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Zmluva o poskytovaní technických služieb ohľadom služby VIAMO 

č. 03/2017/OPS 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj ako „Zmluva“) 

medzi: 
 
Obchodné meno: VIAMO, a.s. 
Sídlo: Odborárska 21, 831 02 Bratislava 
IČO:  47 126 221 
DIČ:  2023763337 
IČ DPH: SK2023761586 
V mene spoločnosti koná: Ing. Ľubomír Požgay, predseda predstavenstva 

Ing. Miroslav Zomborský, člen predstavenstva 
info@viamo.sk, 0911085667  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  vložka č. 5747/B 

(ďalej aj ako  „Poskytovateľ“) 

a 

Názov:  Žilinská univerzita v Žiline (ďalej tiež  „UNIZA“) 
Sídlo:  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
IČO:  0039756 
DIČ:  2020677824 
IČ DPH:  SK2020677824 
Štatutárny orgán:  Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka  

Zástupca pre plnenie zmluvy: Ing. František Kecsö – vedúci ORaF–bankové operácie 

                                             Ing. Róbert Orenič – vedúci oddelenia podpory používateľov  

 
UNIZA je verejnoprávna inštitúcia zriadená  zákonom  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola 

(ďalej aj ako „Príjemca“) 

 
Spoločne Poskytovateľ a Príjemca aj ako  „zmluvné  strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná 
strana“ 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

1.1 Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je poskytovateľom technických služieb pri 
prevádzkovaní služby VIAMO, pričom Poskytovateľ je v spolupráci s bankami, ktoré poskytujú 
službu VIAMO, spôsobilý poskytnúť Príjemcovi technické služby, ktoré Príjemcovi umožnia 
prostredníctvom služby  VIAMO prijímať bezhotovostné platby pre dobíjanie kreditu na 
stravovanie, platby za ubytovanie a iné poplatky spojené s prijímacím konaním, so štúdiom, s 
ubytovaním alebo stravovaním uchádzačov o štúdium, študentov, zamestnancov a iné osoby, 
ktoré majú finančný záväzok voči Príjemcovi (ďalej spolu tiež ako služby“).  

1.2 Príjemca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že prijíma platby na bankové účty uvedené 
v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.   

1.3 Príjemca má záujem na tom, aby klient, ktorý zároveň používa službu VIAMO ako platiteľ, 
mohol využiť službu VIAMO na realizáciu platobných príkazov v prospech účtov Príjemcu.  

1.4 Príjemca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe princípy služby VIAMO. 

1.5 Definícia pojmov používaných v tejto Zmluve je uvedená v jej samostatnej, nečíslovanej 
prílohe.  
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Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať technické služby 
prostredníctvom služby VIAMO pri realizácii bezhotovostných platieb v prospech Príjemcu. 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že služby v zmysle tejto Zmluvy bude Poskytovateľ pre Príjemcu 
poskytovať bezodplatne.  

2.3 Poskytovateľ sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzuje poskytovať výhradne technické služby 
súvisiace so službou VIAMO, pretože služba VIAMO je bankovou službou a Poskytovateľ nie je 
poskytovateľom platobných služieb, ale iba poskytovateľom technických služieb v zmysle § 1 
ods. 3, písm. j) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ vyhlasuje, že technické služby 
pri prevádzkovaní služby VIAMO poskytuje bankám, ktoré poskytujú službu VIAMO na základe 
osobitných zmlúv, pričom táto skutočnosť vyplýva aj z obchodných podmienok bánk 
poskytujúcich službu VIAMO. 

2.4 Poskytovateľ je pri poskytovaní technických služieb súvisiacich so službou VIAMO povinný 
chrániť osobné údaje platiteľov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. 

 

Čl. III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje upraviť mobilnú aplikáciu VIAMO tak, aby aplikácia VIAMO umožnila 
platby na účty  Príjemcu uvedené v prílohe číslo 1 tejto Zmluvy. Aplikácia VIAMO umožní 
platiteľovi v záložke Platba firme vybrať položku Žilinská univerzita v Žiline, následne umožní 
vybrať druh platby, umožní zadať sumu a variabilný symbol klienta. Suma predstavuje 
peňažnú čiastku určenú na prevod platby. Realizáciu platby v prospech daného účtu Príjemcu 
musí platiteľ potvrdiť zadaním svojho PIN-u vo VIAMO aplikácii. 

3.2 Príjemca zabezpečí, aby všetky informácie o spôsobe platby prostredníctvom služby VIAMO, 
boli prístupné na jeho webovej stránke, a to bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto 
Zmluvy.  

3.3 Príjemca sa zaväzuje vhodným spôsobom vo svojich priestoroch propagovať službu VIAMO ako 
spôsob bezhotovostnej platby.  

3.4  Zmluvné strany sú povinné vzájomne si poskytovať súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy, najmä 
písomne (vrátane elektronickej pošty) informovať druhú zmluvnú stranu minimálne 2 pracovné 
dni vopred o akýchkoľvek zmenách, ktoré môžu mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy (zmeny 
v systéme VIAMO, zmeny v údajoch pre platby napr. zmena čísla účtu, zmena špecifického 
symbolu a podobne); oznámenie o zmene v zmysle predtým uvedeného sa stáva 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy s tým, že pri najbližšom dodatku k Zmluve, ktorý sa 
bude po oznámení o zmene uzavierať, sa bude predmetná zmena deklarovať s účinkami odo 
dňa jej oznámenia.  

3.5 Poskytovateľ je povinný v reklamačnom procese riešiť iba tie sporné transakcie, pri ktorých 
nedošlo ku korektnému prenosu údajov medzi aplikáciou VIAMO a bankou platiteľa. Vo 
všetkých ostatných prípadoch je prípadné reklamácie zo strany platiteľov povinný riešiť 
Príjemca a/alebo banka Platiteľa.  

3.6 Poskytovateľ neskúma správnosť údajov poskytnutých Príjemcom. Poskytovateľ nezodpovedá 
Príjemcovi ani inej  osobe za  škodu, ani za žiadnu sankciu udelenú orgánmi verejnej moci 
Príjemcovi, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s používaním služby VIAMO, ak táto škoda 
alebo sankcia vznikla v súvislosti s nesprávnymi alebo nepravdivými údajmi, ktoré poskytol 
Príjemca.  
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3.7 Poskytovateľ vyhlasuje, že ako zmluvný partner bánk poskytujúcich službu VIAMO je povinný 
v spolupráci s bankami zabezpečiť dostupnosť služby VIAMO. Vzhľadom k tomu, že dostupnosť 
prijímania platieb cez systém VIAMO je závislá od dostupnosti služby VIAMO, môže nastať 
situácia, kedy nie je možné prijímať platby cez systém VIAMO, z dôvodu dočasnej 
nedostupnosti služby VIAMO. Vzhľadom k tomu, že predmetom tejto Zmluvy nie je 
prevádzkovanie služby VIAMO, Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť prijímať platby cez 
systém VIAMO, z dôvodu nedostupnosti služby VIAMO, alebo z akéhokoľvek dôvodu, ktorý 
súvisí s funkcionalitou služby VIAMO. 

 

 Čl. IV. 

Trvanie a zánik zmluvy 

4.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č.  zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších   predpisov.  

4.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

4.3 Táto zmluva môže zaniknúť: 
4.3.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v predmetnej písomnej 

dohode o skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy,  

4.3.2 odstúpením v prípadoch uvedených v tejto Zmluve, 

4.3.3 výpoveďou. 

4.4 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná 
strana poruší svoje povinnosti vyplývajúce jej z tejto Zmluvy, a to postupom podľa § 344 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

4.5 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená túto Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu 
písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla, pričom výpovedná 
doba je jeden (1) mesiac. Výpovedná doba  začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená príslušnej zmluvnej strane. 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení tejto Zmluvy budú rešpektovať záujmy zmluvných 
strán a pri plnení tejto Zmluvy budú postupovať s odbornou starostlivosťou. 

5.2 Táto zmluva podlieha podľa 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 (ďalej len „zákon o slobode informácií“) povinnému zverejneniu v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ berie na vedomie 
povinnosť Príjemcu zverejniť túto Zmluvu  a  podpisom tejto Zmluvy dáva súhlas na jej 
zverejnenie v plnom rozsahu, okrem častí ktoré sa nezverejňujú (podpisy štatutárnych 
orgánov) a prílohy číslo 1 tejto Zmluvy, ktorá bude anonymizovaná. Za zverejnenie tejto 
Zmluvy zodpovedá Príjemca, ako osoba povinná v zmysle  zákona o slobode informácií. 

5.3 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak (článok III bod 3.4 tejto Zmluvy),  akákoľvek zmena 
alebo doplnenie tejto Zmluvy môžu byť vykonané výlučne formou písomných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami  zmluvných strán. 

5.4 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia zmluvných 
strán podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovené 
písomne a doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového 
doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán 
uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje: 

5.4.1 ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia 
zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa 
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považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky 
odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v 
odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z 
akéhokoľvek iného obdobného dôvodu, 

5.4.2 ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej zmluvnej 
strane doručený potvrdzujúci spätný mail, 

5.4.3 ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou 
stranou.  

5.5 Táto Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, právnych predpisov uvedených 
v tejto Zmluve a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike. 

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli na základe slobodnej, vážnej vôle, 
prejavenej určito a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok 
a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu tejto Zmluvy porozumeli, nie sú im známe 
žiadne okolnosti, ktoré by jej uzatvorenie vylučovali a na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy 
ju vlastnoručne podpísali. 

5.7 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán po jej 
podpise dostane dva výtlačky. 

5.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  Zoznam bankových účtov pre príjem platieb, ktorý 
je prílohou č. 1 tejto zmluvy. 

 

 

 

V Bratislave, dňa     V Žiline, dňa 

 

Za Poskytovateľa:     Za Príjemcu: 

VIAMO, a.s.      UNIZA 

 

 

.......................................................   

Ing. Ľubomír  Požgay,      

predseda predstavenstva      

    

 

.......................................................                    ....................................................... 

Ing. Miroslav Zomborský,             Dr.h.c prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.,  

člen predstavenstva                      rektorka 
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Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní technických služieb ohľadom služby VIAMO: 

Zoznam bankových účtov pre príjem platieb prostredníctvom služby VIAMO 

 

Názov príjemcu: Žilinská univerzita v Žiline 

 

Platba za stravovanie 

Identifikátor príjemcu (BID):  UNIZA.STRAVOVANIE 

Popis identifikátora:  Stravovanie na UNIZA  

Číslo účtu príjemcu:  SK95 8180 0000 0070 0008 0874                                           

Identifikátor platby (VS – variabilný symbol):  ID kód z AIS / Osobné číslo zamestnanca 

Špecifický symbol (SS – špecifický symbol): 222, pevná hodnota, platiteľ nevie zmeniť 

Konštantný symbol (KS):  nepoužíva sa 

Správa pre príjemcu (MSG):  nepoužíva sa 

 

Platba za ubytovanie 

Identifikátor príjemcu (BID):  UNIZA.VELKYDIEL 

Popis identifikátora:  Ubytovanie Veľký Diel UNIZA  

Číslo účtu príjemcu:  SK45 8180 0000 0070 0028 2855 

Identifikátor platby (VS – variabilný symbol):  Variabilný symbol ubytovaného študenta  

Špecifický symbol (SS – špecifický symbol): 111, pevná hodnota, platiteľ nevie zmeniť 

Konštantný symbol (KS):  nepoužíva sa 

Správa pre príjemcu (MSG):  nepoužíva sa 

 

Platba za ubytovanie 

Identifikátor príjemcu (BID):  UNIZA.HLINY 

Popis identifikátora:  Ubytovanie Hliny UNIZA  

Číslo účtu príjemcu:  SK67 8180 0000 0070 0028 2847 

Identifikátor platby (VS – variabilný symbol):  Variabilný symbol ubytovaného študenta  

Špecifický symbol (SS – špecifický symbol): 111, pevná hodnota, platiteľ nevie zmeniť 

Konštantný symbol (KS):  nepoužíva sa 

Správa pre príjemcu (MSG):  nepoužíva sa 

 

Poplatok za identifikačný preukaz 

Identifikátor príjemcu (BID): UNIZA.KARTY 

Popis identifikátora:  Poplatok za čipovú kartu 

Číslo účtu príjemcu:  SK40 8180 0000 0070 0008 0700 

Identifikátor platby (VS – variabilný symbol):  začína 531 XX, zadá platiteľ 

Špecifický symbol (SS – špecifický symbol): rodné číslo, zadá platiteľ 

Konštantný symbol (KS): 0308, pevná hodnota, platiteľ nevie zmeniť 

Správa pre príjemcu (MSG): nepoužíva sa 
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Poplatok za prijímacie konanie 

Identifikátor príjemcu (BID):  UNIZA.SVF.PRIHLASKA 

Popis identifikátora:  Prihláška na SvF UNIZA 

Číslo účtu príjemcu:  SK59 8180 0000 0070 0026 9896 

Identifikátor platby (VS – variabilný symbol):  Číslo prihlášky z AIS / určí fakulta pri 
prihláškach mimo AIS) 

Špecifický symbol (SS – špecifický symbol): nepoužíva sa 

Konštantný symbol (KS):  0558, pevná hodnota, platiteľ nevie zmeniť 

Správa pre príjemcu (MSG):  text sa môže každý rok meniť (určí fakulta) 

 

Poplatok za prijímacie konanie 

Identifikátor príjemcu (BID):  UNIZA.SJF.PRIHLASKA 

Popis identifikátora:  Prihláška na SjF UNIZA 

Číslo účtu príjemcu:  SK34 8180 0000 0070 0026 9861 

Identifikátor platby (VS – variabilný symbol):  Číslo prihlášky z AIS / (určí fakulta pri 
prihláškach mimo AIS) 

Špecifický symbol (SS – špecifický symbol): nepoužíva sa 

Konštantný symbol (KS):  0558, pevná hodnota, platiteľ nevie zmeniť 

Správa pre príjemcu (MSG):  text sa môže každý rok meniť (určí fakulta) 

 

Poplatok za prijímacie konanie 

Identifikátor príjemcu (BID):  UNIZA.FRI.PRIHLASKA 

Popis identifikátora:  Prihláška na FRI UNIZA 

Číslo účtu príjemcu:  SK96 8180 0000 0070 0026 9909 

Identifikátor platby (VS – variabilný symbol):  Číslo prihlášky z AIS / určí fakulta pri 
prihláškach mimo AIS) 

Špecifický symbol (SS – špecifický symbol): nepoužíva sa 

Konštantný symbol (KS):  0558, pevná hodnota, platiteľ nevie zmeniť 

Správa pre príjemcu (MSG):  text sa môže každý rok meniť (určí fakulta) 

 

Poplatok za prijímacie konanie 

Identifikátor príjemcu (BID):  UNIZA.EF.PRIHLASKA 

Popis identifikátora:  Prihláška na EF UNIZA 

Číslo účtu príjemcu:  SK74 8180 0000 0070 0026 9917 

Identifikátor platby (VS – variabilný symbol):  Číslo prihlášky z AIS / (určí fakulta pri 
prihláškach mimo AIS) 

Špecifický symbol (SS – špecifický symbol): 003, pevná hodnota, platiteľ nevie zmeniť 

Konštantný symbol (KS):  0558, pevná hodnota, platiteľ nevie zmeniť 

Správa pre príjemcu (MSG):  text sa môže každý rok meniť (určí fakulta) 
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Poplatok za prijímacie konanie 

Identifikátor príjemcu (BID):  UNIZA.FBI.PRIHLASKA 

Popis identifikátora:  Prihláška na FBI UNIZA 

Číslo účtu príjemcu:  SK30 8180 0000 0070 0026 9933 

Identifikátor platby (VS – variabilný symbol):  Číslo prihlášky z AIS / určí fakulta pri 
prihláškach mimo AIS) 

Špecifický symbol (SS – špecifický symbol): nepoužíva sa 

Konštantný symbol (KS):  0558, pevná hodnota, platiteľ nevie zmeniť 

Správa pre príjemcu (MSG):  text sa môže každý rok meniť (určí fakulta) 

 

Poplatok za prijímacie konanie 

Identifikátor príjemcu (BID):  UNIZA.FPEDAS.PRIHLASKA 

Popis identifikátora:  Prihláška na FPEDAS UNIZA 

Číslo účtu príjemcu:  SK81 8180 0000 0070 0026 9888 

Identifikátor platby (VS – variabilný symbol):  Číslo prihlášky z AIS / určí fakulta pri 
prihláškach mimo AIS) 

Špecifický symbol (SS – špecifický symbol): nepoužíva sa 

Konštantný symbol (KS):  0558, pevná hodnota, platiteľ nevie zmeniť 

Správa pre príjemcu (MSG):  text sa môže každý rok meniť (určí fakulta) 

 

Poplatok za prijímacie konanie 

Identifikátor príjemcu (BID):  UNIZA.FHV.PRIHLASKA 

Popis identifikátora:  Prihláška na FHV UNIZA 

Číslo účtu príjemcu:  SK52 8180 0000 0070 0026 9925 

Identifikátor platby (VS – variabilný symbol):  Číslo prihlášky z AIS / (určí fakulta pri 
prihláškach mimo AIS) 

Špecifický symbol (SS – špecifický symbol): nepoužíva sa 

Konštantný symbol (KS):  0558, pevná hodnota, platiteľ nevie zmeniť 

Správa pre príjemcu (MSG):  text sa môže každý rok meniť (určí fakulta) 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................... 

Dr.h.c.prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka 
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Definícia pojmov použitých v Zmluve 

 

VIAMO služba: Pre účely prijímania Platby firmám je to služba Banky, prostredníctvom ktorej je 
možné zadať príkaz na vykonanie platobnej operácie prostredníctvom VIAMO aplikácie, pričom 
Platiteľ identifikuje Príjemcu platby firmám prostredníctvom Identifikátora príjemcu platby firmám. K 
Identifikátorom príjemcov platby firmám sú v systéme VIAMO pridelené čísla bankových účtov. 
Súčasťou služby VIAMO je aj služba priradenia Príjemcu platby firmám za účelom zostavenia 
Platobného príkazu v systéme VIAMO na základe Identifikátora príjemcu platby firmám, ku ktorému 
je priradené číslo bankového účtu pre príjem platby.   

 

VIAMO aplikácia: mobilná aplikácia Banky, prostredníctvom ktorej je možné zadávať pokyny 
Platiteľa na vykonanie platobnej operácie a získavať informácie o transakčnej histórie realizovaných 
platieb cez systém VIAMO. Prostredníctvom VIAMO aplikácie je možné, na základe vzájomnej dohody 
Banky a Poskytovateľa, zadávať aj Pripomienky platby. 
  

Príjemca platby firmám: má  v  systéme  VIAMO  vytvorený  profil  so  všetkými  náležitosťami  
(názov príjemcu, identifikátor príjemcu, bankový účet). Profil príjemcu pre účely prijímania Platby 
firmám je to súbor údajov nevyhnutných na príjem Platby firmám prostredníctvom služby VIAMO.  

 

Identifikátor príjemcu platby firmám: Jedinečný kód (kombinácia písmen a/alebo čísel), ktorý je 
pridelený Príjemcovi platby firmám. Tento kód prideľuje Príjemcovi platby firmám Poskytovateľ, 
pričom je súčasťou Pokynu Platiteľa a slúži na to, aby k Platobnému príkazu bolo priradené číslo účtu 
Príjemcu platby firmám. Identifikátor príjemcu platby firmám je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy. 

 

Platiteľ: Je registrovaný v Systéme VIAMO, kde má vytvorený profil, ktorý obsahuje aj číslo 
bankového účtu, ktoré je potvrdené Bankou Platiteľa pre zadávanie Pokynov na vykonanie platobných 
operácií. Pre účely Platby firmám je Platiteľ oprávnený vykonávať Platby firmám v prospech Príjemcu 
platby firmám. 

 

Platobný príkaz: Platobný príkaz doručený Poskytovateľom do Banky Platiteľa prostredníctvom 
systému VIAMO na základe autorizovaného Pokynu Platiteľa, ktorým Platiteľ udeľuje pokyn na 
realizáciu platby z jeho účtu vedeného Bankou Platiteľa, ktorý má registrovaný vo VIAMO profile. Pre 
účely Platieb firmám je Platobný príkaz vytvorený transformovaním z autorizovaného Pokynu 
Platiteľa, a to nahradením Identifikátora príjemcu platby firmám číslom účtu Príjemcu platby firmám 
uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy a ktoré má Príjemca platby firmám registrované vo svojom VIAMO 
profile a zabezpečený potrebnými technickými prostriedkami.  

 

Pokyn Platiteľa: Na účely Platieb firmám je to jednoznačný príkaz Platiteľa na vykonanie platobnej 
operácie zadaný a autorizovaný prostredníctvom aplikácie VIAMO, obsahujúci Identifikátor príjemcu 
platby firmám a výšku zasielaných finančných prostriedkov.  

 

Kredit – Finančné prostriedky klienta, ktoré môže využiť na kúpu tovarov alebo služieb v rámci  
Žilinskej univerzity v Žiline 

 

AIS – Akademický informačný systém. 

 


