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269/2011/OINF 
Zmluva o poskytovaní služieb mobilného operátora 

 
        
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a v zmysle ust. § 43 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi: 
 
 
 
Podnikom:   Slovak Telekom, a.s. 
Sídlo / adresa:   Karadžičova 10,  825 13 Bratislava 
Zastúpený:   Ing. Ján Adamec, Senior manažér predaja kľúčovým zákazníkom , 
     Splnomocnenec na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. 
IČO:    35 763 469 
DIČ:    2020273893 
IČ pre DPH:   SK2020273893 
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I,  

oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2621023511/1100 
(ďalej len „Podnik“)  
 
a 
 
Účastníkom:   Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo / adresa:   Námestie mieru 2, 08001 Prešov 
Zastúpený:   MUDr. Peter Chudík – predseda 
IČO:    37 870 475 
Bankové spojenie:  Dexia Banka Slovensko, a.s. č.ú. 8826503110/5600 
(ďalej len „Účastník“) 
(ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“) 
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Článok I.  
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o osobitných podmienkach poskytovaných 

Podnikom Účastníkovi počas účinnosti tejto Zmluvy, a to najmä:  
a. o osobitných podmienkach a spolupráci v súvislosti s poskytovaním mobilných elektronických 

komunikačných služieb Podniku Účastníkovi v rámci verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku 
(ďalej len „Služby“), 

b. o osobitných podmienkach pri predaji koncových telekomunikačných zariadení (mobilných 
telefónov) a ich príslušenstva určených na používanie v mobilnej sieti Podniku (ďalej len „tovar“) 
Účastníkovi,  

c. o zabezpečení nadštandardnej starostlivosti pri poskytovaní Služieb Účastníkovi zo strany Podniku 
a zabezpečení najvyššej kvality pri riešení požiadaviek Účastníka s tým súvisiacich, 

(ďalej len „osobitné podmienky“). 
2.  Touto Zmluvou sú vymedzené osobitné podmienky, za ktorých Podnik poskytuje Účastníkovi Služby 

a tovar. Ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, Podnik poskytuje Účastníkovi Služby za podmienok 
dohodnutých na základe osobitne uzatváraných zmlúv o pripojení, resp. na základe iných zmlúv, 
ktorých predmetom je poskytovanie Služieb Podniku Účastníkovi a v zmysle Všeobecných podmienok 
poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej 
telefónnej siete Podniku vydaných Podnikom, resp. iných príslušných Všeobecných podmienok 
upravujúcich zmluvné podmienky pre poskytovanie príslušného typu verejných mobilných 
elektronických komunikačných služieb vydaných Podnikom (ďalej len „Všeobecné podmienky“). Ak 
nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, osobitné podmienky dohodnuté podľa bodu 1 tohto 
článku Zmluvy budú poskytované a vzťahované v rovnakej miere na všetky Služby poskytované 
Podnikom Účastníkovi počas účinnosti tejto Zmluvy na základe všetkých zmlúv o pripojení, resp. 
iných zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb Podniku Účastníkovi, ktoré boli medzi 
zmluvnými stranami uzatvorené počas účinnosti tejto Zmluvy ako aj pred jej platnosťou a účinnosťou. 

3. Predmetom tejto Zmluvy je tiež dohoda zmluvných strán o podmienkach poskytovania balíka služieb 
nazvaného Mobilná virtuálna privátna sieť (ďalej len „Služba VPS“) zo strany Podniku Účastníkovi, 
t.j. predmetom tejto Zmluvy v súvislosti so Službou VPS je:  
a. záväzok Podniku aktivovať a poskytovať Účastníkovi Službu VPS vo vzťahu k SIM kartám Podniku 

registrovaným na Účastníka a aktivovaným na základe osobitných zmlúv o pripojení, ktorých 
špecifikácia je uvedená v „Objednávke Služby VPS“ vyhotovenej podľa vzoru uvedeného v prílohe 
č.  5 tejto Zmluvy (ďalej len „SIM karty VPS“), a to za podmienok dohodnutých a definovaných 
touto Zmluvou a jej prílohami, 

b. záväzok Účastníka poskytnúť Podniku všetku súčinnosť potrebnú pre poskytovanie Služby VPS a 
využívať Službu VPS počas doby účinnosti tejto Zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami,  

c. záväzok Účastníka uhrádzať cenu, resp. poplatky za využívanie Služby VPS.  
4. Účastník si vyhradzuje právo zmeniť predmet Zmluvy v prípade, že Podnik zmení štruktúru 

poskytovania Služieb a nová štruktúra Služieb by bola pre Účastníka ekonomicky výhodnejšia. Zmena 
predmetu Zmluvy môže byť realizovaná na základe rokovania zmluvných strán o zmluvných 
podmienkach a výsledkom rokovania bude dodatok k uzavretej Zmluve. 

5. Podnik nemá právo obmedzovať Účastníka pri výbere poskytovanej Služby. 
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Článok II A. 
OSOBITNÉ PODMIENKY  

 
1. Podnik sa zaväzuje, že odo dňa účinnosti tejto Zmluvy po celú dobu jej účinnosti bude poskytovať 

Účastníkovi Služby za zvýhodnené ceny Služieb výslovne dohodnuté v aktuálnom znení prílohy č. 1 
tejto Zmluvy a ostatné Služby za ceny podľa Cenníka programov a služieb poskytovaných 
prostredníctvom mobilnej siete Podniku (mobilné služby) aktuálneho v čase poskytnutia Služieb 
(ďalej len „aktuálny Cenník”) a so zohľadnením príslušnej zľavy vo výške uvedenej v aktuálnom 
znení prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Účastník berie na vedomie, že aktuálny Cenník bude dostupný na 
internetovej stránke Podniku www.t-mobile.sk. 

2. Účastník sa zaväzuje určiť a splnomocniť kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená v mene a na účet 
Účastníka rokovať s Podnikom a vykonať všetky potrebné právne úkony vo všetkých záležitostiach 
súvisiacich s touto Zmluvou alebo s jednotlivými zmluvami o pripojení (a dodatkom k nim) alebo s 
inými zmluvami, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb Podniku Účastníkovi, nákup alebo iné 
nakladanie s tovarom, ktoré zmluvné strany vzájomne uzavreli, resp. počas platnosti tejto Zmluvy 
uzavrú. Účastník sa zároveň zaväzuje oznámiť Podniku mobilné telefónne číslo, na ktoré bude Podnik 
oprávnený zasielať notifikačné SMS správy súvisiace s platbami za Služby. Kontaktná osoba je 
uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade zmeny osôb podľa predchádzajúcej vety, je Účastník 
povinný najneskôr do 3 dní o tejto zmene písomne informovať Podnik. Vzor plnomocenstva tvorí 
prílohu č. 3 tejto Zmluvy.  

3.  Účastník sa zaväzuje počas účinnosti tejto Zmluvy aktivovať SIM karty a objednávať Služby a tovary 
Podniku v súlade s postupom objednávania tovarov a Služieb Podniku dojednaným v prílohe č. 2 tejto 
Zmluvy alebo inými spôsobmi výslovne sprístupnenými Účastníkovi Podnikom (napr. 
prostredníctvom internetovej stránky www.t-zones.sk, alebo prostredníctvom určenej telefónnej linky 
s overením prístupového kódu, ak takýto prístupový kód bol Účastníkovi Podnikom pridelený). 
Účastník je v prípade pridelenia prístupového kódu povinný (i) zabezpečiť utajenie prístupového 
kódu, (ii)  neposkytovať ho tretej osobe; (iii) požiadať písomne o zmenu prístupového kódu pri 
podozrení, že sa s ním oboznámila neoprávnená osoba. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené 
zneužitím prístupového kódu neoprávnenou osobou. 

4.  Konkrétne dodávky Služieb a tovaru budú zmluvné strany realizovať na základe objednávok 
Účastníka, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Podnik bude na 
vyžiadanie a podľa potreby Účastníka poskytovať Účastníkovi informácie súvisiace s užívaním 
mobilných telefónov, súčinnosť pri ich uvádzaní do prevádzky ako aj informácie súvisiace s 
využívaním Služieb Podniku. 

5. Podnik bude odplatu za poskytované Služby a tovar účtovať Účastníkovi vo faktúrach so zúčtovacím 
obdobím jedného mesiaca, pričom začiatok a koniec fakturačného mesiaca sa bude zhodovať 
s kalendárnym mesiacom, tzn. začínať bude prvý deň kalendárneho mesiaca a končiť posledný deň 
kalendárneho mesiaca, a so splatnosťou faktúry 21 dní odo dňa jej vystavenia Podnikom. 

6. Podnik nemá právo meniť program Služby na jednotlivých SIM kartách Účastníka alebo deaktivovať 
SIM kartu bez jeho súhlasu. Aktivovaný program SIM karty je možné meniť len na základe písomnej 
požiadavky Účastníka. 

7. Podnik sa zaväzuje poskytnúť na koncové telekomunikačné zariadenia a ich príslušenstvo určené na 
používanie v sieti Podniku (tovary) súvisiace so Službou 2-ročnú záruku a 2-ročný bezplatný servis. 

8. Počas servisu tovarov je Podnik povinný poskytnúť Účastníkovi náhradný tovar s porovnateľnými 
parametrami. 

9. V prípade, že závada na tovare je neodstrániteľná, Podnik poskytuje Účastníkovi rovnaký tovar alebo 
ak to nie je možné tovar s porovnateľnými parametrami a funkciami.  

http://www.t-mobile.sk
http://www.t-zones.sk
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Článok II B. 
PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY VPS 

 
1. „Služba VPS“ (Mobilná virtuálna privátna sieť) je balík služieb umožňujúci poskytovanie 

homogénneho technického, technologického prostredia a zvýhodnenej cenovej úrovne volaní v rámci 
vzájomnej komunikácie medzi koncovými užívateľmi SIM kariet VPS registrovaných na Účastníka. 
Služba VPS vytvára uzavretú skupinu koncových užívateľov Služieb Podniku poskytovaných 
prostredníctvom využitia verejnej mobilnej telefónnej siete (ďalej len „VMTS“) Podniku a 
prostredníctvom SIM kariet VPS registrovaných na Účastníka. Podrobný technický popis a 
funkcionality Služby VPS ako aj rozsah jej poskytovania je uvedený v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy „Popis 
Služby VPS“. Akékoľvek práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k Službe VPS výslovne 
neupravené v tejto Zmluve (najmä práva a povinnosti týkajúce sa poskytovania, využívania, prerušenia 
a ukončenia poskytovania Služby VPS, ako aj zákazov a obmedzení zneužívania SIM kariet VPS) sa v 
celom rozsahu riadia Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných elektronických 
komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku vydaných 
Podnikom, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. 

2. Poplatky spojené s využívaním Služby VPS a s ňou súvisiacich elektronických komunikačných služieb 
bude Podnik účtovať Účastníkovi vo faktúre so zúčtovacím obdobím za jeden mesiac, pričom začiatok 
a koniec fakturačného mesiaca sa bude zhodovať s kalendárnym mesiacom, tzn. začínať bude prvý deň 
kalendárneho mesiaca a končiť posledný deň kalendárneho mesiaca, so splatnosťou faktúry 21 dní odo 
dňa jej vystavenia. Cena za poskytovanie Služby VPS ako aj ostatné platobné podmienky sa riadia 
Prílohou č. 1 tejto Zmluvy „Obchodné podmienky“) a aktuálnym Cenníkom. 

3. Účastník sa zaväzuje, že po dobu účinnosti tejto Zmluvy bude platiť včas cenu elektronických 
komunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom SIM kariet VPS v súlade s touto Zmluvou 
(vrátane jej Prílohy č. 1 „Obchodné podmienky“), príslušnými zmluvami o pripojení konkrétnych SIM 
kariet VPS, Všeobecnými podmienkami a aktuálnym Cenníkom tak, aby nedošlo z týchto dôvodov k 
prerušeniu poskytovania služieb poskytovaných prostredníctvom SIM kariet VPS, resp. k ukončeniu 
niektorej zo zmlúv o pripojení konkrétnych SIM kariet VPS zo strany Podniku.  

4. Počas doby účinnosti tejto Zmluvy má Účastník právo požiadať písomne o zmenu tejto Zmluvy 
týkajúcu sa zaradenia SIM kariet VPS, ktorá môže spočívať najmä v: 
(a) rozšírení počtu SIM kariet VPS o iné SIM karty Podniku registrované na Účastníka; 
(b) znížení počtu SIM kariet VPS, a teda v ukončení poskytovania (deaktivácii) Služby VPS vo 

vzťahu ku konkrétnej SIM karte/kartám VPS; 
(c) výmene zaradenia niektorej zo SIM kariet VPS za inú SIM kartu Podniku registrovanú na 

Účastníka; 
(d) zmene skrátených volieb Služby VPS alebo v zmene profilu/funkcionality alebo v zmene 

nastavení Služby VPS. 
5. O zmenu podľa bodu 4 písm. a) tohto článku Zmluvy je Účastník oprávnený požiadať Podnik 

písomnou žiadosťou zaslanou Podniku. V žiadosti Účastník uvedie nasledovné údaje týkajúce sa 
každej SIM karty, ktorá má byť zaradená medzi SIM karty VPS (ďalej len „Ďalšia SIM karta“): (i) 
telefónne číslo aktivované na Ďalšej SIM karte (ďalej len „nové VPS mobilné telefónne číslo“), (ii) 
skrátenú voľbu pre  nové VPS mobilné telefónne číslo a (iii) požadovaný profil pre nové VPS mobilné 
telefónne číslo. Zmluvné strany sa dohodli, že akceptácia takejto žiadosti Účastníka Podnikom sa 
považuje za zmenu predmetu tejto Zmluvy ohľadom rozsahu poskytovania Služby VPS dohodnutého 
medzi zmluvnými stranami touto Zmluvou. Momentom akceptácie takejto žiadosti Účastníka 
Podnikom sa Ďalšie SIM karty budú posudzovať ako SIM karty VPS. Akceptáciu takejto žiadosti 
vykoná Podnik formou písomnej odpovede adresovanej Účastníkovi. 
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6. O zmenu podľa bodu 4  písmen b) až d) tohto článku Zmluvy je Účastník oprávnený požiadať Podnik 
prostredníctvom formulára určeného Podnikom, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy 
„Objednávka služby VPS“ a následne musí byť doručený Podniku. Navrhovaná zmena tejto Zmluvy 
nadobudne účinnosť jej akceptáciou zo strany Podniku formou písomného odsúhlasenia Objednávky, 
ak nie je dohodnuté inak.   

7. Účastník má právo počas platnosti tejto Zmluvy požiadať Podnik o vykonanie každej zo zmien tejto 
Zmluvy špecifikovaných v bode 4 tohto článku Zmluvy maximálne jeden krát za kalendárny mesiac. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akceptácie návrhu na zmenu tejto Zmluvy požadovanej 
Účastníkom, bude každá ďalšia žiadosť Účastníka o zmenu tejto Zmluvy podľa bodu 4 tohto článku 
doručená Podniku v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca považovaná za bezpredmetnú a nebude 
sa na ňu prihliadať, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

8. Účastník sa zaväzuje, že SIM karty VPS nebude využívať na poskytovanie, resp. na sprostredkovanie 
poskytovania elektronických komunikačných služieb (EKS) Podniku tretím osobám. Účastník sa 
zaväzuje v prípade porušenia tejto povinnosti nahradiť Podniku škodu v celom rozsahu, ktorá mu 
vznikla porušením tejto povinnosti. Ďalej sa Účastník zaväzuje, že SIM karty VPS bude využívať 
výlučne v mobilnom telefóne/v mobilných telefónoch, ktorý/ktoré nebude/nebudú 
inštalovaný/inštalované v zariadení pripojenom na inú verejnú elektronickú komunikačnú sieť, ako je 
VMTS Podniku. Účastník sa zaväzuje, že SIM karty VPS nebudú inštalované v zariadení 
umožňujúcom prepojenie VMTS Podniku s inou elektronickou komunikačnou sieťou (napr. GSM 
brána) za účelom prepojenia týchto sietí alebo za účelom ukončovania telekomunikačnej prevádzky 
smerovanej z inej elektronickej komunikačnej siete vo VMTS Podniku, bez predchádzajúcej písomnej 
dohody s Podnikom. 

9. Účastník sa zaväzuje, že sa nedopustí zneužívania služieb Podniku, ani neumožní zneužívanie služieb 
Podniku inej osobe; pričom za zneužívanie služieb Podniku sa považuje najmä ale nie výlučne niektoré 
z nasledovných konaní Účastníka: 

i)  Účastník použije Služby alebo umožní inej osobe využívať Služby poskytované Podnikom 
na podporu, vytvorenie možnosti, alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo 
nevhodnej aktivity, t. j. aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušnosti, 
najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo zlomyseľnej komunikácie, alebo na 
šírenie poplašnej správy alebo výhražných informácií, ako aj výhražného anonymného 
volania, 

ii)  Účastník využije alebo umožní využiť Služby na ich poskytovanie alebo sprostredkovanie 
ich poskytovania tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Podniku, 

      iii)  Účastník bude využívať Služby alebo umožní využívať Služby v zariadení   umožňujúcom 
prepojenie VMTS Podniku s inou sieťou elektronickej komunikácie (napr. v GSM bráne) za 
účelom prepojenia týchto sietí alebo za účelom ukončovania prevádzky elektronickej 
komunikácie smerovanej z inej (vrátane neverejnej) siete elektronickej komunikácie vo 
VMTS Podniku, bez predchádzajúcej písomnej dohody s Podnikom. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Účastníka 
vyplývajúcich mu zo zmlúv o pripojení vrátane dodatkov k nim k niektorej zo SIM kariet VPS, resp. z 
tejto Zmluvy a taktiež v prípade zneužívania Služieb prostredníctvom SIM kariet VPS, je Podnik 
oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb (vrátane Služby VPS) prostredníctvom SIM kariet VPS, a to 
vo vzťahu k tým SIM kartám, prostredníctvom ktorých došlo k porušeniu zmluvných povinností zo 
strany Účastníka alebo zneužívaniu Služieb. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že v prípade 
porušenia zmluvných povinností zo strany Účastníka a následného prerušenia poskytovania služieb 
prostredníctvom čo i len niektorej SIM karty VPS zo strany Podniku, je Účastník povinný nahradiť 
Podniku v plnom rozsahu škodu, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Účastníka. 
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11. Zmluvné strany sa dohodli, že po aktivovaní Služby VPS Účastníkovi podľa tejto Zmluvy poskytne 
Podnik v prípade potreby a na základe žiadosti Účastníka vybraným zamestnancom Účastníka školenie 
zamerané na úkony spojené s administráciou a nastavovaním užívateľských profilov Služby VPS 
prostredníctvom siete Internet. Podnik nezodpovedá za akékoľvek neposkytnutie Služby VPS, 
poskytnutie Služby VPS s vadami alebo za akékoľvek iné vady v prípade vykonania úkonov spojených 
s administráciou Služby VPS prostredníctvom Internetu zo strany zamestnancov Účastníka, ak tieto 
úkony nebudú v súlade s pokynmi a návodmi Podniku. Všetky náklady spojené s obnovením riadnej a 
bezchybnej prevádzky Služby VPS v takomto prípade znáša v plnom rozsahu Účastník. 

 
Článok III. 

OSOBITNÉ ZÁVÄZKY A ZODPOVEDNOSŤ 
 

1.  Účastník sa zaväzuje, že odo dňa účinnosti tejto Zmluvy po dobu 24 mesiacov celkový mesačný obrat 
za všetky poskytované Služby vo fakturačnom období (ďalej len „Celková mesačná fakturácia“) 
neklesne pod sumu 2 000 € bez DPH (ďalej len „Minimálna celková mesačná fakturácia“).    

2. V prípade, ak Účastník:  
a) poruší v niektorom kalendárnom mesiaci počas trvania tejto Zmluvy záväzok splnenia 

Minimálnej celkovej mesačnej fakturácie uvedený v čl. III bod 1 tejto Zmluvy, vznikne 
Účastníkovi povinnosť zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi čiastkou 
Minimálnej celkovej mesačnej fakturácie uvedenou v čl. III bod 1 tejto Zmluvy a skutočne 
faktúrovanou čiastkou Celkovej mesačnej fakturácie bez DPH za daný kalendárny mesiac, a to za 
každé jednotlivé porušenie povinnosti, okrem prípadu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
písomne inak. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Účastníka s plnením jeho splatných peňažných 
záväzkov voči Podniku, je Účastník povinný zaplatiť Podniku úrok z omeškania vo výške 0,05% z 
dlžnej sumy, za každý aj začatý deň omeškania s plnením peňažného záväzku Účastníka.  

4.  Akákoľvek zmluvná pokuta, ktorú si Podnik voči Účastníkovi uplatní podľa tejto Zmluvy, je splatná na 
základe faktúry vystavenej Podnikom do 30 dní odo dňa jej doručenia Účastníkovi. Účastník sa 
zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú Podnikom riadne a včas. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Účastníka, a to 
v plnej výške. 

5. Účastník sa zaväzuje, že v prípade zneužívania Služieb poskytovaných mu zo strany Podniku vrátane 
prípadov podozrenia zo zneužívania Služieb, vykoná alebo zabezpečí všetky potrebné úkony smerujúce 
k upusteniu od stavu a od činnosti porušujúcich právne predpisy a zmluvné dojednania medzi ním a 
Podnikom. Účastník sa taktiež zaväzuje, že bezodkladne odstráni všetky následky takýchto činnosti a 
zásahov do oprávnených záujmov Podniku. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Účastníka za škodu 
spôsobenú Podniku. 

6. Podnik nemá právo ako sankciu použiť zmenu užívaného programu. 
7. Podnik nemá právo uplatňovať sankcie voči Účastníkovi v prípade, že zníži počet aktivovaných SIM 

kariet. 
8. V prípade, že Účastník odstúpi od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia Zmluvy zmluvnou 

protistranou podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 610/2003 Z.z. 
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov alebo z dôvodov označených za 
podstatné porušenie zmluvných povinností zmluvnej protistrany v Zmluve, nemá Podnik právo na 
uplatnenie žiadnej finančnej náhrady. 

9. V prípade, že Účastník ukončí platnosť Zmluvy dohodou alebo výpoveďou, Podnik má nárok na 
uplatnenie finančnej náhrady za zmluvy o pripojení, na ktorých neuplynula doba viazanosti, 
s výnimkou prípadu, že sa zmluvné strany na rokovaní vo veci novej ceny nedohodnú v lehote 30 dní 
odo dňa začatia rokovaní.  
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Článok IV 
TRVANIE ZMLUVY 

 
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 24 (slovom dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa jej účinnosti.   
2.   Účastník má právo ukončiť túto Zmluvu pred uplynutím doby jej platnosti dohodnutej v zmysle bodu 

1 tohto článku jednostranným úkonom aj bez uvedenia dôvodu a bez ohľadu na skutočnosť, či už 
niektorá zmluvná strana plnila akýkoľvek svoj záväzok z tejto Zmluvy, a to iba za splnenia 
podmienky, že uhradí v prospech Podniku odškodné vo výške 45 000 € (slovom  štyridsaťpäťtisíc  
eur). V takomto prípade táto Zmluva zaniká ku dňu uhradenia odškodného Podniku v plnej výške. 
Odškodné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania v dohodnutej výške na účet Podniku. 

3. Podnik má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Účastník poruší túto Zmluvu niektorým zo 
spôsobov uvedených v čl. II B bod 9 tejto Zmluvy, ako aj v prípade, ak Účastník je voči Podniku 
v omeškaní 45 dní so zaplatením úhrady za poskytnuté Služby alebo za iné plnenia poskytnuté 
Podnikom alebo s uhradením akéhokoľvek iného peňažného záväzku.  

4. Účastník je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Podnik opakovane (t.j. najmenej dvakrát 
po sebe) neodôvodnene počas dvadsiatich štyroch hodín nebude poskytovať Účastníkovi dohodnuté 
Služby za podmienok podľa tejto Zmluvy a v dohodnutom rozsahu, kvalite a cene.  

5. Odstúpenie od tejto Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od Zmluvy druhej zmluvnej strane, ak v odstúpení nebude určená iná neskoršia lehota. Odstúpením od 
Zmluvy sa teda táto Zmluva neruší od samého začiatku, ale táto Zmluva zaniká ku dňu doručenia 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane, alebo k inému dňu uvedenému v odstúpení. 
Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté práva odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu škody. 

6. Po ukončení platnosti tejto Zmluvy budú všetky Služby a dodávky poskytované Účastníkovi na 
základe osobitne uzatváraných zmlúv o pripojení, resp. na základe iných zmlúv, ktorých predmetom je 
poskytovanie Služieb Podniku Účastníkovi, po dobu viazanosti dohodnutú medzi Účastníkom 
a Podnikom v príslušnej zmluve o pripojení a jej dodatku, resp. v príslušnej inej zmluve, ktorej 
predmetom je poskytovanie Služieb Podniku Účastníkovi, podľa článku I bodu 2 Zmluvy, zo strany 
Podniku účtované v bežných cenách podľa aktuálnych platných verejných Cenníkov programov 
Služieb Podniku, ktoré má Účastník aktivované v súlade s príslušnými zmluvami o pripojení a ich 
dodatkami, resp. inými zmluvami, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb Podniku Účastníkovi, s 
tým, že poskytovanie osobitných  podmienok a zliav podľa tejto Zmluvy, ako aj poskytovanie Služby 
VPS (ak bola Služba VPS poskytovaná na základe tejto Zmluvy) sa ukončí ku dňu, v ktorom zanikne 
platnosť tejto Zmluvy.  

7. Skončením platnosti tejto Zmluvy nezaniká platnosť samostatných zmlúv o pripojení, iných zmlúv 
uzatvorených medzi zmluvnými stranami, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb a ani platnosť 
dodatkov k týmto zmluvám, uvedených v článku IV v bode 6 tejto Zmluvy, pokiaľ v takejto 
samostatnej zmluve nie je dohodnuté inak. Zmluvné strany sa dohodli, že skončením platnosti tejto 
Zmluvy môže dôjsť k súčasnému ukončeniu platnosti samostatných zmlúv o pripojení, iných zmlúv 
uzatvorených medzi zmluvnými stranami, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb, a dodatkov k 
týmto zmluvám len za splnenia podmienky, že Účastník uhradí Podniku zmluvnú pokutu dojednanú 
zmluvnými stranami v prípade ukončenia príslušnej samostatnej zmluvy o pripojení, inej zmluvy 
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb, pred dobou 
viazanosti dohodnutej zmluvnými stranami v príslušnej samostatnej zmluve o pripojení, v inej zmluve 
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb, resp. v dodatku 
takejto zmluvy.   

8.    Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.  
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Článok V 
OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE PRÍPAD PRISTÚPENIA ĎALŠÍCH SUBJEKTOV NA STRANE 

ÚČASTNÍKA 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy požiadať Podnik, aby 
umožnil aplikáciu tejto Zmluvy aj pre ďalší subjekt, ktorý má záujem o pristúpenie  k podmienkam 
tejto Zmluvy (ďalej len „Záujemca“), pričom takýmto Záujemcom môže byť právny subjekt, ktorý 
Účastník ovláda prostredníctvom majoritnej majetkovej účasti (tzv. dcérska spoločnosť Účastníka) 
alebo právny subjekt, ktorý ovláda prostredníctvom majoritnej majetkovej účasti Účastníka (ďalej aj 
len „materská spoločnosť Účastníka“) alebo právny subjekt, ktorý je spoločne s Účastníkom ovládaný 
materskou spoločnosťou Účastníka (tzv. sesterská spoločnosť Účastníka) alebo organizácia zriadená 
Účastníkom v rámci jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ak má Účastník záujem, aby k tejto Zmluve na 
strane Účastníka pristúpil Záujemca, je povinný predložiť Podniku žiadosť o súhlas s pristúpením 
vyhotovenú vo forme Pristúpenia k Zmluve podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy (ďalej 
len „Pristúpenie“), s uvedením špecifikácie podmienok pristúpenia podľa tohto článku Zmluvy 
a podpísaného Účastníkom a Záujemcom a zároveň preukázať Podniku splnenie podmienok uvedených 
v prvej vete tohto bodu Zmluvy minimálne aktuálnym výpisom z obchodného registra alebo 
autorizovaným zoznamom akcionárov (nie starším ako 3 mesiace) alebo čestným vyhlásením 
o majetkovom prepojení, prípadne inými dokumentmi podľa pokynov Podniku. Podnik nie je povinný 
súhlasiť s pristúpením akéhokoľvek Záujemcu k tejto Zmluve na strane Účastníka a svoj prípadný 
nesúhlas nie je povinný odôvodniť ; Podnik neumožní aplikáciu podmienok tejto Zmluvy najmä, no nie 
výlučne, takému Záujemcovi, ktorý má vo vzťahu k Podniku neuhradené záväzky, alebo ak Podnik 
v minulosti ukončil so Záujemcom  zmluvu o pripojení alebo inú zmluvu, ktorej predmetom bolo 
poskytovanie Služieb Podniku z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich z týchto zmlúv zo strany 
Záujemcu.  

2. V prípade, ak Podnik vyjadrí súhlas s pristúpením Záujemcu k podmienkam Zmluvy, a to podpisom 
Pristúpenia oprávnenými osobami Podniku, nadobudne Záujemca postavenie účastníka tejto Zmluvy 
v rovnakom rozsahu práv a povinností ako Účastník (ďalej len „Pristúpený účastník“) s prihliadnutím 
na ustanovenia tohto článku Zmluvy, s výnimkou tých práv a povinností, ktoré v zmysle tohto článku 
Zmluvy má iba Účastník v postavení tzv. hlavného Účastníka (ďalej len „Hlavný účastník“), ak nie je 
dohodnuté inak.   

3. Podnik je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vyzvať Hlavného účastníka na 
preukázanie trvania majetkového prepojenia, resp. na preukázanie trvania iných relevantných 
skutočností podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy voči ktorémukoľvek Pristúpenému účastníkovi. Hlavný 
účastník je povinný oznámiť Podniku bez zbytočného odkladu zánik trvania majetkového prepojenia, 
resp. zánik iných relevantných skutočností podľa bodu 1 tejto Zmluvy voči ktorémukoľvek 
Pristúpenému účastníkovi, inak zodpovedá Podniku za škodu tým spôsobenú. Hlavný účastník berie na 
vedomie, že v prípade zániku majetkového prepojenia, resp. zániku iných relevantných skutočností 
podľa bodu 1 tejto Zmluvy, zanikne nárok Pristúpeného účastníka na účasť v tejto Zmluve a Podnik 
z tohto dôvodu ďalej neumožní aplikáciu osobitných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve voči 
Pristúpenému subjektu a zároveň ukončí poskytovanie Služby VPS Pristúpenému účastníkovi (ak bola 
Služba VPS Pristúpenému účastníkovi poskytovaná), a to všetko ku dňu doručenia oznámenia Podniku 
o tejto skutočnosti danému Pristúpenému účastníkovi.  
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4. V prípade, ak na strane Účastníka bude zmluvnou stranou tejto Zmluvy viac ako jeden právny subjekt, 
budú jednotlivé práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s touto skutočnosťou upravené 
nasledovne: 

a. Podnik bude oprávnený vykonať akékoľvek právo vyplývajúce z tejto Zmluvy voči všetkým 
Účastníkom alebo voči ktorémukoľvek Účastníkovi samostatne.  

b. Podnik bude oprávnený ukončiť túto Zmluvu: 
i. samostatne voči tomu Účastníkovi, voči ktorému nastane skutočnosť, s ktorou je spojené 

právo Podniku ukončiť túto Zmluvu s tým, že voči ostatným Účastníkom táto Zmluva 
ostáva v platnosti aj naďalej; uvedené platí s výnimkou prípadu, ak dôjde k ukončeniu tejto 
Zmluvy vo vzťahu k Hlavnému účastníkovi, kedy Zmluva zaniká automaticky ako celok 
voči všetkým ostatným Účastníkom Zmluvy; 

c. Každý subjekt na strane Účastníka má právo ukončiť túto Zmluvu, ak budú splnené podmienky 
na jej ukončenie dohodnuté v tejto Zmluve, a to iba vo vzťahu medzi ním a Podnikom a nemá 
právo ukončiť túto Zmluvu vo vzťahu k ostatným subjektom na strane Účastníka (t.j. v takomto 
prípade trvá Zmluva naďalej medzi Podnikom a zostávajúcimi subjektmi na strane Účastníka); 
uvedené platí s výnimkou prípadu, ak ukončí Zmluvu vo vzťahu k Podniku Hlavný účastník, 
kedy Zmluva zanikne automaticky ako celok vo vzťahu ku všetkým ostatným Účastníkom 
Zmluvy;  

d. Všetky subjekty na strane Účastníka budú, pokiaľ ide o ich záväzky a povinnosti voči Podniku 
zo Zmluvy, zaviazané samostatne, ak nie je dohodnuté inak; zmluvné strany sa dohodli, že 
záväzok plnenia Minimálnej celkovej mesačnej fakturácie dohodnutý v čl. III bod 1 tejto 
Zmluvy, ako aj záväzok zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu za jeho prípadné porušenie 
dohodnutý v čl. III bod 2 písm. a) tejto Zmluvy môže byť vo vzťahu ku 
konkrétnemu Pristúpenému účastníkovi, vzhľadom na konkrétne podmienky pristúpenia 
špecifikované v Pristúpení, dohodnutý inak;  

e. Podnik má právo uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody voči tomu 
subjektu na strane Účastníka, ktorého porušením zmluvných povinností vznikol Podniku nárok 
na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.   

5. V prípade, ak sú súčasťou tejto Zmluvy aj dojednania o poskytovaní Služby VPS, vo vyhotovenej 
žiadosti vo forme Pristúpenia podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy sú Účastník a Záujemca povinní 
špecifikovať podmienky využívania Služby VPS zo strany Záujemcu v nasledovnom prípade: 

Záujemca má záujem pristúpiť k osobitným podmienkam a zároveň k podmienkam 
poskytovania Služby VPS, s vytvorením spoločnej VPS s Hlavným účastníkom; v prípade 
súhlasu Podniku s takýmto Pristúpením bude Podnik poskytovať Hlavnému účastníkovi 
a Pristúpenému účastníkovi spoločnú Službu VPS, t.j. spoločná Služba VPS bude vytvárať 
spoločnú uzavretú skupinu koncových užívateľov Služieb Podniku poskytovaných 
prostredníctvom využitia VTS Podniku a prostredníctvom SIM kariet Podniku registrovaných 
na Hlavného účastníka a zaradených do VPS, ako aj SIM kariet registrovaných na Pristúpeného 
účastníka, špecifikovaných v Objednávke Služby VPS Pristúpeného účastníka, ktorá bude 
tvoriť prílohu Pristúpenia, a aj SIM kariet registrovaných na iných už pristúpených účastníkov, 
zaradených do VPS, ak títo vytvorili spoločnú VPS s Hlavným účastníkom (ďalej len 
„Spoločná VPS“). 
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Článok VI 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú považovať informácie obsiahnuté v tejto Zmluve a v jej prílohach, ako aj 

informácie, ktoré si vzájomne poskytli v súvislosti s touto Zmluvou a predmetnými prílohami, za 
dôverné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva. Uvedené dôverné informácie sa zaväzujú 
chrániť ako vlastné, využívať ich len v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, nezneužiť ich a 
nesprístupniť tretím osobám. Tým nie sú dotknuté oprávnenia každej zmluvnej strany sprístupniť 
informácie uvedené v tejto Zmluve oprávneným orgánom verejnej správy alebo osobám zaviazaných 
záväzkom mlčanlivosti (napr. audítorom a daňovým poradcom a pod.). Podnik je oprávnený 
sprístupniť informácie uvedené v tejto Zmluve právnemu subjektu, ktorý prostredníctvom majoritnej 
majetkovej účasti ovláda Podnik (t.j. materská spoločnosť Podniku).  V prípade porušenia tohto 
záväzku zo strany jednej zo zmluvných strán, má druhá zmluvná strana právo od tejto Zmluvy 
jednostranne odstúpiť. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že predmetom obchodného tajomstva v 
zmysle tohto bodu Zmluvy nie sú telefónne čísla Účastníka registrované na Účastníka ku dňu podpisu 
tejto Zmluvy ako aj kedykoľvek po jej podpise. Účastník berie na vedomie, že Podnik je oprávnený 
zverejniť takéto telefónne čísla Účastníka v zozname účastníkov Podniku, v telefónnom zozname 
účastníkov poskytovanom poskytovateľom univerzálnej služby alebo poskytovanom zo strany inej 
osoby a zverejnené v rámci informačnej služby v zmysle príslušných právnych predpisov, pokiaľ 
Účastník nepožiada vo vzťahu ku konkrétnym telefónnym číslam o ich nezverejnenie v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie 
je zverejnenie Zmluvy podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

2.  Táto Zmluva a vzťahy vzniknuté na základe tejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, okrem tých práv a povinností zmluvných strán, 
ktoré sú výslovne upravené v zákone č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov.  

3.  Prípadné spory, vyplývajúce z realizácie obsahu tejto Zmluvy, ktoré sa zmluvným stranám napriek 
obojstrannej snahe nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je oprávnený riešiť príslušný súd 
Slovenskej republiky.  

4.  Každá zmluvná strana je oprávnená kedykoľvek navrhovať druhej zmluvnej strane zmenu tejto Zmluvy 
a podmienok v nej dohodnutých. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné uskutočniť len 
po dohode zmluvných strán, písomnými očíslovanými dodatkami k zmluve, podpísanými 
zodpovednými zástupcami zmluvných strán, ak nie je v tejto Zmluve výslovne dohodnuté inak, s 
výnimkou: 
a) údajov o kontaktnej osobe Podniku uvedených v prílohe č. 2 k tejto Zmluve, ktoré je Podnik 

oprávnený jednostranne meniť, a to doručením písomného oznámenia Účastníkovi. 
5.  Podľa tejto Zmluvy postupujú zmluvné strany aj po ukončení jej platnosti, pokiaľ ide o vyrovnanie a 

vysporiadanie si svojich vzájomných vzťahov a nárokov, ktoré na základe tejto Zmluvy vznikli.  
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6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy k nej, ktoré konkretizujú a bližšie   špecifikujú 
podmienky predmetu tejto Zmluvy, a to: 
Príloha č. 1  Obchodné podmienky, 
Príloha č. 2  Postup pri objednávaní tovarov a služieb Podniku a kontaktné osoby    Účastníka a 

Podniku, 
Príloha č. 3  Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu – vzor, 
Príloha č. 4   Popis služby VPS, 
Príloha č. 5  Objednávka služby VPS – vzor, 
Príloha č. 6 Pristúpenie - vzor 

7. V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi textom tejto Zmluvy a textom príloh majú prednosť 
ustanovenia tejto Zmluvy s výnimkou prílohy č.1 „Obchodné podmienky“, ktorá má prednosť pred 
ustanoveniami tela tejto Zmluvy. V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi textom tejto Zmluvy a textom 
Všeobecných podmienok, majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade akéhokoľvek rozdielu 
medzi znením tejto Zmluvy a jednotlivých zmlúv o pripojení majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.  

8.  Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní každá zo zmluvných strán 
obdrží po dve vyhotovenia. Podnik berie na vedomie, že návrh Zmluvy bude predložený na podpis 
štatutárovi Účastníka až po doručení elektronickej verzie návrhu Zmluvy Účastníkovi. Zmluva 
nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 
dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení tejto Zmluvy Účastníkom v zmysle § 5a ods. 7 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Podniku, ktorý týmto zároveň 
požaduje takéto písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je vážna, slobodná a určitá, že 
prejavy vôle obidvoch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán 
s celým obsahom tejto Zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú. 

 
 
 
 
 
 
 
V mene Podniku         V mene Účastníka 
 
V Bratislave dňa  17.5.2011                                   V Prešove dňa  17.5.2011 
 
 
 
 
 
..............................................................................                 ......................................................................    
            Slovak Telekom, a.s.                                                     Prešovský samosprávny kraj 
               Ing. Ján Adamec v.r.                     MUDr. Peter Chudík   v.r. 
Senior manažér predaja kľúčovým zákazníkom                Predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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Príloha č. 1   Zmluvy o poskytovaní služieb mobilného operátora 
 

Obchodné podmienky 
 

P.č. Položka 

Cena bez DPH 

(€) 

DPH 20% 

(€) 

Cena s DPH 

(€) 

1. 
Cena za 1 minútu vo vlastnej sieti uchádzača v silnej prevádzke  
(v pracovné dni od 8:00 do 18:00 hod.) 0,0290 0,0058 0,0348 

2. Cena za 1 minútu vo vlastnej sieti uchádzača v ostatnom čase 0,0259 0,0052 0,0311 

3. 

Cena za 1 minútu do konkurenčných mobilných národných 
operátorov  
(v pracovné dni od 8:00 do 18:00 hod.) 0,0622 0,0124 0,0746 

4. 
Cena za 1 minútu do konkurenčných mobilných národných 
operátorov v ostatnom čase 0,0610 0,0122 0,0732 

5. 

Cena za 1 minútu hovoru do siete Slovak Telekom a. s. v silnej 
prevádzke  
(v pracovné dni od 8:00 do 18:.00 hod.) 0,0250 0,0050 0,0300 

6. 
Cena za 1 minútu hovoru do siete Slovak Telekom a. s. v ostatnom 
čase 0,0252 0,0050 0,0302 

7. 

Mesačný poplatok za 1 SIM kartu vo virtuálnej privátnej sieti + 
Mesačný poplatok za 1 SIM kartu za neobmedzené volania v rámci 
vnútropodnikovej siete 0,8800 0,1760 1,0560 

8. 

Mesačný poplatok za 1 SIM kartu vo virtuálnej privátnej sieti + 
Mesačný poplatok za 1 SIM kartu za neobmedzené volania v rámci 
vnútropodnikovej siete a siete poskytovateľa služby 8,0000 1,6000 9,6000 

9. 

Mesačný poplatok za 1 SIM kartu vo virtuálnej privátnej sieti + 
Mesačný poplatok za 1 SIM kartu za neobmedzené volania v rámci 
vnútropodnikovej siete, siete poskytovateľa služby a siete Slovak 
Telekom a. s. 10,8000 2,1600 12,9600 

10. 
Cena mesačného poplatku za poskytnutie vysokorýchlostného 
internetu s mesačným objemom dát minimálne 10 GB 8,2900 1,6580 9,9480 

11. 
Cena za 1 kB prenesených dát po prekročení limitu  predplatených 
dát vysokorýchlostného internetu 

0,000010 0,000002 0,000012 

12. Výška zmluvnej pokuty za predčasné ukončenie zmluvy   45 000 

13. 
Cena odoslanej SMS správy na Slovensku do siete mobilného 
operátora 

0,0588 0,0118 0,0706 

14. 
Cena odoslanej SMS správy na Slovensku do siete iných mobilných 
operátorov 

0,0630 0,0126 0,0756 

15. 
Cena  mesačného poplatku za  dátový prenos v mobilnom telefóne 
v objeme 1GB  

2,9365 0,5873 3,5238 

16. 
Cena za 1 kB prenesených dát po prekročení limitu  predplatených 
dát za dátový prenos v mobilnom telefóne  

0,000084 0,00002 0,00010 

   % zľava  

17. Percentuálna zľava na štandardný cenník medzinárodných hovorov  10%  

18. 
Percentuálna zľava na štandardný cenník odchádzajúcich 
roamingových hovorov 

 0%  

19. 
Percentuálna zľava na štandardný cenník prichádzajúcich 
roamingových hovorov 

 0%  

20. 
Percentuálna zľava na štandardný cenník služieb nešpecifikovaných 
v týchto súťažných podkladoch  

 0%  

Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi uvítací kredit vo výške 6 500 € 
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Zmluvné strany vyhlasujú, že cena za poskytovanie Služieb je stanovená dohodou v zmysle zákona NRSR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Požiadavky na služby pre Účastníka 
Na základe špecifikácie a požiadaviek Účastníka, uvedených v súťažných podkladoch - predmet zákazky – „Služby mobilného operátora pre 
PSK“ v časti C – „Opis predmetu zákazky“, Slovak Telekom, a.s. zabezpečí pre Účastníka, spôsobom dohodnutým v Zmluve, nižšie uvedené 
služby: 
 

1.     Hlasové služby: 
- Slovak Telekom, a.s. zabezpečí bezplatné vytvorenie Virtuálnej privátnej siete pre Účastníka s možnosťou využívania 

neobmedzených hovorov podľa jednotlivých kategórií neobmedzených hovorov. Výber kategórií je voľný, povolená je možnosť 
kombinácie neobmedzených hovorov a zmeny viac ako 1-krát ročne. Slovak Telekom, a.s. zabezpečí bezplatné vytvorenie Multi-
IČO Virtuálnej privátnej siete aj pre organizácie, ktoré su v Zriaďovateľskej pôsobnosti Účastníka, zároveň zabezpečí komunikáciu 
medzi jednotlivými organizáciami a Účastníkom v rámci tejto Multi-IČO VPS. Možnosti neobmedzených hovorov: 

- Nonstop VPS – možnosť neobmedzenej komunikácie v rámci Účastníka+organizácie, 
- Nonstop VPS + T-Mobile – možnosť neobmedzenej komunikácie v rámci Účastníka+organizácie a do siete T-Mobile v rámci SR, 
- Nonstop VPS + T-Mobile + T-Com – možnosť neobmedzenej komunikácie v rámci Účastníka+organizácie, do siete T-Mobile 

v rámci SR a do siete T-Com v rámci SR. 
 

2.    Internetové služby: 
- Slovak Telekom, a.s. zabezpečí pre Účastníka možnosť využívať vysokorýchlostný internet v sieti Flash-OFDM alebo 

HSDPA/HSUPA (3G) s minimálnym mesačným objemom predplatených dát na úrovni 10 GB. 
 

3.    Ďalšie požiadavky: 
- Možnosť využívať mobilné dátové služby, 
- Možnosť nákupu akciových mobilných telefónov a dátových zariadení podľa aktuálnej ponuky, 
- Záručný servis mobilných telefónov a dátových zariadení, 
- Počas doby, kedy sa zariadenie nachádza v servise, poskytne Slovak Telekom, a.s. pre Účastníka bezplatné zapožičanie zariadenia, 
- Pre Účastníka ako aj jeho organizácie bude pridelený obchodný reprezentant a reprezentant na fakturačnom oddelení, 
- Zabezpečenie prenosu telefónnych čisel, 
- Možnosť bezplatného on-line manažovania VPS, 
- Sekundová tarifikácia od prvej sekundy, 
- Hlasový a dátový roaming bez roamingovej zábezpeky, 
- Možnosť lokalizácie SIM kariet, 
- Bezplatné poskytnutie elektronického účtu – elektronický podrobný rozpis hovorov na jednotlivé SIM karty za fakturačné obdobie, 
- Podieľanie sa na nákladoch spojených so zmenou mobilného operátora – zaplatenie zmluvných pokút za predčasné ukončenie 

súčasne platných zmlúv a dodatkov na poskytnutie mobilných telekomunikačných služieb u súčasných zmluvných mobilných 
operátorov. Účastník požaduje úhradu týchto zmluvných pokút do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia dokladu vystaveného 
Účastníkom 

- Možnosť skrátenej voľby vytáčania telefónnych čísel, 
- Zabezpečenie ucelenej číselnej rady – súkromný číslovací plán, 
- Prijímanie a odosielanie SMS a MMS, 
- Bezplatná možnosť zmeny telefónneho čísla, 
- Bezplatné poskytnutie PUK1, 
- Bezplatné poskytnutie PIN2, PUK2, 
- Bezplatná výmena a aktivácia SIM karty pri strate a poškodení, 
- Bezplatná aktivácia novej SIM karty, 
- Bezplatná aktivácia služieb CLIP a CLIR 
- Možnosť využívania služby odkazová schránka, 
- Možnosť zmeny programov viac ako 1-krát ročne – platí aj VPS, 
- Možnosť telefonicky zablokovať, odblokovať a aktivovať SIM kartu, 
- Možnosť presmerovania hovorov, 
- Bezplatná možnosť dočasného prerušenia poskytovania služieb na SIM  karte, 
- Možnosť blokovania odchádzajúcich hovorov, 
- Bezplatné zasielanie SMS o zmeškaných hovoroch a nedostupnom čísle, 
- Možnosť využívania konferenčného hovoru, 
- Bezplatná súhrnná faktúra – Účastník aj každá organizácia budú mať svoju osobitnú faktúru 
- Bezplatný elektronický rozpis hovorov na každú SIM kartu, 
- Bezplatný podrobný rozpis hovorov v papierovej podobe na konkrétnu SIM kartu – na vyžiadanie, 
- Bezplatné blokovanie audiotextových hovorov, 
- Fakturačné obdobie –  znamená od začiatku do konca príslušného kalendárneho mesiaca, 
- Splatnosť faktúry 21 dní odo dňa vystavenia faktúry, 

Bezplatné administratívne poplatky pri výmene mobilných telefónov a dátových zariadení 
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Príloha č. 2   Zmluvy o poskytovaní služieb mobilného operátora 
 
 
POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ TOVAROV A SLUŽIEB PODNIKU A KONTAKTNÉ OSOBY 
ÚČASTNÍKA A PODNIKU        
 

1. POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ TOVAROV A SLUŽIEB PODNIKU 
V prípade záujmu o kúpu mobilného telefónu, príslušenstva k nemu alebo aktiváciu služby Účastník vyplní 
typizované tlačivo "Objednávka MT a príslušenstva", ktorého vzor je k dispozícii na adrese www.t-mobile.sk  
a vyplnené tlačivo zašle na e-mailovú adresu kontaktného centra pre významných zákazníkov biznis@t-
mobile.sk a v kópii na kontaktnú osobu Podniku uvedenú nižšie v tejto Prílohe.  Po spracovaní prijatej 
objednávky bude tovar Účastníkovi odoslaný na ním určené miesto doručenia kuriérom bezplatne. Objednaný 
tovar bude Účastníkovi doručený do 3 pracovných dní (termíny platia v prípade, ak je požadovaný tovar na 
sklade). V prípade, ak požadovaný tovar nie je na sklade, kontaktné centrum pre významných zákazníkov bude 
Účastníka informovať o najbližšom možnom termíne doručenia, prípadne o náhradnom riešení vzniknutej 
situácie. 

 

2. KONTAKTNÉ OSOBY ÚČASTNÍKA A PODNIKU 
 

Kontaktná osoba Podniku 
 

Meno a priezvisko: Ing. František Ruska 

Pracovisko: Toryská 3, Košice, 040 11 

Mobil. tel.: +421 903 909021 

Fax:  +421 55 6441417 

e-mail: frantisek.ruska@st.sk 

 
Kontaktná osoba Účastníka 

 

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Matejčík 

Pracovisko: Námestie mieru 2, Prešov, 080 01 

Mobil. tel.: +421 907 973362 

Fax:  +421 51 7081170 

e-mail: stefan.matejcik@vucpo.sk 

 

3. Kontaktnou osobou Pristúpeného účastníka je štatutárny orgán Pristúpeného účastníka. 
 

  
 
 

http://www.t-mobile.sk
mailto:frantisek.ruska@st.sk
mailto:stefan.matejcik@vucpo.sk
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní služieb mobilného operátora 
 
PLNOMOCENSTVO PRE KONTAKTNÚ OSOBU - VZOR 
 
 
VZOR B -  plnomocenstvo udelené fyzickej osobe 

 
PLNOMOCENSTVO 
 

Obchodné meno, sídlo / adresa:  
Zastúpený:  
Zapísaný:  v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde.........., oddiel ........., vložka číslo ...............  
IČO:  

(ďalej len „Splnomocniteľ“), 
 
týmto v zmysle ust. § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 13 a 15 zákona č. 513/1991 zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
 
s p l n o m o c ň u j e  
 

Meno a priezvisko:  
Adresa trvalého bydliska:  
Rod. č. (príp. dátum narodenia)   

(ďalej len „Splnomocnenec“),  
 
aby zastupoval Splnomocniteľa a aby v jeho mene vykonával  všetky právne úkony týkajúce sa Zmluvy o poskytovaní služieb mobilného operátora 
uzavretej medzi Splnomocniteľom a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. dňa ……………… (ďalej len „Zmluva“), najmä nie výlučne však, aby 
uzatváral v mene a na účet Splnomocniteľa: 

 
a) zmluvy o pripojení, ktorých predmetom je poskytovanie elektronických komunikačných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

Splnomocniteľovi a akékoľvek dodatky k týmto zmluvám o pripojení a ich zmeny. 
Splnomocnenec nie je oprávnený uzatvárať akékoľvek dohody o zmenách a doplneniach Zmluvy uzatvárané formou dodatkov k Zmluve, 
ktorých predmetom bude zmena obchodných a iných podmienok  Zmluvy, dohody o predĺžení doby platnosti Zmluvy alebo o ukončení platnosti 
Zmluvy. 

b) ďalej, aby v mene Splnomocniteľa vykonával všetky súvisiace právne a iné úkony súvisiace s výkonom práv a plnením povinností 
Splnomocniteľa vyplývajúcim Splnomocniteľovi zo Zmluvy. 

 
Toto plnomocenstvo je udelené na dobu neurčitú s tým, že v prípade zániku Zmluvy platnosť tohto splnomocnenia zaniká v plnom rozsahu zánikom 
Zmluvy. 
 
V mene Splnomocniteľa 
 
 
 
 
V …………………………………………dňa ………………………………………… 
 

 Názov spoločnosti 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

 Názov spoločnosti 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

  
Svojím podpisom, ako Splnomocnenec potvrdzujem, že udelené plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu a zaväzujem sa, že neprekročím právomoc, 
ktorá mi z neho vyplýva. 
 
V mene Splnomocnenca 
 
V …………………………………………dňa ………………………………………… 
 

  Titul, meno a priezvisko 
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytovaní služieb mobilného operátora 

 
 

Virtuálna privátna sieť 
 
Popis ponúkaných služieb 
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Virtuálna privátna sieť ( VPS ) 
 
Virtuálna privátna sieť je ideálnym riešením pre vnútropodnikovú komunikáciu pre spoločnosti, ktoré umožňuje využívať služby 
ktoré neboli doteraz pre mobilné telefóny poskytované. Umožňuje cenovo a technicky efektívnu komunikáciu vnútri firmy, ako aj s 
obchodnými partnermi a ďalšími často používanými telefónnymi číslami. 
Prostredníctvom VPS môžete pružne definovať a ovplyvňovať internú a externú komunikáciu vo Vašej spoločnosti a mať plne 
pod kontrolou výdaje za telekomunikačné služby. Predbežné kalkulácie zákazníkov, ktorí využívajú služby VPS dokazujú, že je 
možné dosiahnuť významnú úsporu telekomunikačných nákladov. 
 

Komu je určená Virtuálna privátna sieť? 
 

Ambicióznym stredným a veľkým firmám, ktoré chcú zdokonaliť svoju vnútropodnikovú komunikáciu a zároveň 
efektívne a systémovo riešiť problematiku nákladov za telekomunikačné služby. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hlavné výhody Virtuálnej privátnej siete 
 

q Významné zníženie telekomunikačných nákladov (podľa charakteru a intenzity prevádzky) oproti súčastnému stavu 
pomocou 

 

Ø Výhodného tarifu pre volania v rámci virtuálnej privátnej siete 
Ø Definovania volacích práv pre jednotlivých zamestanancov, nastavenie podľa času a dňa volania, podľa typu 

členstva vo VPS (čísla virtuálnej privátnej siete, virtuálne čísla, ostatné čísla), podľa typu hovoru (hlas, dáta, 
fax) 

Ø Odlíšenia pracovných a súkromných volaní 
Ø Integrácie fixných a mobilných komunikačných systémov 

 

q Zvýšenie mobility Vašich zamestnancov 
q Zvýšenie loyality Vašich zamestanncov pridelením možnosti privátnych hovorov využitím firemného mobilného telefónu 
q Zvýšenie komunikačného komfortu využítím súkromného číslovacieho plánu skrátených volieb a ďalších vlastností Virtuálnej 

privátnej siete 
q Efektívna integrácia mobilných a pevných komunikačných systémov Vašej spoločnosti 
 

Ø Zbaví Váš podnik roztrieštenosti 
Ø Vytvorí efektívny nástroj na riadenie komunikácie a nákladov 
Ø Umožní vzájomnú nahraditeľnosť jednotlivých prvkov komunikačného systému 
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1.1. Virtuálna privátna sieť – ponuka spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
 
Pre efektívne a flexibilné riešenie Vašej podnikovej komunikácie Vám spoločnosť Slovak Telekom, a.s. ponúka službu Virtuálna 
privátna sieť. 
 
Základná konfigurácia Virtuálnej privátnej siete 
 
1. Mobilná Virtuálna privátna sieť – zahrňuje mobilné telefóny Vašej spoločnosti 
2. Kombinovaná Virtuálna privátna sieť – zahrňuje mobilné a pevné pobočkové linky Vašej spoločnosti, pre konfiguráciu 

kombinovanej VPS je potrebné zrealizovať  prepojenie privátnej pobočkovej ústredne PABX a Slovak Telekom, a.s. 
mobilnej ústredne. 

 
Virtuálna privátna sieť – ponuka vlastností 
 
ð Súkromný číslovací plán skrátených volieb 
ð Výhodný tarif pre volania v rámci virtuálnej privátnej siete (On-Net tarif) 
ð Definovanie užívateľských práv pre odchádzajúce a prichádzajúce volania 
ð Vynútený hovor v rámci siete – validácia dlhej a krátkej verzie čísla (Forced On-Net) 
ð Odlíšenie pracovných a súkromných hovorov 
ð Virtuálne čísla a zrýchlené voľby 
ð Administrácia Virtuálnej privátnej siete pomocou Internetu 
ð Súhrnná faktúra 
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1.2. Popis vlastností Virtuálnej privátnej siete 
 
Súkromný číslovací plán skrátených volieb 
 
Mobilným telefónom, ale aj pevným linkám Vášho podniku sú priradené okrem ich štandardného dlhého čísla aj skrátené voľby. 
Pri volaniach z Vašich mobilných telefónov na ostatné telefóny je možné používať dlhé čísla ale aj skrátené voľby, čo zvyšuje 
komunikačný komfort. Súkromný číslovací plán a skrátené voľby je možné nastaviť tak, aby vyhovovali potrebám Vášho podniku. 
Súkromný číslovací plán bude pre Vás optimalizovaný podľa aktuálneho počtu telefónnych terminálov, ktoré majú byť začlenené 
do VPS a budú tiež zohľadnené expanzné plány Vášho podniku pre komunikačnú infraštruktúru. 
 
Výhodný tarif pre volania v rámci virtuálnej privátnej siete (On-Net tarif) 
 
Významná úspora telekomunikačných nákladov pre Váš podnik sa dosiahne vďaka výhodnému tarifu pre volania z Vašich 
mobilných telefónov na iných vnútorných užívateľov VPS a na virtuálne čísla. Pomocou flexibilného nastavovania volacích práv 
pre jednotlivých účastníkov VPS vo Vašom podniku budete mať Vaše telekomunikačné náklady pevne pod kontrolou. 
 
Definovanie užívateľských práv pre odchádzajúce a prichádzajúce volania 
 
Môžete definovať pravidlá a obmedzenia kam môžu Vaši zamestnanci volať a aké hovory prímať. Riešenie VPS Vám umožňuje 
filtrovať prichádzajúce alebo odchádzajúce hovoru pri profesiách, ktoré svojou povahou vyžadujú kontrolovať náklady na mobilnú 
komunikáciu. Volacie práva je možné pre jednotlivých účastníkov nastavovať podľa: 
- času, kedy smie volať 
- dní v týždni 
- kalendára 
- typu volaní ( v rámci VPS, mimo VPS v rámci Slovenska, zahraničie ) 
 
Hlavné výhody: 
ð Mobilná komunikácia bez rizika zneužitia 
ð Generálne blokovanie volacích čísel, ktoré Vaši spolupracovníci pri svojej činnosti nepotrebujú pre celú VPS (firemný profil) 
ð Individuálne oprávnenie pre jednotlivých spolupracovníkov (užívateľský profil) 
ð Dodatočne je možné ku každému profilu priradiť časové okno 
ð Oprávnenia sú oddelené ako pre prichádzajúce, tak aj pre odchádzajúce hovory 
ð Prispôsobenie oprávnenia volaní štruktúram Vášho podniku 
ð Jednoznačná kontrola nákladov 
 
Táto vlastnosť VPS Vám umožňuje získať kontrolu nad Vašou mobilnou komunikáciou, pretože zneužitie je týmto prakticky 
vylúčené.  
 
Definovanie reštrikcií pre odchádzajúce volania podľa typu volaného čísla 
 
Rozlišovanie volaných čísel podľa typu členstva vo vzťahu k VPS je ďalšou z možností ako nastaviť obmedzenia pre 
odchádzajúce hovory. Každému mobilnému telefónu v rámci VPS je možné nastaviť či má alebo nemá oprávnenie pre volania na 
jednotlivé typy členstva: 
- vnútorný užívateľ VPS: telefónne čísla patriace zákazníkovi, ktorý si službu VPS objednal, musí byť vždy účastníkom 

siete Slovak Telekom, a.s. 
- virtuálne číslo: ľubovoľné telefónne číslo, v rámci VPS je mu pridelená skrátená voľba pod ktorou je rýchlo dostupné a 

volania na tieto čísla sú vyhodne tarifované. Počet týchto čísel vo Vašej VPS je pevne obmedzený 
- ostatné čísla 
 

 
 

Vynútený hovor v rámci siete – validácia dlhej a krátkej verzie čísla (Forced On-Net) 
 
Ak vnútorný užívateľ VPS vytočí verejné číslo iného vnútorného užívateľa VPS v dlhom tvare namiesto skrátenej voľby, služba 
VPS bude považovať tento hovor za hovor v rámci skupiny VPS a budú mu tiež priradené prňislušné nastavenia ohľadom 
tarifikácie a práv volaní. 
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Odlíšenie súkromných hovorov od pracovných 
 
Zamestnanecké telefóny sú vo väčšine podnikov využívané zamestnancami aj pre súkromné volania. V prípade potreby je možné 
súkromné hovory odlíšiť od pracovných. Odlíšenie súkromných hovorov sa vykoná vytočením zvláštnej predvoľby 9 za ktorou 
nasleduje telefónne číslo volaného účastníka. 
 
Hlavné výhody: 
ð Jednoznačná kontrola nákladov na základe oddelenej evidencie súkromných a pracovných hovorov. 
ð Vyúčtovanie všetkých pracovných a súkromných hovorov na jednej spoločnej faktúre s jednoznačným odlíšením. 
ð Jednoduché ovládanie – pri súkromných hovoroch sa predvolí definovaná zvláštna predvoľba 9 
ð Odpadajú administratívne náklady za spätné vyúčtovanie s Vašimi spolupracovníkmi. 
ð V prípade povolenia súkromných hovorov neplatia pre ne žiadne reštrikcie nastavené pre pracovné hovory 
 
Virtuálne čísla a zrýchlené voľby 
 
Virtuálne číslo: mobilné telefónne číslo siete Slovak Telekom, a.s., v rámci VPS mu je pridelená skrátená voľba pod ktorou je pre 
vnútorných užívateľov VPS rýchlo dostupné. Volania vnútorných užívateľov VPS na virtuálne číslo sú zvýhodnené. Počet 
virtuálnych čísel je pevne obmedzený pre jednu VPS. 
 
Zrýchlená voľba: ľubovoľné telefónne číslo, v rámci VPS mu je pridelená zrýchlená voľba pod ktorou je pre vnútorných užívateľov 
VPS rýchlo dostupné. 
 
Administrácia Vašej VPS pomocou Internetu 
 
Pomocou vlastnosti Internetová administrácia môžete cez Web-Interface priamo administrovať Vašu VPS. 
 
Hlavné výhody: 
ð Rýchle a individuálne Online- zmeny  nastavení Vašej virtuálnej privátnej sieti.  
ð Administrácia je nezávislá od  času a zmeny sú okamžite účinné 
ð Prehľadné spravovanie plánu účastníckych čísel.  
ð Jasné a kompletné zaprotokolovanie vykonaných zmien 
ð Použitie štandardných prehliadačov internetu 
 
Podrobný popis: 
Táto vlastnosť Vám umožňuje pohodlné prispôsobenie Vášho plánu účastníckych čísel aktuálnej situácii. Vložením Vášho 
užívateľského mena a hesla sa dostanete do nastavení Vašej virtuálnej privátnej siete. Tu môžete zmeniť profil oprávnenia 
jednotlivých spolupracovníkov. 
Všetky vykonané zmeny sa automaticky evidujú a v prípade nutnosti môžu byť vyvolané za účelom kontroly. Rozsiahle pomocné 
menu Vás podporuje pri ovládaní tejto vlastnosti.  
 
Súhrnná faktúra 
 
Všetky volania v rámci VPS, súkromné volania budú zobrazené v samostatnej sekcii na súhrnnej faktúre. Súkromneé volania 
budú v sekcii pod názvom VPS-volania cez predvolbu 9. 
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Prepojenie pobočkovej ústredne  PBX a mobilnej siete GSM 
 
Priame prepojenie podnikovej ústredne PBX a mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. je predpokladom vytvorenia kombinovanej 
Virtuálnej privátnej siete, ktorá  Vám umožní dosiahnúť finančné úspory pri volaniach z PBX na mobilnú sieť a z mobilnej siete na 
PBX. Súčasne môže Vaša spoločnosť využívať výhody jednotného súkromného čislovacieho plánu pre pevné linky rovnako ako 
pre mobilných účastníkov VPS. 

2.1. Hlavné výhody 
 
ð Integrovanie Vašej pevnej pobočkovej ústredne PBX  do VPS 
ð Jednotný privátny plán účastníckych čísel 
ð Volania z  mobilného telefónu VPS na linku  pobočkovej ústredne Vášho podniku a naopak cez skrátenú voľbu 
ð Výhodné tarify pre všetky hovory v rámci VPS - pre mobilné telefóny aj pevné linky 

2.2. Popis riešenia 
Prepojenie systému PBX a mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je možné nasledovnými spôsobmi: 
ð Prepojenie pomocou technológie VoIP 
ð Priame prepojenie digitálnym okruhom alebo pevným bezdrôtovým prepojením 

2.2.1. Prepojenie pomocou technológie VoIP 
 

Slovak Telekom, a.s. umiestni do priestorov vašej firmy zariadenie umožňujúce prenos hlasu cez dátovú sieť (VoIP 
gateway). Zabezpečí tiež pripojenie tohto zariadenia pevným telekomunikačným okruhom k sieti spoločnosti Slovak Telekom, 
a.s.. Koncové zariadenie umožňuje prenášať hovory z vašej firemnej telefónnej ústredne prostredníctvom IP protokolu, vďaka 
čomu klesnú požiadavky na kapacitu telekomunikačného okruhu a teda aj na cenu riešenia. Toto  riešenie ďalej umožňuje zvoliť 
si variabilne počet hlasových kanálov medzi PBX a sieťou spoločnosti Slovak Telekom, a.s. od 2 až do 30 hlasových kanálov, 
podľa komunikačných nárokov vašej firmy.  

Podmienkou využívania tohoto riešenia je zabezpečenie zo strany Účastníka, na jeho vlastné náklady, dostatočného 
počtu podporovaných telekomunikačných rozhraní PBX. Účastník je povinný tiež zabezpečiť konfiguráciu, resp. úpravu softwaru 
svojej PBX, ktorá umožní príslušnú zmenu smerovania volaní. 
 
Podporované rozhrania PBX: 
ð digitálne rozhranie PRI 
ð digitálne rozhranie BRI 
ð analógové rozhranie FXO/FXS 
ð analógové rozhranie E&M 

2.2.1. Prepojenie digitálnym okruhom 
 

U tohoto riešenia je Vaša PBX prepojená prostredníctvom pevného telekomunikačného okruhu priamo s ústredňou 
mobilnej GSM siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., pričom hlasové volania sú prenášané technológiou TDM (time division 
multiplex). Prepojenie PBX a GSM siete Slovak Telekom, a.s. aj v tomto prípade zabezpečuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. 
Podporované rozranie PBX je v tomto prípade iba rozhranie PRI, v kapacite 30 hlasových kanálov. Pobočková ústredňa musí 
podporovať signalizáciu EDSS.1 
 Podmienkou využívania tohoto riešenia je zabezpečenie zo strany Účastníka, na jeho vlastné náklady, minimálne 
jedného rozhrania PRI na pobočkovej ústredni PBX. Účastník je povinný tiež zabezpečiť konfiguráciu, resp. úpravu softwaru 
svojej PBX, ktorá umožní príslušnú zmenu smerovania volaní. 

 
Vďaka prepojeniu pobočkovej ústredne PBX a mobilnej siete môžete využívať výhody a komfort Vašej virtuálnej 

privátnej siete pre Vaše mobilné aj pevné pobočkové linky. Pre komunikáciu v rámci Vášej virtálnej privátnej siete  (z PBX na 
VPS a naopak) platia osobitne výhodné podmienky. Jednotný plán účastníckych čísel, skrátená voľba v rámci celého podniku 
a mnoho iných služieb, upravených špeciálne pre potreby Vášho podniku značne zjednodušujú, nákladovo zvýhodňujú a tým aj 
kladne ovplyvňujú priebeh Vášho podnikania.  

 
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. pri implementácii kombinovanej Virtuálnej privátnej siete spolu s realizáciou priameho 
prepojenia predkladá riešenie na kľúč. Podmienky pre realizáciu a technické riešenie priameho prepojenia bude dohodnuté na 
osobnom stretnutí.
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Priloha č. 5 Zmluvy o poskytovaní služieb mobilného operátora  
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Formulár 1.1.  
Základné parametre VPS
Všeobecné údaje zmluvných strán

ST – C  1 strana

Podnik: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava

Zastúpený: Ing. František Ruska   kód predajcu:
IČO: 35 763 469

Identifikačné číslo pre DPH: SK2020264829 DIČ: 2020273893
                                   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
                                   Bankové spojenie / číslo účtu: Tatra banka Bratislava 1 / č.ú.: 262 1023511/1100

Účastník: Obchodné meno;názov / meno a priezvisko:
Sídlo (adresa); miesto podnikania / bydlisko:

Zastúpený:
IČO; Identifikačné číslo pre DPH // číslo OP; rodné číslo:

Register, číslo zápisu:

čl. 1. Popis funkcionalít Služby VPS
 Predmetom Objednávky je Služba VPS s uvedenými vlastnosťami / funkcionalitami :  
a) súkromný číslovací plán skrátených volieb 
b) výhodný tarif pre volania v rámci Služby VPS
c) definovanie užívateľských práv volaní
d) vynútený hovor v rámci Služby VPS
e) automatické presmerovanie hovorov do zahraničia cez službu T-Mobile Intercall 33, 
    a to do destinácií uvedených v platnom Cenníku služieb spoločnosti Slovak Telekom,, a.s.

čl. 2. Zmeny nastavení / funkcionalít Služby VPS
 2.1. Internetová administrácia VPS        Áno Nie
         Administrátor Meno:

Tel.:
E-mail:

         Zmena hesla        Áno             Nie

 2.3. Aktivácia služieb 
 2.4. Zmena služieb
 a)   rozšírenie počtu SIM kariet VPS
 b)   zníženie počtu SIM kariet VPS
 c)  deaktivácia Služby VPS
 d)  zmena profilu / funkcionality Služby VPS
 e)  zmena skrátenej voľby hlasového čísla

  2.5 Zvýhodnené firemné volania Aktivácia                  Deaktivácia
  2.6 Nekonečné firemné volania Aktivácia                  Deaktivácia
 
2.7. T-Mobile Club (aktivačný poplatok)

V ………………………….………………………………………...……………………………………dňa ………………………………………………

        Podpis za Účastníka / Oprávnená osoba                   Podpis za Slovak Telekom,, a.s.

v zastúpení:

Slovak Telekom Dôverné funkcia: Akvizítor

37 870 475

Ing. František Ruska

 2.2. Presmerovanie hovorov do zahraničia cez službu T-Mobile Intercall 33 (Speedlist)

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
MUDr. Peter Chudík - predseda Prešovského samosprávneho kraja

1/1 Príloha č. 7 - Objednávka služby VPS 
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Formulár 6.1. IČO: 37 870 475
Číslovací plán - vnútorní účastníci - AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA

 

Vnútorný účastník Skrátená voľba Private Calls Užívateľský profil - prichádzajúci Užívateľský profil - odchádzajúci  Flatrate*** Poplatok****

p.č. A/D meno a priezvisko Telefónne číslo hlasové číslo Y/N vyber A (default) alebo Bx alebo Cx* vyber A (default) alebo Bx alebo Cx* T-Mobile Club** v rámci VPS v prípade služby BTVPS
1 A Prešovský samosprávny kraj +421903973352    
2 A Prešovský samosprávny kraj +421911973141
3
4
5
6
7  
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

*x- môže nadobudnúť hodnoty 1-5 podľa špecifikácie vo formulári 4.1., 5.1
**v prípade aktivácie služby na príslušnom tel. čísle za body T-Mobile Clubu vypíšte - Áno
***v prípade využitia ponuky v rámci VPS - vypíšte názov mesačného paušálu (flatrate) napr. Neobmedzene s kolegami, Nonstop VPS, Nonstop VPS + TMSK, Nonstop VPS + TMSK + ST

****v prípade využitia služby Biznis Team VPS (BT VPS) vypíšte - Áno
V prípade väčšieho množstva SIM kariet vyplňte prosím formulár opakovane

*) dôležité upozornenie
Číslo skrátenej voľby môže začínať číslicou 2 až 7 a môže byť 2 až 4-miestne
Pri definovaní súkromného číslovacieho plánu je potrebné vziať do úvahy skrátené čísla pre niektoré služby v GSM sieti spoločnosti Slovak Telekom,, a.s.

Pokyny pre účastníkov
1) Podľa potreby označte nasledovne požadovanú zmenu pre SIM kartu, ktorú zaraďujete do služby alebo ktorá už má službu aktivovanú
    A aktivácia a zaradenie SIM karty, D deaktivácia a vyradenie SIM karty

V ………………………………………………………………, dňa ……………………

Podpis za Účastníka / Oprávnená osoba                   Podpis za Slovak Telekom,, a.s.
 

v zastúpení:

funkcia:

Ing. František Ruska
Akvizítor

1/2 Príloha č. 7 - Objednávka služby VPS 
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Príloha č. 6 Zmluvy o poskytovaní služieb mobilného operátora: Pristúpenie - vzor 
 
 
PRISTÚPENIE K  ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB MOBILNÉHO OPERÁTORA  
      
 
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 43 zákona č. 610/2003 Z.z. o 
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Pristúpenie“) 
 
 
 
 
  
 
PODNIK: 

Obchodné meno, sídlo / adresa: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,  82513 Bratislava 
Zastúpený: Titul, meno a priezvisko, Funkcia, 

Titul, meno a priezvisko, Funkcia, 
splnomocnenci na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a 

Zapísaný:  v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 
IČO: 35 763 469 DIČ:  2020273893 IČ pre DPH: SK2020273893 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.    Číslo účtu:   2621023511/1100 

(ďalej len „Podnik“)  
 
a 
 
ÚČASTNÍK: 

Obchodné meno, sídlo / adresa:  
Zastúpený:  
Zapísaný:  v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde.........., oddiel ........., vložka číslo ...............  
IČO:  DIČ:   IČ pre DPH:  
Bankové spojenie:   Číslo účtu:    

(ďalej len „Hlavný účastník“) 
 
a  
 
PRISTUPUJÚCI: 

Obchodné meno, sídlo / adresa:  
Zastúpený:  
Zapísaný:  v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde.........., oddiel ........., vložka číslo ...............  
IČO:  DIČ:   IČ pre DPH:  
Bankové spojenie:   Číslo účtu:    

(ďalej len „Pristupujúci“) 

(ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“) 
 
 
 

Čl. I 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Podnik a Hlavný účastník uzavreli dňa ………………. Zmluvu o poskytovaní služieb mobilného operátora s evid. číslom ………… (ďalej len 
„Zmluva“).   

2. Hlavný účastník a Pristupujúci týmto žiadajú Podnik v zmysle článku V bod 1 Zmluvy o umožnenie aplikácie podmienok Zmluvy aj pre Pristupujúceho, 
pričom splnenie podmienok uvedených v prvej vete čl. V bod 1 Zmluvy (majetkové prepojenie, resp. existencia iných relevantných skutočností medzi 
Hlavným účastníkom a Pristupujúcim) preukazujú dokladom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Pristúpenia.   
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Čl. II 

PRISTÚPENIE K OSOBITNÝM PODMIENKAM 

1. Pristupujúci týmto vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami Zmluvy a v súlade s jej ustanoveniami článku V bez akýchkoľvek výhrad k jej celému obsahu 
pristupuje, pričom  v prípade, ak je obsahom Zmluvy aj úprava podmienok poskytovania Služby VPS, sú podmienky využívania Služby VPS zo strany 
Pristupujúceho v súlade s čl. V bod 5 Zmluvy bližšie špecifikované v čl. III tohto Pristúpenia. Pristupujúci sa zaväzuje v prípade súhlasu Hlavného 
účastníka a Podniku s týmto Pristúpením dodržiavať Zmluvu ako jej účastník v postavení Účastníka v rozsahu práv a povinností ako Hlavný Účastník, 
s výnimkou tých práv a povinností, ktoré má v zmysle Zmluvy (najmä v zmysle článku V. Zmluvy) len Hlavný účastník, ak nie je dohodnuté inak a vo 
vzťahu k Službe VPS v rozsahu špecifikovanom v čl. III tohto Pristúpenia.   

2.  Pristupujúci týmto súčasne udeľuje plnomocenstvo Hlavnému účastníkovi a Hlavný účastník podpisom tohto Pristúpenia udelené plnomocenstvo prijíma, 
aby Hlavný účastník ako splnomocnec vykonával v mene a na účet Pristupujúceho ako splnomocniteľa všetky úkony vo vzťahu k Zmluve, najmä, nie 
výlučne však, aby uzatváral v mene a na účet Pristupujúceho : 

a) akékoľvek dohody o zmenách a doplneniach Zmluvy uzatvárané formou dodatkov k Zmluve, ktorých predmetom bude najmä, nie výlučne však, 
zmena obchodných a iných podmienok Zmluvy, 

b) dohody o ukončení platnosti Zmluvy, 

c) zmluvy o pripojení, ktorých predmetom je poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb Podniku Pristupujúcemu a akékoľvek 
dodatky k týmto zmluvám o pripojení ako aj ich zmeny, 

d) všetky právne a iné úkony súvisiace s výkonom práv a plnením povinností Pristupujúceho vyplývajúce pristupujúcemu zo Zmluvy.   

3.  Hlavný účastník je povinný bezodkladne informovať Pristupujúceho o akejkoľvek zmene Zmluvy alebo jej prílohy alebo akomkoľvek inom právnom 
úkone, uskutočnenom v mene a na účet Pristupujúceho na základe plnomocenstva udeleného Pristupujúcim Hlavnému účastníkovi v zmysle bodu 2 tohto 
článku Pristúpenia. Podnik nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z dôvodu nesplnenia oznamovacej povinnosti Hlavného účastníka 
podľa predchádzajúcej vety. 

 

Čl. III 

PRISTÚPENIE K PODMIENKAM POSKYTOVANIA SLUŽBY VPS 

 

1.     Pristupujúci pristupuje k osobitným podmienkam dohodnutým v Zmluve a zároveň k podmienkam poskytovania Služby VPS, s vytvorením spoločnej VPS 
s Hlavným účastníkom.  Podnik bude poskytovať Hlavnému účastníkovi a Pristupujúcemu spoločnú Službu VPS, t.j. spoločná Služba VPS bude vytvárať 
spoločnú uzavretú skupinu koncových užívateľov Služieb Podniku poskytovaných prostredníctvom využitia VTS Podniku a prostredníctvom SIM kariet 
Podniku registrovaných na Hlavného účastníka a zaradených do VPS, ako aj SIM kariet registrovaných na Pristupujúceho, špecifikovaných v Objednávke 
Služby VPS Pristupujúceho, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Pristúpenia a  súčasne  aj SIM kariet registrovaných na iných už pristúpených účastníkov, 
zaradených do VPS, ak títo vytvorili spoločnú VPS s Hlavným účastníkom (ďalej len „Spoločná VPS“).  

2.  Poplatky spojené s využívaním Spoločnej VPS a s ňou súvisiacich elektronických komunikačných služieb bude Podnik účtovať každému z Účastníkov 
Spoločnej VPS samostatne.  

3.  Pristupujúci a Hlavný účastník berú na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany ktoréhokoľvek z Účastníkov Spoločnej VPS 
vyplývajúcich im z jednotlivých zmlúv o pripojení, resp. zo Zmluvy a taktiež v prípade zneužívania Služieb prostredníctvom SIM kariet zaradených do 
Spoločnej VPS, je Podnik oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb (vrátane Služby VPS) prostredníctvom SIM kariet zaradených do Spoločnej VPS, a 
to vo vzťahu k všetkým týmto SIM kartám toho z Účastníkov, ktorý porušil danú zmluvnú povinnosť podľa Zmluvy. 

 

Čl. IV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.  Pristupujúci vyhlasuje, že berie na vedomie, že v prípade súhlasu Podniku s týmto Pristúpením bude následne Podnik oprávnený kedykoľvek vyzvať 
Hlavného účastníka alebo Pristupujúceho na preukázanie trvania vzájomného majetkového prepojenia, resp. na preukázanie trvania iných relevantných 
skutočností, uvedených v článku V v bode 1 Zmluvy, medzi Pristupujúcim a Hlavným účastníkom. Pristupujúci a Hlavný účastník sa zaväzujú oznámiť 
Podniku bez zbytočného odkladu zánik trvania majetkového prepojenia, resp. zánik trvania iných relevantných skutočností, uvedených v článku V v bode 
1 Zmluvy, medzi nimi navzájom. V prípade zániku majetkového prepojenia, resp. zániku iných relevantných skutočností, uvedených v článku V v bode 1 
Zmluvy,  medzi Pristupujúcim a Hlavným účastníkom, automaticky zaniká účasť Pristupujúceho k Zmluve a Podnik ďalej neumožní aplikáciu 
podmienok dohodnutých v Zmluve voči Pristupujúcemu a zároveň ukončí poskytovanie Služby VPS Pristupujúcemu, a to všetko ku dňu doručenia 
oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Pristupujúcemu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2.  Toto Pristúpenie sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach rovnakej hodnoty, z ktorých po podpísaní obdrží Podnik dve vyhotovenia a Hlavný účastník 
s Pristupujúcim obdržia po jednom vyhotovení. Toto Pristúpenie tvorí neoddeliteľnú Prílohu Zmluvy. 

3.  Pristúpenie Pristupujúceho k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami všetkých zúčastnených strán a účinnosť dňom 
doručenia písomného potvrdenia o zverejnení tohto Pristúpenia Hlavným účastníkom v zmysle § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Podniku, ktorý týmto zároveň 
požaduje takéto písomné potvrdenie o zverejnení tohto Pristúpenia. Pristupujúci svojim podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie kópie Zmluvy vrátane 
príloh k nej. 

4.  Podpísaním tohto Pristúpenia oprávnenými zástupcami všetkých zúčastnených strán, nadobúda vo vzťahu k Zmluve Pristupujúci rovnaké práva a 
povinnosti ako Hlavný účastník Zmluvy, s výnimkami dohodnutými v tomto Pristúpení alebo priamo v Zmluve, a to, pokiaľ nie je dohodnuté inak, odo 
dňa účinnosti tohto Pristúpenia. 

5.  Podnik a Hlavný účastník svojim podpisom potvrdzujú, že s pristúpením Pristupujúceho k Zmluve bez výhrad súhlasia.  

 

Prílohy Pristúpenia: 

Príloha č. 1 - Doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa čl. V bod 1 Zmluvy 

Príloha č. 2 - Objednávka Služby VPS 
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V mene Podniku 
 
V Bratislave dňa ………………………………… 
 

 Slovak Telekom, a.s. 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

 Slovak Telekom, a.s. 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

 
V mene Hlavného účastníka 
 
V …………………………………………dňa …………………… 
 

 Názov spoločnosti 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

 Názov spoločnosti 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

    
V mene Pristupujúceho  
 
V …………………………………………dňa ………………………………………… 
 

 Názov spoločnosti 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

 Názov spoločnosti 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

 
 

 




