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R e a l i z a čn á  z m l u v a  č .  1  
 

k rámcovej dohode o rozvíjaní spolupráce a vzájomne j pomoci, 
uzavretej d ňa 21. decembra 2011 medzi  

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

Článok I 

Zmluvné strany  

 
1. Slovenská pošta, a. s.  
  
Sídlo: Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 
Menom spoločnosti: Ing. arch. Kamil Špendla, riaditeľ úseku prevádzky  
 a 
 Ing. Rita Tornyaiová, riaditeľka financií a správy majetku 
IČO: 36631124 
DIČ: 2021879959 
IČ DPH: SK 2021879959 
Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., Bratislava 
Číslo účtu: 3001130011/6500 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vl. č. 
803/S 
     

a 
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 
Práva forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách 
 

 
V súvislosti s poskytovaním internej technologickej dokumentácie vo výchovno-vzdelávacej oblasti 
a zaistením ochrany a utajenia vymieňaných informácií, s poukazom na ustanovenie § 271 
Obchodného zákonníka v platnom znení, sa Slovenská pošta, a. s., a Žilinská univerzita v Žiline 
dohodli na nasledovnom znení realizačnej zmluvy č. 1, ktorá nadväzuje na rámcovú dohodu 
o rozvíjaní spolupráce a vzájomnej pomoci, uzavretú dňa 21. decembra 2011. 
 
 
 
 

Článok II 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto realizačnej zmluvy č. 1 je záväzok Slovenskej pošty, a. s., odovzdávať Žilinskej 
univerzite v Žiline, FPEDAS, elektronickú verziu vybraných technologických 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 
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Žilinskej univerzity v Žiline, FPEDAS, na vopred dohodnutom mieste (spravidla na Oblastnom 
riaditeľstve pôšt Žilina, Na priekope 4), 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., úsek prevádzky, odbor rozvoja poštovej siete, 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, tel.: 048/43 39 278, e-mail: stubnova.lubica@slposta.sk, alebo 
• Ing. Marta Suchá, tel.: 048/43 39 663, e-mail: sucha.marta@slposta.sk 

 
Za Žilinskú univerzitu v Žiline, FPEDAS: 

• doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.,  
tel.: 041/513 3100, email: Iveta.Kremenova@fpedas.uniza.sk 

• Ing. Lucia Madleňáková, PhD.,  
tel.: 041/513 3125, email: Lucia.Madlenakova@fpedas.uniza.sk 

 
2. Slovenská pošta, a. s., sa zaväzuje na základe ročnej objednávky zasielať Žilinskej univerzite 

v Žiline, FPEDAS, Poštový vestník, a to s ohľadom na záväzok bodu 1. tejto zmluvy v rozsahu 
znenia bez samostatne vydávaných príloh. Cena Poštového vestníka je závislá na rozsahu 
vydaných čiastok a je stanovovaná dodávateľom tlačiarenských služieb na základe rámcovej 
dohody. Fakturácia za dodaj Poštového vestníka sa riadi § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. 
v platnom znení. Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, sa zaväzuje uhradiť vyfakturovanú 
sumu podľa zaslaných faktúr vo štvrťročných intervaloch. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní 
odo dňa jej vystavenia. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov. 

 
3. Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, sa zaväzuje zaistiť utajenie prevzatých technologických 

postupov a Poštového vestníka v rozsahu podľa bodov 1. a 2. ako dôverných informácií 
a informácií tvoriacich predmet obchodného tajomstva Slovenskej pošty, a. s., spôsobom 
obvyklým pre utajovanie takýchto informácií. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie 
platnosti a účinnosti tejto realizačnej zmluvy č. 1. Slovenská pošta, a. s., má právo požadovať 
doloženie dostatočnosti utajenia dôverných informácií. Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, sa 
taktiež zaväzuje, že poskytnuté podklady v rozsahu bodov 1. a 2. sprístupní len vlastným 
zamestnancom v zmysle bodu 4. tohto článku a tým zamestnancom, ktorí k nim musia mať 
prístup, pretože to vyžaduje plnenie tejto realizačnej zmluvy. Títo zamestnanci sú povinní 
chrániť ich pred neoprávneným zverejnením.  

 
3.1. Za porušenie povinnosti chrániť dôverné informácie a informácie tvoriace predmet 

obchodného tajomstva Slovenskej pošty, a. s., sa nepovažuje ich sprístupnenie 
v prípadoch ustanovených zákonom. 
 

3.2. Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, sa zaväzuje zabezpečiť, aby jej zamestnanci 
striktne dodržiavali pravidlá obvyklé pri ochrane dát a informácií pri práci s dátami 
Slovenskej pošty, a. s., prevzatými v rozsahu bodu 1. a 2. 
 

3.3. V prípade, ak Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, poruší ustanovenia tohto článku, je 
povinná nahradiť Slovenskej pošte, a. s., vzniknutú škodu. 
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4. Žilinská univerzita sa zaväzuje poskytnuté informácie a materiály použiť len vlastnými 
zamestnancami výhradne na prípravu prednášok z predmetu Technológia pošty. Zároveň sa 
zaväzuje poskytnúť podklady, spracované na základe technologických postupov na písomné 
požiadanie kontaktnými osobami, Slovenskej pošte, a. s.  

 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia zmluvy 

 

1. Táto realizačná zmluva č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každý z nich s platnosťou 
originálu. Slovenská pošta, a. s., dostane po podpise tejto zmluvy dve vyhotovenia a Žilinská 
univerzita v Žiline, FPEDAS, dve vyhotovenia. 

 
2. Táto realizačná zmluva č. 1 obsahuje prílohu č. 1, ktorá je takto označená a je neoddeliteľnou 

súčasťou realizačnej zmluvy č. 1. 
 
3. Táto realizačná zmluva č. 1 môže byť menená či doplňovaná len písomnými dodatkami, ktoré 

nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. 
 
4. Táto realizačná zmluva č. 1 ruší a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce dohody jej 

účastníkov v tejto veci, či už boli ústne alebo písomné. 
 

5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva 
vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená  v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len 
„register“).  Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 
Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Slovenská pošta, a. s.,  zašle zmluvu 
bezodkladne po jej podpise obidvomi zmluvnými stranami Úradu vlády Slovenskej republiky na 
zverejnenie. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie 
obchodného tajomstva. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 

 
6. Účastníci realizačnej zmluvy č. 1 vyhlasujú, že túto uzavreli slobodne, vážne, jej obsah je im 

dostatočne zrozumiteľný a určitý, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu 
s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 

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

 
 
 
         _______________________                                             ________________________ 

Ing. arch. Kamil Špendla    prof. Ing. Anna Križanová, CSc. 
            riaditeľ úseku prevádzky     dekanka FPEDAS 

 

 

 

       ________________________ 
 Ing. Rita Tornyaiová,  
    riaditeľka financií a správy majetku 
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                    Zoznam dokumentácie                                                                  Príloha č. 1 

Názov dokumentu 

TP I-1 Listové a balíkové zásielky (podaj, dodaj)  

TP I-2 Reklamačné a náhradové konanie  

TP I-3 Podaj/dodaj špeciál  

TP I-4 Letáky  

TP I-5 Postupy pri uplat ňovaní zliav  

TP I-6 Zbern é jazdy  

TP I-7 Vyberanie a  distribúciu expres zásielok  

TP I-8 Poskytovanie zliav pri hromadnom podávaní zásielok m edzinárodného styku  

TP I-9 Zabezpečenie služby VIP servis  

TP I-10 Pokyny na poskytovanie neuniverzálnych zásielok a  služieb na poštách  

TP I-11 Prístup do poštovej verejnej siete  

TP I-12 Obchodná zásielka  

TP II-1 Spracovanie a preprava poštových zásielok  

TP II-2 Zmeny vo verejnej poštovej sieti   

TP II-3 Zriaďovanie priehradky POFIS  

TP II-4 Štatistické záznamy o  poštovej prevádzke  – pokyny na vyp ĺňanie  

TP II-5 Zásobovanie pôšt tla čivami  

TP II-6 Ryté poštové pomôcky  

TP II-7 Výroba známky s  personalizovaným kupónom  

TP II-8 Zabezpečenie zásobovania a  predaja filatelistického tovaru prostredníctvom 
pôšt 
TP II-10 Viano čná pošta  

TP II-12Predaj tla če na poštách  

TP III-1 Pokladni čná služba  

TP III-2Poštové poukazy - príjem a výplata v  hotovosti   

TP III-3 Distribúcia, predaj, výmena a odkupovanie kolkových  známok  

TP III-4 Predaj nálepiek  

TP III-5 Hospodárenie s poštovými ceninami  

TP III-9 Dôchodk y národn ého okruh u - pošty   

TP III-10 Dávky okresného okruhu  - pošty  

TP III-11 Hospodárenie s  tovarom POSTshop  

TP III-12 SIPO-POŠTY 

TP III-15 Príjem lotérií a hier terminálom ON -LINE, predaj stieracích žrebov 
okamžitej lotérie a príjem nelotériových služieb 

TP III-16 Služby pre RTVS, s.r.o. - vyberate ľa úhrady za služby verejnosti  

TP IV-1 Činnosti  Poštovej ohlasovne a úložne  

TP IV-2 Oddelenie  spracovania agend  

TP IV-6 Integrované obslužné miesto  

     


