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Dodatok č. 32 

k Zmluve o zriadení virtuálnej privátnej siete  
a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb  

evidenčné číslo Slovanetu: 35703154 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“) 
medzi zmluvnými stranami:  

 
 
 
 
1.    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  
Sídlo:    Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212               
Zastúpený:   Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka 
IČO:    00166260 
DIČ:    2020830240 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000063046/8180 
    (ďalej aj ako „Účastník“ alebo „Užívateľ“) 

 
a 

2.    Slovanet, a.s.      
Sídlo:    Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
Zastúpený:   Ing. Peter Máčaj, predseda predstavenstva 
    Ing. Peter Tomášek, člen predstavenstva 
IČO:    35954612 
DIČ:    2022059094 
IČ DPH:   SK2022059094 
Bankové spojenie:  TATRA Banka, a.s., a.s. 
Číslo účtu:   2625191125/1100 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3692/B 

    (ďalej aj ako „Slovanet“ alebo „Poskytovateľ“) 
 
 

PREAMBULA 
 

 Poskytovateľ a Účastník sa dohodli na nasledujúcich zmenách v platnej Zmluve v nadväznosti na prijatie zákona 
č. 273/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v rozsahu podľa Prílohy č.1 bodu 1 a zabezpečovanie 
plynulej, bezpečnej a bezporuchovej prevádzky siete Účastníka pri prístupe užívateľov k prevádzkovaným 
informačným systémom v rámci rezortu geodézie, kartografie a katastra. 
 

Článok I. 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XVIII bod 18.3 Zmluvy dohodli takto: 
 

1. Poskytovateľ v súlade s Účelom tohto dodatku zabezpečí: 
 

a) do nasadenia výstupu projetku Elektronické služby katastra nehnuteľností do funkčnej prevádzdky 
rozšírenie funkčnosti poskytovanej služby o odosielanie  elektronických verzií úradných dokumentov 
do elektronických schránok fyzických osôb (ďalej len „FO“) a právnických osôb (ďalej len „PO“) 
v rozsahu podľa Prílohy č.1 tohto dodatku, 

b) zvýšenie dostupnosti VPN pripojení pre Secure Access „SA“, v rozsahu podľa Prílohy č.1 tohto 
dodatku 

c) úpravu existujúcej infraštruktúry siete Účastníka vymedzenú Dodatkom č. 30 a navýši kapacitu 
LoadBalancera v rozsahu podľa Prílohy č.1 tohto dodatku 

d) rozšírenie aktívnych prvkov siete Učastníka v rozsahu podľa Prílohy č.1 tohto dodatku 

e) pripojenie pre službu SKPOS v lokalitách Hurbanovo a Dolné Plachtince  a 
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f) poskytovanie technickej podpory aj na plnenia podľa článku I.  bodu 1. písm. a) až e) tohto dodatku 
a to v trvaní do konca doby viazanosti. 
 

Príloha č. 1 tohto dodatku obsahuje podrobnú špecifikáciu plnenia Poskytovateľa podľa článku I bod 1 
písm. a) až e) tohto dodatku. 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník uhradí Poskytovateľovi za riadne odovzdané plnenia podľa 
článku I bodu 1 písm. a) až e) tohto dodatku cenu vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 tohto dodatku. Cena 
za plnenia podľa článku I bodu 1 písm. f) tohto dodatku, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 sa pripočíta 
k Pravidelnému štvrťročnému poplatku za Služby a to odo dňa 1.1.2017 a v prípade, že plnenia podľa 
článku I bodu 1 písm. a) až e) tohto dodatku by boli dodané po 1.1.2017, tak je Poskytovateľ oprávnený 
Cenu za plnenia podľa článku I bodu 1 písm. f) tohto dodatku účtovať v zmysle tohto bodu najskôr od 
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dodaní plnení podľa článku I bodu 1 písm. f) tohto dodatku. 
Prílohou faktúry Poskytovateľa za plnenia podľa článku I bodu 1 písm. a) až e) tohto dodatku je 
Účastníkom potvrdený preberací protokol, kde bude uvedený deň dodania príslušného plnenia.  Faktúra 
je za podmienky jej správnosti splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia Účastníkovi. 

3. Znenie Prílohy č. 1 Zmluvy v znení dodatku č. 31 sa dopĺňa o nový bod č.1. Prílohy č.1 tohto dodatku.  

4. Znenie v bode 5. Prílohy č. 1 Zmluvy v znení dodatku č. 29 sa nahrádza znením uvedeným v bode 2.  
Prílohy č.1 tohto dodatku. 

5. Znenie v bode 1. Prílohy č. 1 Zmluvy v znení dodatku č. 30 sa nahrádza znením uvedeným v bode 3.  
Prílohy č.1 tohto dodatku. 

6. Znenie v bode 1. Prílohy č. 1 Zmluvy v znení dodatku č. 31 sa dopĺňa o nový bod č.4. Prílohy č.1 tohto 
dodatku. 

7. Znenie v bode 2. Prílohy č. 1 Zmluvy v znení dodatku č. 31 sa nahrádza znením uvedeným v bode 5.  
Prílohy č.1 tohto dodatku. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Účastníkovi plnenia podľa článku I bod 1 písm. a) 
až e) tohto dodatku najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. V lehote podľa 
predchádzajúcej vety Poskytovateľ taktiež odovzdá Účastníkovi technickú dokumentáciu k plneniam 
podľa článku I bod 1 písm. a) až e) tohto dodatku. Splnenie povinnosti Poskytovateľa poskytnúť plnenia 
podľa článku I bod 1 písm. a) až e) a odovzdanie technickej dokumentácie k týmto plneniam potvrdia 
oprávnené  osoby Účastníka formou preberacieho protokolu. Ak oprávnené osoby Účastníka odmietnu 
podpísať preberací protokol bez primeraného dôvodu, považujú sa plnenia podľa článku I bod 1 písm. a) 
až e) ako aj technická dokumentácia k týmto plneniam za riadne odovzdané a Poskytovateľ je 
oprávnený požadovať zaplatenie odplaty v zmysle tohto dodatku. Za primeraný dôvod odmietnutia 
podpísania preberacieho protokolu zo strany Účastníka sa považuje najmä existencia vád plnenia, 
neúplnosť plnenia alebo také omeškanie s odovzdaním plnenia, kedy už Účastník nemá alebo nemusí 
mať záujem na prevzatí omeškaného plnenia. 

9. Všetky ceny sú  určené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších právnych predpisov. 

10. Ak Poskytovateľ nesplní svoj záväzok dodať predmet plnenia dodatku dojednaný v  článku I bode 1 
písm. a) až e) tohto dodatku Účastníkovi riadne a včas, pričom toto omeškanie je spôsobené dôvodmi, 
ktoré boli zavinené výlučne Slovanetom, je Slovanet povinný zaplatiť Účastníkovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % zo sumy za predmet plnenia dodatku (s DPH) dojednanej v článku I bode 2 tohto dodatku 
a to za každý aj začatý deň omeškania Slovanetu, maximálne do výšky 10 % zo sumy odplaty za plnenia 
podľa článku I bode 1 písm. a) až e) tohto dodatku. Poskytovateľ a Účastník sa ďalej dohodli, že 
Poskytovateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 € (slovom Sto EUR) za každú začatú 
hodinu omeškania s odstránením poruchy poskytovanej služby ELODO špecifikovanej v bode 1 Prílohy 
č. 1 tohto dodatku, najviac však vo výške 2400 €(slovom Dvetisícštyristo EUR)/štvrťročne. 

11. Znenie bodu 13.1 Zmluvy sa mení nasledovne: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2020  
(ďalej len „doba viazanosti“).“ 

12. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom 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. 

13. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 
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14. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 obsahujúca špecifikáciu plnenia podľa tohto 
dodatku a príloha č. 2 obsahujúca cenovú špecifikáciu. 

15. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, že je určitý 
a zrozumiteľný.  

 
 
 
 

Za Účastníka:       Za Slovanet: 
V Bratislave, dňa:      V Bratislave, dňa:  

 
 

 Ing. Mária Frindrichová      Ing. Peter Máčaj, 
 predsedníčka       predseda predstavenstva 
  
       

         Ing. Peter Tomášek,  
         člen predstavenstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚGKK SR č. 68/2016/OIBKR 

dôverné ! 4  

  

 

DÔVERNÉ 
 

Príloha č.1 k Dodatku č.32 k Zmluve o pripojení 
s evidenčným číslom Poskytovateľa: 35703154 

 
 

 

 

1. Odosielanie elektronických úradných dokumentov do el. schránok FO a PO 
 

Poskytovateľ vytvorí podmienky na to, aby Užívateľ a organizácie v jeho pôsobnosti mohli doručovať el. 
úradné dokumenty  do el. schránok  FO a PO v zmysle  zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov. 
 
Poskytovateľ poskytne službu transformácie el. verzií úradných dokumentov pre odosielanie do el. 
schránok FO a PO (ďalej aj len „ELODO“). Služba nerealizuje vytváranie akéhokoľvek dokumentu ani 
nenahrádza  existujúce procesy. Služba umožňuje manuálny import existujúceho dokumentu a ďaľších 
informácií potrebných pre odoslanie do el. schránky FO alebo PO v rámci ÚPVS. Služba bude prístupná 
ako web portál na pracovných staniciach používateľov domény skgeodesy.sk v rámci internej siete. 
Používateľ v rámci portálu bude môcť podpísať elektronickú verziu dokumentu vo formáte PDF 
kvalifikovaným elektronickým podpisom s využitím kryptografických kľúčov, na ktorých verejnú časť bol 
vydaný mandátny certifikát. Následne môže zaslať podpísaný dokument do el. schránky žiadateľa (modul 
eDesk v rámci portálu ÚPVS), alebo ho sprístupniť na dočasnom úložisku. Adresát je notifikovaný 
o doručení dokumentu v osobnej el. schránke pomocou SMS.  
 
Užívateľ je oprávnený písomne požiadať Poskytovateľa počas doby viazanosti o deaktiváciu služby 
ELODO a jej prípadnú novú opätovnú aktiváciu bez nároku na dodatočnú odplatu alebo úhradu nákladov. 
 
Poskytovaná služba umožní najmä: 
  

 Stotožniť žiadateľa prostredníctvom služieb ÚPVS na základe jeho identifikátora (meno, 
priezvisko a rodné číslo pre FO a IČO pre PO). Na základe stotožnenia sa používateľ rozhodne, 
či bude odosielať dokument elektronicky. 

 Podpísať el. dokumenty vo formáte PDF kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

 Zaslať správu (PDF dokument, sprievodný list) do eDesku žiadateľa na ÚPVS a prijať potvrdenie 
o úspešnom prijatí zo strany ÚPVS. 

 Opakovať zaslanie dokumentu v prípade neúspešného odoslania po obmedzenú dobu. 

 Vytvoriť balíček (PDF dokument, sprievodný list, potvrdenie o doručení) a uložiť ho do 
dlhodobého úložiska v rámci služby ELODO  

 Generovať SMS notifikácie o doručení do eDesk pre žiadateľa. 

 Evidovať odoslané dokumenty používateľom. 

 Generovať prehľady a štatistiky odoslaných dokumentov. 

 Udržiavať platnosť podpisov dokumentov v dlhodobom úložisku služby ELODO.  
 

 
Technické podmienky poskytovania služby: 
 

 Služba je integrovaná v prostredí Active Directory domény ÚGKK a umožňuje SSO autentizáciu 
používateľov.  

 Podporované prostredie je operačný Windows XP sp3 a vyšší. 

 Podporovaný internetový prehliadač je Internet Explorer 8 a vyšší. 

 Služba nezabezpečuje generovanie el. dokumentu vo formáte pdf. 

 Podporované formáty el. dokumentov pre import do služby ELODO sú nasledujúce: doc, docx 
a pdf.  

 Podpísaný el. dokument bude vytvorený a jeho integrita udržiavaná v súlade so zákonom 
272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).  

 Rozhrania služby musia spĺňať požiadavky výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy v aktuálnom znení a budú v Slovenskom jazyku. 
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 Maximálny garantovaný počet spracovaných dokumentov za hodinu je  500 . 
V prípade prekročenia definovaného počtu spracovaných dokumentov môže byť dostupnosť 
služby obmedzená. 
 

Schéma procesu služby:  
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Popis procesu služby: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizačné podmienky poskytovania služby: 
 
Poskytovateľ:  

 Vykoná integračné prepojenie na služby ÚPVS. 

 Zabezpečí implementáciu služby ELODO v prostredí ÚGKK. 

 Zabezpečí služby časovej pečiatky potrebné pre účely služby ELODO. 

 Vypracuje školiace materiály v podobe príručky používateľa a výukového videa. 

 Poskytne podporu pre riešenie problémov na strane objednávateľa. 
 
 
Užívateľ:  

 Zabezpečí  interné prepojenie lokality hosťujúcej služby na služby ÚPVS . 

 Zabezpečí organizačné opatrenia pre pripojenie služby ELEDO do internej komunikačnej 
infraštruktúry ÚGKK. 

 Zabezpečí pracovné stanice miesta spracovania s dostupným technickým a softvérovým 
vybavením pre využitie mandátneho certifikátu. 

 Umožní integráciu a zaradenie serverov služby ELODO do MS windows do domény UGKK, 
v ktorej sa nachádzajú identity používateľov služby. 

 

   

Kroky 
realizované v 

rámci existujúcej 
infraštruktúry 
UGKK (šedá 

farba) 

01 
Vyhľadanie predmetného dokumentu na základe požiadavky žiadateľa. 
Kontrola údajov dokumentu.  

02 Vygenerovanie dokumentu do PDF súboru a jeho uloženie.  

03 Vytlačenie dokumentu.  

04 Spracovanie a odoslanie dokumentu v listinnej forme žiadateľovi. 

Kroky 
realizované v 
rámci služby 

ELODO, resp. 
navrhovanými 
integráciami na 
externé IS (žltá 

farba) 

05 

Manuálne zadanie identifikátora žiadateľa (pre PO: IČO; pre FO: 
RČ/meno, priezvisko, dátum narodenia) a pre zaslanie SMS notifikácie aj 
zadanie kontaktných údajov žiadateľa (telefónne číslo). Načítanie 
dokumentu PDF. 

06 
Vyhľadanie žiadateľa v Registri fyzických osôb na základe identifikátorov, 
resp. vyhľadanie žiadateľa v Registri právnických osôb na základe IČO.  

07 
Podpísanie dokumentu (PDF súboru) mandátnym certifikátom 
zamestnanca.  

08 
Príprava doplňujúcich údajov (typ dokumentu) pre odoslanie správy, na 
základe ktorých bude pripojený sprievodný list (textová informácia k 
dokumentu). 

09 Validácia údajov pred odoslaním správy do eDesku žiadateľa. 

10 
Odoslanie správy do eDesku žiadateľa (PDF dokument opatrený 
mandátnym certifikátom zamestnanca, sprievodný list). 

11 
Prijatie potvrdenia z eDesku žiadateľa o úspešnom/neúspešnom 
doručení správy. 

12 
Systém vytvorí balíček (PDF dokument opatrený mandátnym certifikátom 
zamestnanca, sprievodný list, potvrdenie o doručení z eDesku žiadateľa). 

13 Systém opatrí balíček elektronickou pečaťou pre garanciu integrity. 

14 Systém uloží balíček do dlhodobého úložiska.  

15 
Systém zašle žiadateľovi SMS notifikáciu o tom, že vo svojom eDesk má 
novú správu z Katastra 

16 Externý systém poskytne údaje na základe stotožnenia osoby žiadateľa. 

17 Prijatie správy systémom eDesk. 

18 Odoslanie potvrdenia o prijatí/neprijatí správy. 

19 Prijatie SMS správy. 

20 Prevzatie predmetnej správy z eDesku žiadateľa na ÚPVS.  
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SLA – Kvalitatívne podmienky služby ELODO 

 
Dostupnosť služby ELODO 99% 

Maximálna doba odstránenia poruchy Do 8 hodín od nahlásenia poruchy počas pracovných 
dní od 8:00 do 17:00* 

Plánovaná údržba Maximálne 24 hodín ročne  

Konzultácie k službe ELODO Od 8:00 do 17:00 v pracovné dni 

*Do garantovanej doby odstránenia poruchy sa nezapočítava doba potrebná na sprístupnenie 
pracoviska Účastníka pre pracovníkov Poskytovateľa za účelom odstránenia poruchy. Pod 
odstránením poruchy sa rozumie docielenie takého stavu, ktorý Účastníkovi umožní využívať 
službu ELODO na prevádzku svojich najkritickejších procesov. 

Pre identifikáciu poruchy bude slúžiť definovaná pracovná stanica s technickým a softvérovým vybavením 
a informáciami potrebnými pre prihlásenie oprávneného používateľa. V prípade, ak je služba dostupná 
a funkčná v rámci tejto pracovnej stanice, je služba považovaná za funkčnú. V takomto prípade je  
riešenie problémov prístupu z iných pracovných staníc k poskytovanej službe ELODO považované za 
konzultácie. 
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2. Secure Access „SA“ v rámci poskytovanej Služby 
 
 
Secure Access, t.j. bezpečné pripojenie do Internetu, je implementované prostredníctvom 
špecializovaných bezpečnostných zariadení na báze Cisco a Fortinet technológií. Bezpečný prístup na 
vyšších vrstvách referenčného modelu OSI  zabezpečuje bezpečnostné zariadenie FortiGate-3810, 
ktorého základnou funkciou je dôsledná kontrola prechádzajúcej komunikácie (antivírus, antispam, AC, 
DLP, Web Filtering, URL Filtering). 
 
Komunikácia prichádzajúca z Internetu je najskôr filtrovaná na Cisco ASA firewalle, odkiaľ je smerovaná 
na FortiGate, kde je s využitím FortiASIC technológie skenovaná na prítomnosť vírusov, spamov. Z 
FortiGate je komunikácia ďalej odoslaná na proxy server mail.vugk.sk, kde je realizovaná redundantná 
antivírusová, antispamová kontrola a proxing FTP/HTTP/HTTPS prevádzky. Na perimetri siete 
skontrolovaná komunikácia je napokon z proxy servera smerovaná do VPS ÚGKK. 
 
Cisco ASA firewall na sieťovej úrovni blokuje nežiaducu komunikáciu (rôzne formy DoS útokov, port 
scanning, spoofing a pod.). FortiGate na aplikačnej úrovni kontroluje protokoly SMTP, HTTP, FTP na 
prítomnosť vírusov, alebo iných škodlivých kódov. Okrem skenovania obsahu prechádzajúcej 
komunikácie na prítomnosť vírusov, na FortiGate prebieha Web Filtering a URL Filtering. Proxy server na 
aplikačnej úrovni prostredníctvom proxy aplikácií striktne oddeľuje VPS ÚGKK od Internetu. 
 
Zariadenie pracuje v transparentnom režime, takže na pracovných staniciach a serveroch Účastníka nie 
je potrebná žiadna konfiguračná zmena v súvislosti s prístupom do Internetu. 
Účelom zariadenia je v prvej fáze vynútiť globálnu politiku prístupu do Internetu. Prístup do Internetu 
prostredníctvom HTTP protokolu bude kontrolovaný na prítomnosť vírusov a ďalej naň bude aplikovaná 
reštriktívna politika obmedzujúca prístup na stránky v Internete podľa kategórií (Web filtering). Okrem 
blokovania na základe kategórií je staticky zablokované URL dodané Účastníkom pre zamedzenie 
prístupu k ďalším nežiaducim stránkam. Uvedené nastavenia sú aplikované globálne, t.j. rovnako na 
všetky pracovné stanice a servery pristupujúce do Internetu cez firewall. 
 
Elektronická pošta prichádzajúca do / odchádzajúca z rezortnej siete bude na FortiGate kontrolovaná na 
prítomnosť vírusov a iných škodlivých kódov. Okrem toho je vykonávaná antispamová kontrola, pričom e-
maily, ktoré budú rozpoznané ako spamy, nebudú blokované, budú označené v subjekte podobným 
spôsobom, akým v súčasnosti indikuje spamy mail server. 
 
V druhej fáze, po odladení globálnej politiky prístupu do Internetu, budú postupne na FortiGate 
aktivované sofistikovanejšie bezpečnostné mechanizmy ako napr. AC, DLP, content blocking pre  
e-mailovú komunikáciu a diferencované prideľovanie ochranných profilov pre Web filtering.  
Po odladení Web filtering-u v prvej fáze musí Poskytovateľ v druhej fáze vhodnou rekonfiguráciou 
zariadenia čiastočne delegovať správu Web filtering-u priamo na Účastníka a takto poskytnúť nástroj na 
diferencované priradenie prístupovej politiky pre jednotlivé IP adresy z rezortnej siete. Týmto by bolo 
Účastníkovi umožnené promptne vynucovať a monitorovať prístupovú politiku do Internetu pre jednotlivé 
pracovne stanice a servery pripájajúce sa z  VPS ÚGKK cez firewall do Internetu.   
 
Služba Secure Access umožňuje bezpečný (kryptovaný) prístup do VPS ÚGKK Účastníkom definovaným 
spolupracovníkom a to odkiaľkoľvek. Podmienkou je funkčný prístup na Internet (nezávisle na 
geografickej lokalite, Poskytovateľovi, či spôsobe pripojenia) a nainštalovaný softvér Cisco VPN Client 
alebo AnyConnect VPN klient. Používateľ s vytvoreným účtom má pridelené osobné prihlasovacie meno 
a svoje jedinečné heslo, ktorým sa musí autorizovať pri každom pokuse o prihlásenie sa do VPS ÚGKK. 
 
Na tento účel slúži Cisco ASA firewall, ktorý je fyzicky umiestnený v lokalite CRP2. Zariadenie je schopné 
obslúžiť až 250 súčasne pripojených používateľov pri kryptovaní dátovej prevádzky do  
170 Mbit/s. Poskytovateľ zabezpečí upgrade zariadenia v HA zapojení z dôvodu zvýšenia dostupnosti 
VPN služieb spolu s podporou klientov s operačným systémom Windows 10 a prístupom  AnyConnect 
VPN klienta.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚGKK SR č. 68/2016/OIBKR 

dôverné ! 9  

  

 
          Detailná technická špecifikácia zariadenia ASA5515-K9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastník je povinný každému používateľovi zadefinovať služby, ktoré je možné priradiť konkrétnej 
skupine komunikačných oprávnení. Po pripojení do VPS ÚGKK bude teda dané konto schopné 
komunikovať iba s tými zariadeniami, prípadne lokalitami vo VPS ÚGKK, ktoré mu boli Účastníkom 
povolené. 
 
V rámci tejto funkčnej vlastnosti poskytovanej Služby je prevádzkovaný aj Identity Service Engine (ISE), 
ktorý je riešením centralizovanej správy politiky prístupu do siete účastníka. ISE umožní centrálnu správu 
wireless, wired a VPN prístupov na základe vlastností (posture) klienta pomocou definovaných profilov, 
ktoré mapujú identitu používateľa na vytvorené autorizačné profily. Takýmto spôsobom je možné 
používateľovi umožniť špecifický prístup podľa jeho vlastností (čas prístupu, zdrojová adresa, typ 
pripojenia, typ zariadenia).  
  
Centrálna správa wireless prístupov je zabezpečená spoluprácou ISE a Wireless LAN Controllera (WLC). 
Pred každým associovaním klienta do WiFi siete je overená identita používateľa pomocu protokolu 
802.1x. Na základe identity a kontroly vlastností klienta (posture validation) je aplikovaný prístupový profil. 
  
ISE v kombinácii s ASA Firewallom a VPN klientom umožňuje riadenie prístupov pre VPN pripojenie. 
Autorizáciu VPN prístupov je možné realizovať pomocou inline Posture Enforcement Mode. 
  
Centrálna správa ISE servera zabezpečuje aplikovanie a kontrolu centrálnej bezpečnostnej politiky vo 
VPS ÚGKK a tým aj zefektívni vývoj a implementáciu najnovších bezpečnostných štandardov. 
 
Aktivovaná časť funkčnej vlastnosti poskytovanej Služby - Guard:LINK 
 
Služba zabezpečí ochranu registrovaného IP adresného priestoru pridelenému ÚGKK na perimetri siete 
poskytovateľa dnes čoraz častejšie sa objavujúcim závažným formám útokov na komunikačné 
infraštruktúry tak vládnych, ako aj súkromných subjektov tzv. DDoS. Služba bude poskytovaná  pomocou 
technológie Cisco Anomaly Guard a bude zahŕňať okrem iného: pravidelné monitorovanie, 
vyhodnocovanie incidentov a represívne opatrenia proti DoS a DDoS útokom. Vykonávanie represívnych 
opatrení môže byť automatizované, alebo s ľudskou interakciu, kde každé jedno opatrenie, resp. vybrané 
typy opatrení budú vopred konzultované s povereným bezpečnostným pracovníkom ÚGKK.  Technické 
zariadenia, na ktorých bude služba realizovaná budú umiestnené v priestoroch Slovanetu, z dôvodu 
včasného eliminovania prípadného útoku. 
 

  

Popis Počet 

ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1 GE Mgmt, AC, 3DES/AES 2 

SP Cisco SMARTnet (SNT) 8x5xNBD   48m 2 

Cisco AnyConnect / RA VPN Plus Perpetual License Group 1 

Cisco AnyConnect 250 User Plus Perpetual License 1 

SP Cisco Application SW minor and major upgrades  48m 
1 
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3. Podrobný popis  rozšírenia aktívnych prvkov siete Uchádzača 
 

Predmetom plnenia je rozšírenie aktívnych prvkov existujúcej siete Účastníka, prostredníctvom čoho sa 
zabezpečí vytvorenie robustného škálovateľného prostredia na báze platformy Cisco. 
 
Predstavenie Cisco architektúry 
Prostredie Cisco architektúry vytvára trvalo udržateľné prostredie definované ekonomickými parametrami 
a prevádzkovými požiadavkami. Explózia dát, spôsobená náporom veľkých dát a nárastom počtu 
aplikačných serverov, priniesla nové požiadavky, ktoré vyžadujú  efektívne riešenie prostredia pre 
prevádzku a  správu.  
Komplexnosť virtualizovaného IT prostredia a jeho enormný nárast však prináša nové úskalia v podobe 
administratívnej réžie pri jeho správe. Minimalizovanie manuálnych zásahov a administratívnej réžie 
vyžaduje principiálnu zmenu spôsobu manažovania virtualizovaného IT prostredia v podobe tesnej 
integrácie interdisciplinárnych manažovacích nástrojov zdrojov (výpočtová sila, diskové úložisko, sieťové 
prostredie a samotná virtualizácia) v jednotný orchestrálny nástroj. Takáto integrácia hardvérových 
a softvérových komponentov spoluvytvára výpočtovú platformu, akou je Cisco. 
Cisco je referenčná architektúra postavená na zdieľanej infraštruktúre pozostávajúca z Cisco Unified 
Computing Platform výpočtových serverov, Cisco NEXUS prepínačov a NetApp dátového úložiska 
s operačným systémom Data ONTAP a je zostavená podľa testami overených šablón. Podporuje 
virtualizačné nástroje ako je VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer and XenCenter 
a umožňuje súčasné prevádzkovanie aplikácii ako napr. SAP, Oracle, Microsoft business applications 
a iné. 
 
Stavebné prvky Cisco architektúry 
Cisco Unified Computing Platform (UCS) a Cisco NEXUS 
Cisco UCS v sebe kombinuje výpočtový hardvér, Fabric Interconnects (kombinácia konvergovaného 
sieťového prepojenia blade serverov, šasi a ich manažmentu), virtualizáciu a manažment softvér 
v ucelenú platformu, ktorá je manažovaná ako jednoliaty celok. V UCS nie je manažment viazaný 
k individuálnym blade server šasi, prípadne samostatným serverom, ale k Fabric Interconnect (FI), ako 
prvej sieťovej agregačnej úrovni pre všetky výpočtové zariadenia. Šasi je len rozšírenie FI. Tento 
priamočiary dizajn poskytuje konzistentné sieťové prostredie a architektonickú flexibilitu prinášajúcu 
redukciu počtu manažovateľných prvkov, optimálne rozdelenie a škálovanie šírky pásma, rýchlu 
modifikáciu konfigurácie a maximalizuje potenciál pre automatizáciu činností pre fyzické aj virtualizované 
servery. Platforma Cisco UCS integruje výpočtové zdroje so sieťovými prepínačmi Cisco Nexus s FI, 
umožňujúc rôzne typy sieťovej prevádzky a prístupov k dátovému úložisku. 
 
NetApp Fabric-Attached Storage (FAS) dátové úložisko 
NetApp FAS je unifikovaná architektúra dátového úložiska umožňujúca súborový aj blokový prístup na 
jednej platforme. Podporuje SAN (FCoE, Fibre Channel, iSCSI) a NAS (NFS, CIFS). NetApp proprietárny 
operačný systém Data ONTAP umožňuje manažment NatApp diskových polí všetkých kategórií a ich 
súčastí rovnakým nástrojom. Podporuje integráciu s orchestrálnymi manažovacími nástrojmi tretích strán 
(Cisco FlexPod). Navyše otvorené rozhranie API a SDK umožňuje organizáciám vytváranie vlastných 
manažovacích nástrojov a tým znásobovať využitie existujúcej investície. K základným vlastnostiam OS 
Data ONTAOP dátového úložiska NetApp FAS patria: 
 
Efektívnosť: FlexVol®, deduplication, compression, and thin provisioning 
Dostupnosť: MetroCluster 7-Mode, multipath I/O, and MultiStore®* 
Zabezpečenie dát: RAID-DP®, Snapshot™, and Open Systems SnapVault® 
Optimalizácia výkonu: FlexCache®, Storage QoS, and FlexShare®* 
Manažment: Workflow Automation, System Manager, and Unified Manager 
 
Modulárna platforma NetApp FAS umožňuje rôzne typy zapojenia s vysokou dostupnosťou (klaster, 
geografický klaster) a flexibilné možnosti rozširovania kapacity úložiska jednoduchým pridávaním ďalších 
diskových políc osadených typmi diskov vybranými podľa charakteru aplikácie. 
 
UCS Director 
Cisco UCS Director (pred tým pod menom Cloupia) je orchestrálny nástroj, ktorý umožňuje unifikovaný 
manažment výpočtových zdrojov, dátového úložiska a sieťovej infraštruktúry Cisco zariadení ako aj 
zariadení tretích strán v Cisco FlexPod platforme. Produkt je integrovaný s UCS manažérom a UCS 
Central ako aj s nástupujúcim nástrojom UCS Invicta. Umožňuje detailný pohľad na infraštruktúru Cisco 
UCS platformy. Podporuje Cisco Nexus fabric infraštruktúru pre datacentrá, rôzne virtualizačné nástroje 
(multihypervisor support) s dodatočnými rozšíreniami pre VMware vSphere a Microsoft Hyper-V v ich 
najnovších verziách a integráciu s NetApp  dátovými úložiskami. 
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Local Traffic Manager  
 

Local Traffic Manager (F5-BIG-LTM-2000S) je zariadenie, ktoré umožňuje: 
- zabezpečenie rozkladania záťaže na interné systémy na základe aktuálneho stavu koncového 

systému (loadbalancing), 

- optimalizáciu a zabezpečenie doručovania aplikácií, i v čase napr. neočakávaných špičiek 
prevádzky. 

- umožňuje rýchlejší beh aplikácií s vyššou spoľahlivosťou a efektívnejším manažmentom 
- aktívny a pasívny monitoring dostupnosti služby, zabezpečenie integrity session,  
- riadenie procesu na základe obsahu komunikácie na L2 až L7 vrstve, 
- GEO IP  filter – obmedzenie prístupu len z IP adries SK/CZ – Irule 
- traffic limiter – max. počet requestov za minútu/hod./deň z jednej IP adresy 
- filtrovanie prevádzky (packet filtering), 
- logovanie 
- SSL offload 

            
Rozšírenie funkčnosti zariadenia Local Traffic Manager (F5-BIG-LTM-2000S) o ASM, APM modul 
a licenčný upgrade na “odomknutie” vyššieho výkonu F5 2000 na 2200 (licenčný upgrade na model BIG 
IP 2200 v klastrovom zapojení) je nevyhnutné zabezpečiť z následovných dôvodov: 
 

- zabezpečenie vizuálnych a nevizuálnych služieb ESKN 
- zabezpečenie šifrovaného a riadeného prístupu do aplikačného rozhrania nevizuálneho obsahu 

pre viac ako 600 VPN paralelných pripojení  
- šifrovanie komunikácie klient-server s nastavením individuálnej klientskej VPN formou SSL 
- overovanie a identifikácia užívateľa certifikátom, menom a definovanie povolených 

komunikačných pravidiel na úrovni http volaní do aplikácie pre individuálne VPN profily 
konzumentov 

- kontrola prístupu pre konzumentov vizuálneho rozhrania KN (aplikačný firewall pre web, ochrana 
proti  pozmeneniu web aplikácie, ochrana aplikačných dát pred neoprávneným prístupom cez 
neautorizované http volania, limitácia na počet súčasných paralelných spojení ochrana proti SQL 
injection, a ďalšími OWASP Top 10 útokmi a iné) 

- rozšírenie počtu paralelných SSL pripojení 
- rozšírenie počtu paralelných VPN pripojení, 
- rozšírenie počtu http pripojení 

 
               Application Security Manager (ASM modul): 

- podpora Negative i Positive Security modelu 
- podpora ochrany proti Web Scrapingu 

- Podpora AJAX, JSON 
- Podpora ochrany proti L7 DoS/DDoS útokom 
- Obsahuje XML Firewall 
- XML attachment security  
- podpora ochrany proti XML Denial of Service (XDoS)  
- kolekcia štatistík po dobu aspoň 30 dní  
- FTP/SMTP/HTTP  Protocol Compliance Checking  
- podpora SOAP message validace 
- podpora ochrany dynamických parametrov  
- podpora Forcefull browsing 
- podpora Cookie Encryption 
- BruteForce login ochrana 
- obsahuje preddefinované nastavenie pre rýchle nasadenie  
- podpora definovania povolených  HTTP Response kódov 
- podpora CSFR ochrana 

 
               Access Policy  Manager (APM) modul  na VPN: 

- Podpora pre SSO cez viacero domén 
- Široká podpora pre natívnych VPN klientov rôznych operačných systémov (iOS, Mac OS, 

Windows, Linux, Android) 

- Podpora pre klientskú autentifikáciu pomocou SAML (2.0), Radius, LDAP, MS AD, dvojfaktorovou 
autentifikáciou 

- spracovanie SSL komunikácie na HW úrovni (šifrovacia karta).  
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- Podpora SSL certifikátov podpísaných SHA-2 algoritmem 
- Schopnosť procesovať až 4096-bit klúče 
- Podpora SNMP (v1/v2c/v3) 
- IPv6 ready 
- Granulárny access policy enforcement 
- jednuduchý prístupový management pre Citrix XenApp a XenDesktop a podpora pre Citrix 

StoreFront 

- L7 ACL 
 
            
 
            Detailná technická špecifikácia 
 
 
 

 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumarizované výhody riešenia: 
Cisco architektúra je konvergovaná architektúra s dôrazom na vysoký výpočtový výkon 
s minimalizovanými priestorovými nárokmi a spotrebou elektrickej energie. Prináša okrem spomenutých 
kvantitatívnych charakteristík aj kvalitatívne vlastnosti v podobe revolučného integrovaného manažmentu 
IT zdrojov (aplikácie+OS+sieťové prostredie+dátové úložisko) a virtualizácie datacentra. Tieto vlastnosti 
prinášajú efekt v podobe možného rýchleho nasadzovania aplikácií do produkčného prostredia, 
dimenzovanie výpočtových, sieťových kapacít aj dátového úložiska podľa aktuálnej potreby 
a v neposlednom rade monitorovanie aplikácií a celého IT prostredia a presná projekcia životného cyklu 
aplikácií. 
 
Technická špecifikácia  

 
Hardvér 

 Cisco UCS platforma 

 Chassis UCS 5108 AC 

 Fabric Extender 2x UCS 2208XP I/O 

 8x blade server v konfigurácii (každý server): procesory 2xE5-2667 v3 (8 jadier), 256 GB DDR4 
pamäť, 2x300GB SAS 10K HDD 

 8xCisco ONE UCS Director Foundation Compute Per Server (50 VM) 

 8xCisco ONE UCS Performance Manager Express Edition 

 8xNexus 1000V Essential Edition (Qty=2) 

 Manažment server: UCS C220 M4 SFF, procesory 2xE5-2630 v3, 32 GB DDR4, 2x600GB SAS 
10K HDD 

 Dátové úložisko NetApp 

 5ks 24x600GB SAS 10K HDD, 24x2TB SATA 7.2K 

 ADC 2xF5-BIG-LTM-2000S 
 
Softvér 

 Virtualizačný systém 
16x VMware vSphere 6 Enterprise Plus (1 CPU) 

 Operačné systémy 
8x Windows Server 2012 Datacenter (2 CPU)  

 Zálohovanie 
16x Veeam Backup&Replication Enterprise 

 

Popis Počet 

BIG-IP 2000s to 2200s License Upgrade 2 

Level 1-3 Standard Service for BIG-IP (5x10) 6 

BIG-IP Application Security Manager Module for 2000s 2 

Level 1-3 Standard Service for BIG-IP (5x10) 6 

BIG-IP Access Policy Manager Max Module for 2000s (500 
Concurrent VPN Users) 

2 

 
Level 1-3 Standard Service for BIG-IP (5x10) 

6 
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4. Podrobný popis  rozšírenia aktívnych prvkov siete Uchádzača 
 
 
Predmetom plnenia je rozšírenie aktívnych prvkov existujúcej siete Účastníka, prostredníctvom úpravy 
a integrácie  existujúcich aktívnych komponentov chrbticovej infraštruktúry WAN siete v súvislosti s povýšením 
výkonnosti a poskytovaním servisnej podpory a správy týchto zariadení, úpravou ochrany webových služieb v 
datacentre BA Chlumeckého a úpravou existujúcich LAN prístupových prepínačov. 
 
 
Technická špecifikácia  
 
 

a) 3 prístupové stohovateľné prepínače typu Catalyst WS-3650-48PQ-E 48 PoE + 640 WAC 390W 
s licenciami IP Services IOS licencia s 4 x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ uplinkami pre účastníkov LAN 
budú pripojené do centrálneho prepínača uplinkami rýchlosťou 2x10GE, čím sa podstatne zväčší komfort 
prístupu interných užívateľov do siete účastníka a zároveň zefektívni manažment aplikácii hlavne pri práci 
s veľkým objemom dát (upload dát pre systémy vystavené užívateľom do Internetu, systémy partnerov 
a update softvéru) a interaktivnými aplikáciami senzitívnymi na oneskorenie. 
 

b) 2 prístupové stohovateľné prepínače typu Catalyst WS-C2960X-48FPD-L s funkciou PoE (Power over 
Ethernet) pre účastníkov LAN budú pripojené do centrálneho prepínača uplinkami rýchlosťou 2x10GE, 
čím sa podstatne zväčší komfort prístupu interných užívateľov do siete účastníka a zároveň zefektívni 
manažment aplikácii hlavne pri práci s veľkým objemom dát (upload dát pre systémy vystavené 
užívateľom do Internetu, systémy partnerov a update softvéru) a interaktivnými aplikáciami senzitívnymi 
na oneskorenie. 

  
 
 
Detailná technická špecifikácia 
 
 
Catalyst WS-C3650-48PQ-E 48 PoE 
 

Popis Počet 

Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink IP Services 3 

SP Cisco SMARTnet (SNT) 8x5xNBD  3 

640W AC Config 2 Secondary Power Supply 3 

Cisco Catalyst 3650 Stack Module 3 

 
 
Catalyst  WS-C2960X-48FPD-L  
 

Popis Počet 

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base 2 

SP Cisco SMARTnet (SNT) 8x5xNBD 2 

Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module 2 

Cisco FlexStack 1M stacking cable 2 
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5. Zoznam lokalít pripojených do VPS ÚGKK 
 

Por.č. Názov pracoviska/lokality Adresa:** číslo: Mesto: PSČ 
Primárna 

linka: 
HA: 

1. 
Úrad geodézie kartografie a 
katastra Sloveskej republiky 

Chlumeckého 2 Bratislava 820 12 
10 

Gbit/s* 
10 

Gbit/s* 

2. 
Geodetický a kartografický 
ústav 

Chlumeckého 4 Bratislava 827 45 
10 

Gbit/s* 
10 

Gbit/s* 

3. 
Výskumný ústav geodézie a 
kartografie v Bratislave 

Chlumeckého 4 Bratislava 826 62 
10 

Gbit/s* 
10 

Gbit/s* 

4. 
Okresný úrad Bratislava, 
katastrálny odbor  

Ružová dolina 27 Bratislava 821 09 
10 

Gbit/s* 
10 

Gbit/s* 

5. 
Topografický Ústav ASR BB 
(SKPOS) 

Ružová 9 Banská Bystrica 974 11 
2048 
kbit/s  

6. 
Pracovisko CERS v 
Liptovskom Mikuláši 

1. mája 4269 Liptovský Mikuláš 031 04 1 Gbit/s 1 Gbit/s 

7. OKI  Zlaté Moravce Hviezdoslavova 10 Zlaté Moravce 953 01 4 Mbit/s 
 

8. 
Okresný úrad Žilina, 
katastrálny odbor (GKU) 

Andrea Kmeťa 17 Žilina 011 32 10 Mbit/s  

9. 
SKPOS Gánovce 

SHMÚ 
aerologické 

stredisko 
178 Gánovce 058 01 

2048 
kbit/s  

10. 
SKPOS Partizánske Malé Bielice 177 

Partizánske/Veľké 
Bielice 

958 04 
2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

11. 
SKPOS Liesek 

bývalá žel. 
Stanica  

Liesek 027 12 
2048 
kbit/s 

128 
kbit/s 

12. 

SK POS – UK BA, 
Astronomické a geofyzikálne 
observatórium v Modre 

Piesok 3976 Modra 900 01 10 Mbit/s 
 

13. 
SK POS – SHMU, Jaslovské 
Bohunice         

SHMÚ 
 

Jaslovské 
Bohunice 

919 31 
2048 
kbit/s  

14. 
SK POS Košice areál SHMÚ Ďumbierska 26 Košice 040 01 

2048 
kbit/s  

15. 
SK POS – Brezno Moyzesova 21 Brezno 977 01 

2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

16. 
SK POS – SHMÚ Telgárt SHMÚ 564 Telgárt 976 73 

2048 
kbit/s  

17. 
SK POS – hvezdáreň 
Rimavská Sobota 

Tomašovská 20/63 Rimavská Sobota 979 01 
2048 
kbit/s  

18. 
SK POS  Banská Štiavnica Drieňová 12 Banská Štiavnica 969 01 

2048 
kbit/s  

19. 
SK POS – SHMÚ Kamenica 
pod Cirochou 

Železničná 849 
Kamenica pod 

Cirochou 
067 83 

2048 
kbit/s  

20. 
GKÚ, pobočka Prešov Suvorovova 2 Prešov 080 05 20 Mbit/s 

3584/512 
kbit/s 

21. 
SKPOS Žilina Hollého 7 Žilina 011 81 

2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

22. 
SKPOS ÚKSÚP  Dolné 
Plachtince 

Dolné 
Plachtince 

71 Dolné Plachtince 991 24 
2048 
kbit/s  

23. 
SKPOS Zvolen Študentská 12 Zvolen 960 01 

2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

24. 
SKPOS Rožňava Jarná 2 Rožňava 048 01 

2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

25. 
SKPOS Velké Slemence 

Velké 
Slemence  

Velké Slemence 076 77 
2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

26. 
SKPOS Trebišov Námestie mieru 804 Trebišov 075 01 

2048 
kbit/s 

128 
kbit/s 

27. 
SKPOS Levice T.Vansovej 4 Levice 934 01 

2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

28. SKPOS Nitra J.Vuruma 1 Nitra 949 01 2048 3584/512 
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Por.č. Názov pracoviska/lokality Adresa:** číslo: Mesto: PSČ 
Primárna 

linka: 
HA: 

kbit/s kbit/s 

29. 

SKPOS Geofyzikálny ústav 
Slovenskej akadémia vied 
Hurbanovo 

Komárňaská 108 Hurbanovo 947 01 
2048 
kbit/s  

30. 
SKPOS Snina Partizánska 1057 Snina 069 01 

2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

31. 
SKPOS Stará Ľubovňa 

Námestie 
gen.Štefánika 

531 Stará Ľubovňa 064 01 
2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

32. 
SKPOS Svidník 

Sovietskych 
hrdinov 

200/33 Svidník 089 01 
2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

33. 
SKPOS Vranov nad Topľou Kalinčiakova 878 

Vranov nad 
Topľou 

093 01 
2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

34. 
SKPOS Trenčín Piaristická 25 Trenčín 911 01 

2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

35. 
SKPOS Dunajská Streda Agátová 7 Dunajská Streda 929 01 

2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

36. 
SKPOS Senica Hollého 18/A Senica 905 01 

2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

37. 
SKPOS Liptovský Mikuláš Kollárova 3 Liptovský Mikuláš 031 01 

2048 
kbit/s 

3584/512 
kbit/s 

38. 
SKPOS - Martin Severná 15 Martin 036 01 

2048 
kbit/s  

39. 
SKPOS - Považská Bystrica Partizánska 7 

Považská 
Bystrica 

017 01 
2048 
kbit/s 

 

40. 
SKPOS – Vihorlatská 
hvezdáreň 

Mierová 4 Humenné 066 01 10 Mbit/s  
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Príloha č.2 k Dodatku č.32 k Zmluve o pripojení 
s evidenčným číslom Poskytovateľa: 35703154 

 
 

CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA 
 
 

 
Jednorazové poplatky za plnenia podľa článku I bodu 1 písm. a) až e) 
tohto dodatku: 

    bez DPH s DPH 

Jednorazový poplatok v zmysle článku I bodu 1. písm. a tohto dodatku 
k Zmluve 

 
1 300 000 Eur 1 560 000 Eur 

Jednorazový poplatok v zmysle článku I bodu 1. písm. b tohto dodatku 
k Zmluve  297 000 Eur 356 400 Eur 

Jednorazový poplatok v zmysle článku I bodu 1. písm. c tohto dodatku 
k Zmluve    578 000 Eur   693 600 Eur 

Jednorazový poplatok v zmysle článku I bodu 1. písm. d tohto dodatku 
k Zmluve 192 000 Eur 230 400 Eur 

Jednorazový poplatok v zmysle článku I bodu 1. písm. e tohto dodatku 
k Zmluve 30 000 Eur 36 000 Eur 

Celkom: 2 397 000 Eur 2 876 400 Eur 

      
 
 
 
 
 

Štvrťročný poplatok za plnenia podľa článku I bodu 1 písm. f)  
tohto dodatku: 

    bez DPH s DPH 

Štvrťročný poplatok za plnenia podľa článku I bodu 1. písm. f tohto 
dodatku k Zmluve 25 500 Eur 30 600 Eur 

Celkom: 25 500 Eur 30 600 Eur 

 


