sa  interpunkčnou  znamienkou. 
Zvýrazňovanie  obsahu  predtlače  je  dovolené.  Ak  obsah  má  dlhší  charakter, 
môže sa písať do viacerých riadkov.    

Príklad

         Vec                                   
       Ponuka krmív                              

1.4 Vlastný text listu

1.4.1 Oslovenie v     listoch  

Ak list obsahuje oslovenie, tak to sa píše medzi Vec a textom listu. 
Umiestnenie:  dva  prázdne  riadky  medzi  obsahom  veci  a oslovením;  jeden 
prázdny riadok medzi oslovením a prvým riadkom textu listu. Oslovenie píšeme 
25 mm od ľavého okraja papiera a ukončujeme čiarkou. 
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Príklad

     

1.4.2 Text listu

Text listu členíme na základe myšlienok do odsekov, ktoré napomôžu dosiahnúť 
maximálnu prehľadnosť listu. Prvý riadok odseku možno písať od ľavej zvislice 
alebo píšeme so zarážkou piatich prázdnych úderov (medzerníkom)  od ľavej 
zvislice. 
Riadkovanie v texte má nasledovné zásady:

• v texte sa používa jednoduché riadkovanie, 
• v prípade kratších listov možno použiť riadkovanie 1,5, 
• medzi odsekmi sa riadkuje dva razy (t.j. vynecháva sa jeden riadok).

Dôležité  veci  v texte  listu  možno  zvýrazniť  napr.  podčiarknutím,  tučním 
písmom atď.  

1.4.3 Záverečný pozdrav

Vlastný text listu sa ukončuje záverečným pozdravom, ktorý je v podstate krátka 
zdvorilostná veta. Na konci tejto vety sa nepíše interpunkčné znamienko, lebo 
pokračovanie tohto pozdravu je meno, funkcia, podpis a pečiatka. Medzi textom 
listu a zdvorilostným pozdravom sa vynecháva jeden prázdny riadok. 

Príklad 
 
S pozdravom , S úctou, S priateľským pozdravom atď.
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Vec                                   
Ponuka krmív                              


Vážený pán konateľ,

obdržali sme Váš ... 



1.5 Ukončenie listu

1.5.1 Pečiatka 

Pečiatka sa umiestňuje dva (tri) riadky pod riadkom záverečného pozdravu, na 
pravú  časť  listového  papiera.  V závislosti  od  rozsahu  listu  je  podľa  normy 
povolená  istá  flexibilita  v umiestnení  pečiatky.  Pečiatky  štátnym  znakom  sa 
umiestňujú  v  strede  písomnosti.  Dôležitou  zásadou  je,  že  pečiatka  nemôže 
prekrývať podpis.

1.5.2 Podpis 

Umiestňuje  sa  na pravej  polovici  písomnosti  pod pečiatkou a nad počítačom 
vypísaným  menom.  V prípade,  že  list  podpisujú  viaceré  osoby,  tak  osoba  s 
vyššou  funkciou  sa  podpisuje  na  ľavej  strane  v rámci  pravej  časti  listového 
papiera a osoba s  nižšou funkciou sa  podpisuje na ľavej  strane tej  istej  časti 
písomnosti. 

1.5.3 Meno a     funkcia   

Meno  a funkcia  podpisujúcej  osoby  sa  vypisuje  z toho  dôvodu,  aby  bola 
zabezpečená  identifikácia  tejto  osoby.   Funkcia  osoby  sa  umiestňuje  presne 
v strede pod menom danej osoby.  

Príklad 

 

  Peter  Synek
                                 riaditeľ        

1.6 Doplňujúce údaje o organizácii
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Peter Synek

T R E N D, spol. s r. o.
Sochova 2, 835 27 

Bratislava 3



Doplňujúce údaje sú nasledovné informácie o organizácii: telefón/fax, bankové 
spojenie,  IČO,  IČ DPH,  webová  stránka  organizácie,  e-mailová  adresa, 
registrácia organizácie. Umiestňujú sa 20  mm od dolného okraja listu.

Príklad

Telefón              Fax                  Bankové spojenie        IČO             IČ DPH
02/6525 548      02/6525 549    7521458521/1100       52455487     Sk 202 2545685 

E-mail                                        Registrácia
Vozdecký@dimax.sk                OR Okr. súdu Bratislava 1, Sro 478/B

1.7 Obálky  a písanie adries na obálkach

Normy  neslúžia  len  na  úpravu  listových  papierov,  ale  upravujú  aj  poštové 
obálky. Ich funkciou je znázornenie údajov, prostredníctvom ktorých sa doručia 
obchodné  a súkromné  listy.  Poštové  obálky  majú  plochý  obdĺžnikový  tvar. 
Obálky môžu byť vyhotovené s potlačou alebo bez potlače. 
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Na písanie adries na obálky existujú isté pokyny, ktoré sa musia dodržiavať.

 adresa  odosielateľa  a prijímateľa  sa  píše   rovnobežne  dlhšou 
horizontálnou stranou obálky,

 adresové pásmo odosielateľa sa začína 10 mm od horného a 10 mm od 
ľavého okraja obálky, 

 40 mm od horného okraja sa umiestňujú doručovacie a dopravné údaje,
 adresové pásmo prijímateľa sa začína 50 mm od horného okraja obálky 

a 97 mm od pravého okraja obálky, 
 pri  písaní  adries  postupujeme na  základe  pravidiel  písania  adries  pri 

obchodných i iných listoch.
Príklad 
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40

25

Juraj Šemšei
Hlavná 256
908 51  Holíč 1

Kontrus – technic
akciová spoločnosť 
Mýtna 12/32
826 11  Bratislava1

90

10
10

40

50
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Adresa odosielateľa

Adresa prijímateľa

Doporučene

Doručovacie a dopravné údaje
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