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D O D AT O K  č .  1  

k  
R e a l i z a č n e j  z m l u v e  č .  1  

k rámcovej dohode o rozvíjaní spolupráce a vzájomnej pomoci, 
uzavretej dňa 21. decembra 2011 medzi  

Slovenskou poštou, a. s., a Žilinskou univerzitou v Žiline 

 
 

1. Slovenská pošta, a. s. 
  
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
Menom spoločnosti: Ing. Ivana Piňosová, riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a 

financií  
 Ing. Tomáš Kuča, vedúci odboru komunikácie 

 obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a. s., v zmysle    
 podpisového poriadku OS-03 v platnom znení 

IČO: 36 631124 
DIČ: 2021879959 
IČ DPH: SK 2021879959 
Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., Bratislava 
Číslo účtu: 3001130011/6500 
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011 
BIC/SWIFT: POBNSKBA 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vl. č. 
803/S 
 
2. Žilinská univerzita v – Žiline, FPEDAS 
 
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Menom spoločnosti: prof. Ing. Anna Križanová, CSc. – dekanka FPEDAS 
IČO: 00 397 563 
DIČ: 2020677824 
IČ DPH: SK 2020677824 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000080807/8180 
IBAN:  SK6181800000007000080807  
BIC/SWIFT:  SPSRSKBA 
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách 
  
 
   
Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Článku III. bodu 3. Realizačnej zmluvy č. 1 k rámcovej 
dohode o rozvíjaní spolupráce a vzájomnej pomoci, uzavretej dňa 21. 12. 2011 medzi Slovenskou 
poštou, a. s., a Žilinskou univerzitou v Žiline, s ev. č. 702/2012 (ďalej len „dohoda“) dohodli na tomto 
Dodatku č. 1 k dohode (ďalej len „Dodatok č. 1“). 
 
 

Článok II 

Predmet Dodatku č. 1 

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa znenie bodu 1. v Článku II dohody nasledovne: 
 

1. Predmetom tejto realizačnej zmluvy č. 1 je záväzok Slovenskej pošty, a. s., odovzdávať 
Žilinskej univerzite v Žiline, FPEDAS, elektronickú verziu vybraných technologických 
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postupov Slovenskej pošty, a. s., a to 2-krát ročne na CD nosiči, platný stav vždy k 1. 1. a  
1. 7. príslušného kalendárneho roka. CD nosič bude na odovzdanie pripravený  
do 15 pracovných dní po uvedenom termíne. CD nosič si preukázateľne prevezme vopred 
dohodnutý zamestnanec Žilinskej univerzity v Žiline, FPEDAS, na vopred dohodnutom 
mieste, po vzájomnom dohovore oboch zmluvných strán. V prípade väčšej 
zmeny/aktualizácie technologických postupov, Slovenská pošta, a. s., pripraví a odovzdá 
znenie predmetných technologických postupov Žilinskej univerzite v Žiline, FPEDAS, 
aj mimo dohodnutých termínov, a to na základe písomného požiadania Žilinskej univerzity 
v Žiline, FPEDAS. Požiadavku Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, zašle na adresu 
Slovenská pošta, a. s., oddelenie internej komunikácie, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská 
Bystrica.  

 
Zoznam vybraných technologických postupov, odovzdávaných v zmysle tohto bodu tvorí 
prílohu č. 1 realizačnej zmluvy č. 1 Prílohu č. 1 je možné meniť písomným oznámením 
Slovenskej pošty, a.s., Žilinskej univerzite v Žiline. 
 
Kontaktnými osobami pre dohodnutie podmienok preukázateľného odovzdania CD nosiča 
(miesto, čas, určení zamestnanci na odovzdanie a prevzatie nosiča) sú: 
 
Za Slovenskú poštu, a. s.:  

 Mgr. Ľubica Štubňová 

 Mgr. Bela Lisáková 
Za Žilinskú univerzitu v Žiline, FPEDAS:  

 Doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD. 

 Ing. Lucia Madleňáková, PhD. 
 
 
2. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa tretia veta v bode 2. Článku II. dohody nasledovne: 
 
 

Fakturácia za dodanie Poštového vestníka sa riadi zákonom č. 222/2004 Z.z. v platnom 
znení. 

 
 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 

 
1. Tento Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, berie na 
vedomie povinnosť Slovenskej pošty, a. s., zverejniť tento Dodatok č. 1 a svojim podpisom 
dáva súhlas na jeho zverejnenie vrátane príloh v plnom rozsahu. 

 
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

 
3. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou dohody, ku ktorej sa uzatvára. Všetky 

ostatné ustanovenia dohody, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú 
v platnosti bez zmeny. 

 
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Slovenská pošta, 

a. s., obdrží tri vyhotovenia a Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS obdrží jedno vyhotovenie. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si jeho obsah dôkladne prečítali, a že tento im je jasný, 
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zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu ho 
vlastnoručne podpisujú.  

 
 
 

 
 Za Slovenskú poštu, a. s.:   Za Žilinskú univerzitu v Žiline, FPEDAS: 

       
V Banskej Bystrici, dňa .....................                  V Žiline, dňa .............................. 

 
 
 
         _______________________                                             ________________________ 

   Ing. Ivana Piňosová                 prof. Ing. Anna Križanová, CSc. 
         riaditeľka úseku generálneho     dekanka  
                 riaditeľa a financií            Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS 
             Slovenská pošta, a. s. 
 
 
       ________________________ 
                  Ing. Tomáš Kuča  
           vedúci odboru komunikácie 
               Slovenská pošta, a. s. 
 


