
Písanie adries 

Všeobecné zásady: 

 používa sa jednoduché riadkovanie 
 všetky riadky adresy sa píšu od ľavej zvislice 
 adresa sa začína písať vždy s veľkým písmenom, rovnakým druhom písma rovnakej 

veľkosti 
 riadkuje sa rovnomerne, prázdne riadky sa do adresy nevkladajú 
 nič sa nepodčiarkuje, nepoužíva sa tučné ani riedené písmo 
 na konci riadkov sa nepíše interpunkčné znamienko (okrem bodky za skratkou) 
 ak sú na jednom riadku dva údaje, oddelia sa čiarkou 
 názvy spoločností sa píšu s veľkým začiatočným písmenom, názvy obchodných 

organizácií sa píšu v súlade s ich názvom zaregistrovaným v obchodnom registri 
 ak sa uvádza označenie právnej formy organizácie na samostatnom riadku, právna 

forma sa vypisuje v neskrátenom tvare, albeo dlhším tvarom skratky 
 názov ulice, námestia, lokality sa píše s veľkým začiatočným písmenom 
 pred názvom ulice sa nepíše skratka ul. (ak slovo Ulica nie je súčasťou názvu ulice 

s veľkým U) 
 pred číslom domu sa nepíše skratka č. alebo č. d., pred názvom dodávacej pošty sa 

nepíše skratka p. 
 názov obce alebo lokality bez vlastnej dodávacej pošty sa uvádza na predposlednom 

riadku 
 názov dodávacej pošty sa píše s veľkým začiatočným písmenom, ostatné písmená sú 

malé 
 vo viacslovných názvoch miest sa v prípade potreby skracuje predložka nad ako n., 

pod ako p. (použitie lomky je nesprávne) 

 

Obsah adresy: 

 označenie adresáta 
o  právnická osoba 

 názov organizácie alebo oficiálne používaná skratka organizácie 
 právna forma organizácie 
 podľa potreby označenie organizačnej zložky 
 ak je vhodné, aj meno alebo funkcia pracovníka 

o  fyzická osoba 
 oslovenie (Vážený pán, Vážená pani, Slečna) 
 meno a priezvisko (s uvedením titulov a hodností) 
 podľa potreby funkcia adresáta 



 podľa potreby spresňujúci údaj (ak adresát byva v podnájme, pod jeho 
meno sa uvedie meno majiteľa byt s predložkou „u“ – napr. u p. 
Novotu) 

 miesto dodania 
o  názov ulice, námestia, verejného priestranstva (nábrežia, sadu...) a číslo 

domu 
o  v prípade potreby označenie bloku, vchodu, poschodia alebo čísla bytu 
o  označenie „Poštový priečinok“ alebo P. O. Box a číslo priečinka, ak miestom 

dodania je poštový priečinok (vtedy sa ulica nemusí uviesť) 
o  názov obce, ak nemá vlastnú dodávaciu poštu  

 prepravné údaje 
o  poštové smerovacie číslo (PSČ) sa píše na poslednom riadku adresy vľavo od 

názvu dodávacej pošty, okrem obálok, lístkov a pohľadníc s predtlačenými 
rámčekmi na PSČ 

o  PSČ sa začína písať od ľavej zvislice adresy 
o  PSČ sa skladá z trojčíslia a dvojčíslia, medzi ktorými sa vynecháva jedna 

medzera 
o  medzi PSČ a názvom dodávacej pošty sa vynechávajú dve medzery 
o  k názvu dodávacej pošty v mestách s viacerými poštami sa musí pripojiť aj 

číslo dodávacej pošty 
o  číslo dodávacej pošty sa píše arabskou číslicou bez bodky, od názvu 

dodávacej pošty sa oddeľuje jednou medzerou 
o  názov dodávacej pošty sa nepodčiarkuje, názov okresu sa neuvádza 

 

Dopravné a doručovacie údaje: 

Dopravné a doručovacie údaje sa píšu s veľkými začiatočnými písmenami, nezvýrazňujú sa 
a neukončujú sa bodkou. Na obálkach sa umiestňujú na ľavej strane pod adresou 
odosielateľa. Na zásielkach do cudziny sa uvádzajú vo francúzskom jazyku.  

 Doporučene (Recommandé) 
 1. trieda 
 Prioritne (Prioritaire) 
 Overené dodávanie (Livraisom attesté) 
 Doručenka (Avis de réception) 
 Do vlastných rúk (A remettre en main propre) 
 Náhla zásielka – len do cudziny (Exprés) 
 Letecky – len do cudziny (Par avion) 

 


