
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1144720 
Uzavretá v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka 

( zákon č 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov)  
 

Článok 1 – Zmluvné strany 
 
Poskytovateľ:   Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete  
     SANET 
     Vazovova 5, 811 07  Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. 
Bankové spojenie:  VÚB Bratislava – Dunajská 
IBAN:    SK61 0200 0000 0001 3343 0012 
BIC (SWIFT kód):           SUBASKBX 
IČO:     17055270 
DIČ:                                  2020796899 
     Združenie je registrované na MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-3899 
 
 
Objednávateľ:  Súkromná materská škola Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
Sídlo:    Bernolákova 2716/1 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Monika Khúlová, riaditeľka; telefón: 0911 580 749, e-mail: stubacik@stuba.sk                                          
IBAN:          SK89 0900 0000 0051 7314 8663 
IČO:     53255372 
Kontakt pre tech. záležitosti: rovnaký ako identifikačné údaje štatutárneho zástupcu 
 

 
Článok 2 – Predmet zmluvy 

 
2.1.  Zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET prenosovou  rýchlosťou 1Gb/s realizované uzlom č. 

11 – CVT STU. 
2.2.  Aktuálny zoznam  poskytovaných  služieb dátovej v sieti SANET  jednotlivými uzlami je  
 prístupný na adrese www.sanet.sk 
 
 

Článok 3 – Termíny plnenia zmluvy 
 

3.1.  Začiatok plnenia zmluvy: 1. 10. 2020 
3.2.  Zmluva na uzatvára na dobu  neurčitú. 
3.3.  Spôsob ukončenia účinnosti zmluvy: 
 a) písomnou dohodou zmluvných strán 

b) písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je dvojmesačná a začína  
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

3.4.  Služby podľa čl. 2 tejto zmluvy budú poskytované len po dobu účinnosti zmluvy. 
3.5.  Fakturovaným obdobím pre účely tejto zmluvy je kalendárny štvrťrok. 
  
 

Článok 4 – Cena za služby 
 
4.1. Cena za služby podľa bodu  2.1 a 2.2. sa stanovuje dohodou  medzi zmluvnými stranami v zmysle 

zásad prijatých Valným zhromaždením poskytovateľa nasledovne: 
a) Členský príspevok člena Združenia je 33,- EUR ročne. 
b) Čiastočná úhrada nákladov pripojenia školy činí 30,- EUR mesačne. Zostávajúce náklady 

pripojenia sú hradené z dotácie MŠVVaŠ SR v rámci projektu „SANET do škôl“.        
4.2.  Poskytovateľ bude na základe ods. 4.1.b) vystavovať faktúru štvrťročne 90,- EUR, v strede 

fakturačného obdobia,  v zmysle platných predpisov. 



4.3.  Objednávateľ prehlasuje, že na úhradu stanovenej ceny má zabezpečené finančné prostriedky. 
4.4. V prípade omeškania úhrady faktúry alebo jej časti má poskytovateľ právo uplatniť poplatok 

z omeškania v zákonom stanovenej výške. 
4.5.  Poskytovateľ má právo pozastaviť poskytovanie služieb, ktoré sú uvedené v predmete zmluvy, ak 

objednávateľ mešká s platbou a uvedené služby sú poskytované dlhšie ako dva mesiace bez úhrady. 
4.6.  Ku dňu podpísania zmluvy SANET nie je platiteľom DPH. 
 

 
Článok 5 – Osobitné ujednania 

 
5.1.  Objednávateľ sa zaväzuje, že ako používateľ počítačovej siete SANET sa stane členom Združenia 

používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete najneskôr ku dňu podpísania tejto zmluvy. 
Zároveň sa zaväzuje uhradiť členský poplatok na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. 
Výšku členského poplatku stanovuje Valné zhromaždenie poskytovateľa (čl. 10, ods. 1 Štatútu 
Združenia SANET). V čase podpísania zmluvy je výška členského príspevku stanovená na 33,- EUR 
za kalendárny rok. 

5.2.  Objednávateľ sa zaväzuje, že pri používaní služieb ostatných sietí dostupných prostredníctvom 
Združenia   SANET bude dodržiavať platné zásady pre ich použitie. 

5.3.  Objednávateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať „Všeobecné pravidlá používania siete SANET 
 (https://www.sanet.sk/?page_id=1267), ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy. V prípade ich 
závažného porušenia  mu bude pripojenie zrušené okamžite bez náhrady. 

5.4.  Kontaktným miestom pre objednávateľa vo veciach  prístupu do počítačovej siete SANET je uzol 
siete   SANET  č. 11 - CVT STU, Námestie slobody 17, Bratislava, tel. 0918 669 162, 0918 669 163, 
mail: nmc@bts.sk. 

 
 

Článok 6 – Záverečné ustanovenia 
 

6.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov 
platných na území Slovenskej republiky. 

6.2.  Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 
a to formou písomného dodatku. 

6.3.  Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo 
zmluvných strán dostane 2 vyhotovenia tejto zmluvy. 

6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená zodpovedá 
ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

 
 
V Bratislave dňa ..........................       V Bratislave dňa ............................ 
 
Za poskytovateľa:          Za objednávateľa: 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––               ––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Prof. Ing. Pavol Horváth, PhD.                                            Mgr.Monika Khúlová 
           Predseda Predstavenstva                                               riaditeľka    
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 1144720 
 

Všeobecné pravidlá používania siete SANET 
(https://www.sanet.sk/?page_id=1267) 

 
Schválené predstavenstvom SANET-u, 31.marca 2001 

 
Verzia: 1.1 
Dátum: Apríl 2001 
Vypracoval: Ing. Tibor Weis 
 
 
Dostupnosť: 
Ďalšie kópie tohto dokumentu sa nachádzajú na sekretariáte SANET-u,  Vazovova 5,  
812 43 Bratislava, Slovakia 
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1. Úvod 
Tento dokument popisuje všeobecné pravidlá používania siete SANET členmi Združenia SANET. 
 
 
2. Definície 
 
2.1 SANET  (Slovenská akademická a dátová sieť) je nezisková organizácia – samostatná právnická osoba (právna 

forma – Združenie právnických a fyzických osôb), podporovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a 
jej členmi prostredníctvom pravidelných ročných členských príspevkov. Organizačná  štruktúra sa skladá z 
Valného zhromaždenia, Predstavenstva, technickej skupiny a Rady správcov uzlov.  

 
2.2 Členom Združenia  SANET-u  sa môže stať ľubovoľná organizácia, firma alebo jednotlivec, ktorý súhlasí so 

stanovami združenia SANET a platí členský príspevok.   
 
2.3 Sieť SANET je sieť, ktorá poskytuje internetovú infraštruktúru členom Združenia SANET-u v Slovenskej 

republike. 
 
2.4 SANET komunita je komunita všetkých používateľov  siete SANET. 
 
 
3. Účel siete SANET 
 
3.1 Účelom siete SANET je poskytovanie internetovej konektivity a internetových služieb členom združenia 

SANET. 
3.2 Prostredníctvom siete SANET môže byť sprístupnená európska gigabitová vedecko-výskumná sieť GEANT 

ako aj ostatné vedecko-výskumné a akademické siete vo svete. 
 
4. Povolené použitie 
 



4.1 Členovia Združenia SANET môžu použiť sieť SANET za účelom prepojenia s inými členmi Združenia 
SANET a na prístup do medzinárodnej siete Internet. Využívanie všetkých služieb je všetkým členom 
spoplatňované podľa aktuálneho cenníka, schváleného členmi Združenia SANET na Valnom zhromaždení, 
resp. aktuálnou úpravou ceny Predstavenstvom SANET-u. 

 
4.2 Sieť SANET môže byť použitá na ľubovoľné legálne aktivity, ktoré sú v zhode so stanovami SANET-u. 
 
 
5. Nepovolené použitie 
 
5.1 Členovia Združenia SANET nemôžu používať sieť SANET na aktivity ktoré sú v rozpore so slovenským 

právom a to najmä na aktivity: 
 

• Porušujúce ľudské práva a obťažujúce kohokoľvek. 
• Na vytváranie a prenos nelegálnych materiálov. 
• Na prenos nevyžiadaných komerčných a reklamných materiálov. 
• Na úmyselný neautorizovaný prístup do zariadení a k službám dostupným cez sieť SANET. 
• Na aktivity, ktoré narúšajú súkromie iných používateľov, kazia alebo ničia dáta iných používateľov, 

vedú k zahlteniu siete, preťažovaniu serverov a nedostupnosti služieb poskytovaných členmi 
SANET-u. 
 

 
6. Poskytovanie prístupu a predaj služieb tretím osobám 
 
6.1 Nie je povolené poskytovať prístup do siete SANET pre nečlenov združenia SANET. 
 
6.2 Nie je dovolené predávať prístup do siete SANET služby tretím osobám bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu a uzatvorenia príslušnej dohody. 
 
7. Sankcie 
 
7.1 Úmyselné porušovanie pravidiel pre používanie siete SANET môže byť postihnuté dočasným alebo trvalým 

odpojeným príslušného používateľa od siete SANET. V prípade neúmyselného porušenia bude príslušný 
používateľ varovaný a  informovaný prostredníctvom príslušného správcu uzla.  

 
7.2 Ak to bude nevyhnutné, predstavenstvo SANET-u bude iniciovať príslušné právne kroky.  
 
8. Návrhy a odporúčania 
 
8.1 Odporúča sa, aby každý člen Združenia SANET-u pripojený do siete SANET mal vypracované vlastné 

podmienky pre používanie siete SANET. Tieto lokálne pravidlá môžu obsahovať časť tohto dokumentu. 
Lokálne pravidlá by mohli obsahovať napr.: 

 
• Meno osoby zodpovednej za príslušné úlohy vyplývajúce z lokálnych pravidiel. 
• Spôsob akým sa budú pravidlá uplatňovať. 
• Popis procedúr a sankcii vyplývajúcich z porušenia pravidiel. 
• Aké kroky budú podniknuté v prípade závažných problémov pri prevádzke siete a nebezpečných 

situáciách. 
• Práva a povinnosti používateľov. 
• Miesto kde budú dokumenty zverejnené na Internete (URL). 


