Všeobecne podmienky poskytovania verejnych
elektronickych
komunikačnych
sluţieb
prostrednictvom verejnej mobilnej telefonnej siete
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
(ďalej len „Všeobecne podmienky“) vydane v sulade so zakonom č. 610/2003 Z. z. o
elektronickych komunikaciach v zneni neskoršich predpisov.
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Vymedzenie základných pojmov
Pre účely týchto Všeobecných podmienok:
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Slovak Telekom, a.s., so sidlom Karadţičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35 763 469, zapisana v
obchodnom registri vedenom Okresnym sudom Bratislava 1, oddiel Sa, vloţka č. 2081/B (ďalej len
„spoločnosť ST“) je v sulade so zakonom č. 610/2003 Z.z. o elektronickych komunikaciach v zneni
neskoršich predpisov (ďalej len „Zakon“) a v rozsahu všeobecneho povolenia a individualnych povoleni
vydanych Telekomunikačnym uradom Slovenskej republiky podnikom, ktory je opravneny poskytovať siete
a sluţby elektronickych komunikacii v pridelenych frekvenčnych pasmach.
Zmluva je zmluva o pripojení uzatvorená medzi spoločnosťou ST a Účastníkom, ktorej predmetom je
záväzok spoločnosti ST zriadiť potrebný prístup a pripojiť koncové zariadenie Účastníka (najmä
prostredníctvom SIM karty) k verejnej mobilnej telefónnej sieti spoločnosti ST a sprístupniť Účastníkovi
súvisiace Sluţby a záväzok Účastníka zaplatiť cenu za uvedené zriadenie pripojenia a sprístupnenie
Sluţieb. Ak sa v Zmluve, jej dodatkoch, Všeobecných podmienkach, Osobitných podmienkach
špecifických Sluţieb, Cenníku alebo iných dokumentoch týkajúcich sa Zmluvy uvádza pojem Zmluva,
rozumie sa ním samotná Zmluva, jej dodatky, vrátane všetkých jej súčasti (napr. Všeobecné podmienky,
Cenník) a všetkých jej príloh, ak výslovne nie je uvedené inak.
Záujemca je osoba, ktora ma zaujem uzavrieť Zmluvu so spoločnosťou ST a ktora adresuje spoločnosti
ST prejav vole, ktory sa v zmysle Všeobecnych podmienok povaţuje za navrh na uzavretie Zmluvy.
Koncový uţívateľ je osoba, ktora pouţiva alebo poţaduje verejne dostupnu elektronicku komunikačnu
sluţbu a tuto sluţbu ďalej neposkytuje a ani prostrednictvom nej neposkytuje ďalšie sluţby.
Účastník je Koncovy uţivateľ, ktory uzavrel so spoločnosťou ST Zmluvu.
Uţívateľ je fyzicka osoba alebo pravnicka osoba, ktora pouţiva alebo poţaduje poskytovanie verejne
dostupnej sluţby. Za Uţivateľa sa na učely tychto Všeobecnych podmienok povaţuje aj Učastnik a
Koncovy uţivateľ, ak Zakon, resp. ak sa ďalej v tychto Všeobecnych podmienkach neustanovuje inak.
Verejná mobilná telefónna sieť je verejna elektronicka komunikačna sieť pouţivana spoločnosťou ST na
poskytovanie verejnych mobilnych telefonnych sluţieb zriadena a poskytovana na frekvenčnych pasmach
pridelenych spoločnosti ST prostrednictvom technologie GSM, UMTS alebo inej technologie; umoţňuje
prenos hlasovej komunikacie medzi koncovymi bodmi siete alebo ine formy komunikacie, ako su napriklad
faksimilny prenos alebo prenos dat (ďalej len „VMTS“). V pripade, ak sa v Zmluve, Cenniku alebo v
akomkoľvek inom dokumente tvoriacom sučasť Zmluvy, ktorej sučasťou su aj tieto Všeobecne podmienky,
uvadza pojem „sieť T-Mobile“ alebo „sieť T-Mobile Slovensko“ alebo „mobilna sieť ST“ alebo „mobilna sieť
spoločnosti Slovak Telekom“ alebo „mobilna sieť Podniku“, a to v akomkoľvek gramatickom tvare, pod
takymto pojmom sa rozumie „verejna mobilna telefonna sieť“, tak ako je definovana v tomto bode.
Mobilný telefón (ďalej len „MT“) je koncove zariadenie, ktore sa prostrednictvom SIM karty pripaja na
koncove body VMTS a sluţi na prijem a vysielanie informacii. Koncovym zariadenim sa pritom rozumie
telekomunikačne zariadenie alebo jeho technicka časť, ktore umoţňuje komunikaciu a je určene na
bezdrotove pripojenie na koncove body VMTS.
SIM (Subscriber Identification Modul, ďalej len „SIM karta“) je mikroprocesorovy modul, ktory umoţňuje
Učastnikovi aktivne prihlasenie sa do VMTS a vyuţivanie niektorych verejnych mobilnych sluţieb
elektronickej komunikacie spoločnosti ST, pripadne inych sluţieb. Zodpoveda medzinarodne pouţivanym
štandardom.
PIN kód (Personal Identification Number) je blokovaci bezpečnostny kod sluţiaci na pristup k udajom SIM
karty. PIN kod poskytne spoločnosť ST Učastnikovi po uzatvoreni Zmluvy. Učastnik je opravneny meniť
PIN kod sposobom stanovenym spoločnosťou ST.
PUK kód (Personal Unblocking Key) je kod sluţiaci na odblokovanie SIM karty zablokovanej nespravnym
zadanim PIN kodu alebo sluţiaci na zmenu PIN kodu. PUK kod poskytne spoločnosť ST Učastnikovi po
uzatvoreni Zmluvy.
ID kód (identifikačny kod) je identifikačny udaj sluţiaci pre jednoznačnu identifikaciu Učastnika vo vzťahu k
spoločnosti ST, prostrednictvom ktoreho ma Učastnik moţnosť ziskať vybrane informacie tykajuce sa
prevadzky jeho SIM karty a vykonať zmeny Zmluvy a/alebo vybranych sluţieb poskytovanych
spoločnosťou ST podľa tychto Všeobecnych podmienok. ID kod poskytne spoločnosť ST Učastnikovi po
uzatvoreni Zmluvy. Učastnik je opravneny meniť ID kod sposobom stanovenym spoločnosťou ST.
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Spoločnosť ST je opravnena priradiť a spristupniť Učastnikovi aj ine identifikačne kody sluţiace pre
jednoznačnu identifikaciu Učastnika vo vzťahu k spoločnosti ST, napr. tzv. Customer code, pričom je
opravnena určiť vzajomny vzťah medzi jednotlivymi kodmi.
Cenník je aktualna tarifa, ktora obsahuje ceny za jednotlive poskytovane Sluţby, zoznam bezplatne
poskytovanych sluţieb, podrobnosti o jednorazovych, pravidelne sa opakujucich a variabilnych cenach,
vratane počiatočneho a konečneho terminu zučtovacieho obdobia a sposobe uhrady tychto cien a
informacie o tom, ako si Uţivateľ moţe vyţiadať informacie o aktualnych cenach spoločnosti ST a
pripadnych zľavach z tychto cien.
Sluţby su elektronicke komunikačne sluţby poskytovane spoločnosťou ST prostrednictvom VMTS,
umoţňujuce prenos hlasovej komunikacie alebo inych foriem komunikacie (napr. faksimilny prenos alebo
prenos dat), a to najma verejna telefonna sluţba členena podľa programov sluţieb pozostavajuca zo
zakladnych a z voliteľnych sluţieb a s nimi spojenymi inymi doplnkovymi a ostatnymi sluţbami a produktmi
elektronickych komunikacii, ako aj ďalšie produkty poskytovane spoločnosťou ST. Prehľad programov
sluţieb, zakladnych, voliteľnych, doplnkovych a ostatnych sluţieb poskytovanych spoločnosťou ST je
uvedeny v Cenniku. Sluţby moţu byť poskytovane Učastnikovi alebo tretim osobam na zaklade
objednavky Učastnika alebo s jeho suhlasom. Spoločnosť ST je opravnena upraviť podmienky
poskytovania niektorych osobitnych alebo špecialnych druhov sluţieb osobitnymi podmienkami.
Aktivácia SIM karty je pripojenie SIM karty k VMTS. Aktivacia SIM karty predstavuje technologicky a
administrativny predpoklad pre prevadzku SIM karty a vyuţivanie niektorych Sluţieb Učastnikom.
Roaming je doplnkova sluţba poskytovana spoločnosťou ST na zaklade medzinarodnych roamingovych
zmluv, ktorej predmetom je vyuţivanie povolenych, dostupnych a dohodnutych sluţieb v sieťach
zahraničnych poskytovateľov sluţieb elektronickych komunikacii, s ktorymi ma spoločnosť ST uzatvorene
medzinarodne roamingove zmluvy, pokiaľ ma Učastnik poskytovanie tychto sluţieb so spoločnosťou ST
dohodnute a pokiaľ je poskytovanie medzinarodneho roamingu technicky moţne.
Textové správy SMS (Short Message Service) je doplnkova sluţba elektronickych komunikacii
umoţňujuca vysielanie a prijem kratkych textovych sprav.
Multimediálne správy MMS (Multimedia Messaging Service) je doplnkova sluţba elektronickych
komunikacii umoţňujuca vysielanie a prijem sprav s obrazovym, zvukovym, textovym, prip. video- alebo
inym obsahom, ako aj kombinaciou tychto obsahov.
Predajné miesta su obchodne priestory spoločnosti ST, priestory jeho značkovych a autorizovanych
predajcov, ako aj inych opravnenych subjektov a pokiaľ je to technicky moţne a spoločnosťou ST
umoţnene, aj ine komunikačne prostredia, ako napr. Internet.
Lokalizačné údaje su akekoľvek udaje spracuvane vo VMTS, ktore označuju geograficku polohu
koncoveho zariadenia Uţivateľa verejnej dostupnej Sluţby.
Prevádzkové údaje su udaje vzťahujuce sa na Uţivateľa spracuvane na učely prenosu vo VMTS alebo na
učely fakturacie. Su to najma telefonne čisla, adresa Uţivateľa, druh koncoveho zariadenia alebo ineho
zariadenia, tarifny kod, celkovy počet jednotiek volania učtovanych v zučtovacom obdobi, druh, datum, čas
a dĺţka spojenia, mnoţstvo prenesenych udajov.
Zábezpeka je peňaţna čiastka zaplatena Učastnikom v prospech spoločnosti ST za učelom zabezpečenia
a pripadnej uhrady pohľadavok spoločnosti ST voči Učastnikovi. Spoločnosť ST je opravnena podmieniť
poskytnutie Sluţieb zloţenim zabezpeky v pripadoch uvedenych v tychto Všeobecnych podmienkach, v
Cenniku alebo v pripadoch osobitne dohodnutych s Učastnikom.
GSM (Global System for Mobile Communication) je mobilny bunkovy komunikačny system pracujuci v
Europskej unii vo frekvenčnom pasme 900 MHz, resp. 1 800 MHz. 1.24 UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) je univerzalny mobilny telekomunikačny system, t. j. digitalny bunkovy
komunikačny system 3. generacie mobilnych telefonnych sieti pracujuci vo frekvenčnom pasme 2 GHz.

2.

Zmluvné podmienky
Podmienky uzavretia Zmluvy

2.1

Prava a povinnosti spoločnosti ST a Učastnika sa budu riadiť Zakonom, Zmluvou (vratane jej zmien a
dodatkov), Všeobecnymi podmienkami, platnym Cennikom, osobitnymi podmienkami špecifickych Sluţieb
vydanymi spoločnosťou ST, ako aj pokynmi spoločnosti ST, s ktorymi bol Učastnik oboznameny.
Všeobecne podmienky a platny Cennik prevezme Učastnik pri uzavreti Zmluvy. Formular Zmluvy,
Všeobecne podmienky a Cenniky su pristupne na Predajnych miestach určenych spoločnosťou ST.
Zaujemca o uzatvorenie Zmluvy v sulade so znenim Všeobecnych podmienok predloţi na Predajnom
mieste vyplnenu Zmluvu na prislušnom formulari. Predloţenie vyplnenej Zmluvy sa povaţuje za navrh na
uzavretie Zmluvy, pokiaľ nie je uvedene inak. Zaujemca je viazany navrhom na uzavretie Zmluvy po dobu
30 kalendarnych dni. Spoločnosť ST oznami Zaujemcovi prijatie, resp. odmietnutie navrhu na uzavretie
Zmluvy v lehote 30 kalendarnych dni od prevzatia navrhu Zmluvy.
Zaujemca je povinny vţdy pred uzavretim Zmluvy predloţiť spoločnosti ST na poţiadanie platne doklady
vzťahujuce sa na jeho osobu, ako aj doklady stanovene spoločnosťou ST potrebne na jeho riadnu
identifikaciu, na preverenie splnenia podmienok nevyhnutnych na uzatvorenie Zmluvy a na posudenie
sposobilosti Zaujemcu riadne a včas plniť zavazky zo Zmluvy. Za tymto učelom je spoločnosť ST
opravnena najma poţiadať Zaujemcu o poskytnutie nevyhnutnych osobnych udajov. Zaujemca nie je
povinny poskytnuť spoločnosti ST ňou poţadovane osobne udaje. Bez poskytnutia osobnych udajov v
rozsahu uvedenom v čl. 9 bod 9.1 tychto Všeobecnych podmienok spoločnosť ST nebude mocť riadne
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plniť Zmluvu a ani posudiť sposobilosť Zaujemcu riadne a včas plniť zavazky zo Zmluvy, a preto nebude
moţne so Zaujemcom Zmluvu uzavrieť. Ak Učastnik neudeli spoločnosti ST osobitny suhlas na ďalšie
spracuvanie takto ziskanych osobnych udajov, ktore nie su uvedene v čl. 9 bod 9.1 tychto Všeobecnych
podmienok, spoločnosť ST vykona likvidaciu tychto osobnych udajov Učastnika bez zbytočneho odkladu
po prevereni sposobilosti Zaujemcu riadne a včas plniť zavazky zo Zmluvy a zaroveň po oznameni svojho
stanoviska k navrhu na uzavretie Zmluvy predloţenemu zo strany Zaujemcu podľa bodu 2.3 tychto
Všeobecnych podmienok. Tym nie je dotknute opravnenie spoločnosti ST spracuvať osobne udaje
Učastnika podľa čl. 9 tychto Všeobecnych podmienok v pripade, ak dojde k uzavretiu Zmluvy. Dokladmi
nevyhnutnymi na riadnu identifikaciu Zaujemcu su v pripade občana Slovenskej republiky najma občiansky
preukaz a v pripade cudzieho štatneho prislušnika cestovny pas a povolenie na pobyt v Slovenskej
republike; predloţenie povolenia na pobyt nie je potrebne u osob, u ktorych sa povolenie na pobyt v
Slovenskej republike podľa všeobecne zavaznych pravnych predpisov nevyţaduje. V pripade, ak je
Zaujemca podnikateľom, resp. pravnickou osobou, je nevyhnutnym dokladom na jeho riadnej identifikacii
taktieţ vypis z obchodneho, zo ţivnostenskeho alebo z ineho prislušneho registra preukazujuceho pravnu
subjektivitu tejto osoby. Okrem vyššie uvedenych dokladov je spoločnosť ST opravnena poţadovať od
Zaujemcu aj ine hodnoverne doklady a pisomnosti alebo splnenie inych podmienok (napr. zloţenie
Zabezpeky, poskytnutie prava spoločnosti ST zinkasovať peňaţne zavazky zo Zmluvy z platobnej karty
Zaujemcu alebo poskytnutie ineho sposobu zabezpečenia zavazkov Zaujemcu zo Zmluvy, a to v rozsahu
a za podmienok stanovenych spoločnosťou ST a odsuhlasenych Zaujemcom), ak je to podľa uvaţenia
spoločnosti ST potrebne na preverenie identifikacie Zaujemcu, splnenia podmienok potrebnych na
uzavretie Zmluvy alebo sposobilosti Zaujemcu plniť zavazky zo Zmluvy. Spoločnosť ST je opravnena
predloţene doklady so suhlasom Zaujemcu kopirovať, archivovať a spracuvať ich sposobom a na učel
špecifikovany tymito Všeobecnymi podmienkami a Zmluvou.
Učastnik podpisuje Zmluvu osobne alebo prostrednictvom zastupcu. V pripade, ak je Učastnik pravnickou
osobou, za tuto osobu podpisuje Zmluvu osoba opravnena na to podľa vypisu z prislušneho registra,
pripadne podľa ineho relevantneho dokumentu preukazujuceho jeho pravnu subjektivitu a opravnenie
konať v mene pravnickej osoby alebo zastupca tejto pravnickej osoby. Zastupca sa preukazuje
splnomocnenim s uradne overenym podpisom Učastnika alebo osoby opravnenej konať za Učastnika v
pripade, ak je Učastnikom pravnicka osoba, alebo prislušnou verejnou listinou (rozhodnutim štatneho
organu), z obsahu ktorej vyplyva opravnenie zastupcu konať v mene zastupeneho.
Spoločnosť ST je opravnena pred podpisom Zmluvy vykonať preverenie skutočnosti uvedenych v bode 2.7
tychto Všeobecnych podmienok. Zmluva je platna dňom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Ak
nedojde k podpisaniu Zmluvy oboma zmluvnymi stranami v rovnaky deň, pre vznik platnosti Zmluvy je
rozhodny datum jej podpisania neskoršie podpisujucou zmluvnou stranou. Spoločnosť ST nie je povinna
plniť ţiadnu povinnosť podľa Zmluvy a tychto Všeobecnych podmienok, pokym jej Učastnik neuhradi
všetky poplatky, ktore je Učastnik povinny uhradiť bezprostredne po uzatvoreni Zmluvy v zmysle platneho
Cennika, ak nie je dohodnute inak.
Spoločnosť ST ma pravo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy v pripade, ak:
a) poskytovanie poţadovanej Sluţby je v poţadovanom mieste alebo v poţadovanom rozsahu technicky
neuskutočniteľne,
b) Zaujemca o ňu podľa rozhodnutia spoločnosti ST nedava zaruku, ţe bude dodrţiavať Zmluvu, najma
preto, ţe je dlţnikom spoločnosti ST alebo ineho podniku elektronickych komunikacii, alebo preto, ţe
spoločnosť ST alebo iny podnik elektronickych komunikacii uţ predtym odstupil od akejkoľvek zmluvy s
nim alebo vypovedal akukoľvek zmluvu s nim,
c) Zaujemca nesuhlasi so Všeobecnymi podmienkami poskytovania poţadovanej Sluţby.
Zmluva nebude uzavreta v pripade, ak Zaujemca nepredloţi doklady poţadovane spoločnosťou ST alebo
ak predloţi doklady, ktore nie su platne alebo sa nevzťahuju na jeho osobu. Zmluva nemoţe byť uzavreta,
ak by jej uzavretie bolo v rozpore so zakonom, s dobrymi mravmi alebo v rozpore so všeobecne
zachovavanymi obchodnymi zvyklosťami. Zmluva taktieţ nemoţe byť uzavreta, ak Zaujemca nepristupil
na podmienky upravene v Zmluve a v tychto Všeobecnych podmienkach a v platnom Cenniku.
Učastnik berie na vedomie, ţe v pripade, ak Zmluva nadobudne učinnosť počas dohodnuteho
zučtovacieho obdobia, spoločnosť ST Učastnikovi v prvom zučtovacom obdobi nasledujucom po učinnosti
Zmluvy: (i) vyučtuje alikvotnu časť pravidelneho mesačneho poplatku, ak je predmetom Zmluvy
poskytovanie Sluţieb s pravidelnym mesačnym poplatkom, (ii) poskytne alikvotnu časť voľnych minut,
resp. voľnych dat, ak je predmetom Zmluvy poskytovanie Sluţieb s tzv. voľnymi minutami alebo voľnymi
objemami dat.

3.

Vydanie a užívanie SIM karty

3.1

Aktivovanu SIM kartu odovzda spoločnosť ST Učastnikovi do uţivania bezprostredne po tom, ako sa
Zmluva stane učinnou, ak je poskytnutie SIM karty nevyhnutne na poskytovanie Sluţieb, alebo ak nebolo
dohodnute inak, alebo ak z vyslovnych pokynov spoločnosti ST nevyplyva niečo ine.
SIM karta je vo vylučnom vlastnictve spoločnosti ST a je neprenosna. SIM kartu nie je moţne prenajať, ani
inak ju previesť na inu osobu, ani ziskať do drţby od tretej osoby bez suhlasu spoločnosti ST. Učastnik
moţe SIM kartu vyuţivať iba na učel a sposobom dohodnutym so spoločnosťou ST.
Uţivateľ nie je opravneny SIM kartu upravovať alebo zasahovať do nej akymkoľvek sposobom. Uţivateľ
tieţ nie je opravneny akymkoľvek sposobom kopirovať, spracovavať alebo inym sposobom manipulovať
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(najma kopirovať, modifikovať) s technickymi udajmi obsiahnutymi na SIM karte. Učastnik zodpoveda
spoločnosti ST za poškodenie a stratu SIM karty. Učastnik berie na vedomie, ţe spoločnosť ST je
opravnena povaţovať volanie zo SIM karty pridelenej Učastnikovi za jednoznačny identifikator Učastnika.
Učastnik zodpoveda za konanie tretich osob, ktore vyuţili SIM kartu, ktora bola pridelena Učastnikovi, ako
aj za škodu tym sposobenu.
Spoločnosť ST prideli k SIM karte telefonne čislo bezplatne podľa jej vlastneho vyberu. Spoločnosť ST
moţe prideliť k SIM karte telefonne čislo podľa vyberu Učastnika, a to za odplatu v zmysle platneho
Cennika, avšak len v pripade, ak je zvolene telefonne čislo voľne a ak je jeho pridelenie technicky moţne.
V pripade poškodenia, straty alebo odcudzenia SIM karty spoločnosť ST vyda Učastnikovi na jeho ţiadosť
novu SIM kartu; odplata za vydanie novej SIM karty bude učtovana Učastnikovi podľa platneho Cennika.
Učastnik sa zavazuje, ţe SIM kartu spoločnosti ST:
a) nebude vyuţivať a ani neumoţni jej vyuţivanie na poskytovanie, resp. na sprostredkovanie
poskytovania Sluţieb tretim osobam; v pripade porušenia tejto povinnosti je Učastnik povinny nahradiť
spoločnosti ST škodu v celom rozsahu, ktora jej vznikla porušenim tejto povinnosti,
b) bude vyuţivať vylučne v MT, ktory nebude inštalovany v zariadeni pripojenom na inu sieť elektronickej
komunikacie, ako je VMTS spoločnosti ST;
c) nebude inštalovana v zariadeni umoţňujucom prepojenie VMTS spoločnosti ST s inou sieťou
elektronickej komunikacie (napr. v GSM brane) za učelom prepojenia tychto sieti alebo za učelom
ukončovania prevadzky elektronickej komunikacie smerovanej z inej (vratane neverejnej) siete
elektronickej komunikacie vo VMTS spoločnosti ST, bez predchadzajucej pisomnej dohody so
spoločnosťou ST.
Učastnik sa zavazuje, ţe v pripade zneuţivania Sluţieb prostrednictvom SIM karty vratane pripadov
podozrenia zo zneuţivania Sluţieb vykona alebo zabezpeči všetky potrebne ukony smerujuce k upusteniu
od stavu a od činnosti porušujucich pravne predpisy a zmluvne dojednania medzi nim a spoločnosťou ST.
Učastnik sa taktieţ zavazuje, ţe bezodkladne odstrani všetky nasledky takychto činnosti a zasahov do
opravnenych zaujmov spoločnosti ST. Tym nie je dotknuta zodpovednosť Učastnika za škodu sposobenu
spoločnosti ST.

4.

Práva a povinnosti spoločnosti ST

4.1

Spoločnosť ST je povinna:
a) predkladať Učastnikovi prehľadne a zrozumiteľne vyučtovanie Sluţby, pokiaľ z povahy Sluţby
nevyplyva, ţe vyučtovanie nie je potrebne, a na poţiadanie Učastnika poskytovať aj podrobne udaje o
jednotlivych odchadzajucich volaniach za cenu podľa platneho Cennika,
b) pokiaľ je to technicky moţne, umoţniť Učastnikovi vyberove zablokovanie prichadzajucich a
odchadzajucich volani,
c) po uzavreti Zmluvy a uhradeni prislušneho poplatku Učastnikom podľa Cennika aktivovať SIM kartu, ak
nie je dohodnute inak,
d) po nadobudnuti učinnosti Zmluvy poskytnuť Sluţby suvisiace s prevadzkou SIM karty podľa zvoleneho
programu sluţieb a ine Sluţby uvedene v Cenniku a dohodnute Zmluvou,
e) poskytnuť na ţiadosť Učastnika, pokiaľ je to technicky moţne, sluţbu identifikacie zlomyseľneho,
obťaţujuceho a vyhraţneho volania,
f) poskytovať Učastnikovi servisne sluţby, ktore spočivaju v kontrole nastavenia Sluţieb a zabezpečeni
ich riadneho nastavenia, a to prostrednictvom miest sluţieb zakaznikov, predajnych miest a liniek
sluţieb zakaznikom.
Okrem ďalšich prav uvedenych vo Všeobecnych podmienkach ma spoločnosť ST pravo najma:
a) overiť identifikačne a ine osobne udaje Zaujemcu o uzavretie Zmluvy, ako aj splnenie podmienok pre
uzavretie Zmluvy sposobom uvedenym v čl. 2,
b) na zaplatenie ceny Sluţieb spristupnenych Učastnikovi podľa Všeobecnych podmienok a platneho
Cennika,
c) na nahradu škody sposobenej zo strany Učastnika na VMTS a na telekomunikačnom zariadeni
spoločnosti ST,
d) poţadovať uhradu zalohy ešte pred ukončenim zučtovacieho obdobia minimalne vo vyške mesačneho
poplatku za Sluţbu, najma ak Učastnik:
da) je dlţnikom spoločnosti ST alebo
db) vykazal v určitom obdobi neprimerane vysoky narast objemu hovorov alebo elektronickej
komunikačnej prevadzky, alebo
dc) vedome umoţňuje tretej osobe zneuţivanie Sluţieb a bezodkladne nezabezpeči všetky ukony
smerujuce k upusteniu od takejto činnosti a k navrateniu do pravneho stavu, alebo
dd) prestane mať trvaly pobyt alebo sidlo, prip. miesto podnikania v niektorom z členskych štatov
Europskej unie, alebo
de) nebude podľa uvaţenia spoločnosti ST v buducnosti schopny riadne hradiť svoje zavazky;
a to na zaklade zalohovej faktury vystavenej spoločnosťou ST v lehote splatnosti 4 pracovnych dni od
vystavenia zalohovej faktury Učastnikovi, s čim Učastnik suhlasi; vyučtovanie zalohovej platby bude
zrealizovane v najbliţšom zučtovacom obdobi, v ktorom to bude technicky moţne a ktore bude
nasledovať po prijati zalohovej platby spoločnosťou ST: spoločnosť ST oznami Učastnikovi vystavenie
zalohovej faktury a potrebne udaje na jej zaplatenie prostrednictvom volania na telefonne čislo

4.2

e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)

q)

r)

s)

t)

Učastnika alebo prostrednictvom SMS spravy zaslanej Učastnikovi na jeho telefonne čislo, a to v deň
vystavenia zalohovej faktury,
uskutočniť prevod zmluvnych prav a povinnosti zo Zmluvy (ktoreho sučasťou je prevod prav a
povinnosti spojenych so SIM kartou) na tretiu osobu so suhlasom existujuceho a noveho Učastnika aţ
po preukazanom uhradeni všetkych zavazkov voči spoločnosti ST; za zavazok voči spoločnosti ST sa
povaţuje pre učely tohto ustanovenia aj zavazok existujuceho Učastnika pred lehotou splatnosti,
poskytovať všetky informacie tykajuce sa PUK kodu len osobne alebo pisomne doporučene poštou na
naposledy ohlasenu adresu Učastnika, ak nie je spoločnosťou ST stanovene alebo s Učastnikom
dohodnute inak;
zmeniť telefonne čislo Učastnika v naliehavych technickych alebo prevadzkovych pripadoch aj bez
suhlasu Učastnika, pokiaľ je to potrebne z dovodu ochrany Učastnika alebo ochrany VMTS, o čom
bude Učastnik informovany aspoň 10 dni dopredu,
zaviesť dodatočne sposoby ochrany VMTS, ak je to potrebne z dovodu jej ochrany alebo ochrany
Učastnika a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvola dodatočne finančne naklady zo strany Učastnika,
realizovať softverove zmeny SIM karty, ak takato zmena nema za nasledok zniţenie kvality a rozsahu
poskytovanych Sluţieb a nesposobi vznik neodovodnenych nakladov zo strany Učastnika,
zrušiť odkazovu schranku Učastnikovi v pripade, ak ju nevyuţiva po dobu dvoch mesiacov; na ţiadosť
Učastnika mu moţe byť odkazova schranka znovu vytvorena,
zmeniť obdobie, za ktore bude pravidelne vystavovať vyučtovanie – fakturu Učastnikovi (v tychto
Všeobecnych podmienkach len ako „zúčtovacie obdobie“),
dodatočne vyfakturovať Sluţby, ktore z technickych pričin nebolo moţne zahrnuť do faktury za
obdobie, v ktorom boli poskytnute,
so suhlasom Učastnika vyučtovať cenu všetkych alebo viacerych Sluţieb poskytovanych Učastnikovi
samostatne na zaklade viacerych zmluvnych vzťahov suhrnne spoločnou fakturou,
kedykoľvek bezplatne aktivovať Učastnikovi Sluţby, ktorych spoplatnenie nastane iba v pripade, ak
zakaznik vykona aktivny ukon na ich vyuţitie, a to aj bez ţiadosti zo strany Učastnika, pričom o
aktivacii tychto Sluţieb je spoločnosť ST povinna informovať Učastnika oznamenim podľa čl. 16
Všeobecnych podmienok a v pripade, ak Učastnik nebude suhlasiť s poskytovanim takto aktivovanych
Sluţieb, na jeho ţiadosť bezplatne vykonať ich deaktivaciu,
informovať Učastnika o zakladnych, voliteľnych, doplnkovych a ostatnych sluţbach, produktoch a inych
aktivitach formou listov, letakov, direct mailov a inymi podobnymi formami pisomneho styku,
v sulade s ust. § 65 ods. 3 Zakona kontaktovať Učastnika za učelom priameho marketingu (vratane
prezentacie produktov a Sluţieb za učelom ich uplatnenia na trhu) svojich alebo ňou poskytovanych
produktov a Sluţieb formou zasielania pisomnosti, prostrednictvom elektronickych komunikacii, najma
formou volania, zasielania faksimilnych sprav, Sluţby textovych sprav (SMS) a Multimedialnych sprav
(MMS) na kontaktne udaje Učastnika, ktore spoločnosť ST ziskala v suvislosti s predajom tovaru a
sluţieb a v sulade so Zakonom a s osobitnymi pravnymi predpismi, pričom Učastnik ma moţnosť
kedykoľvek odmietnuť taketo pouţivanie jeho udajov, a to vyjadrenym prejavom vole doručenym do
dispozicie spoločnosti ST,
aktualizovať na zaklade pisomneho oznamenia Učastnika doručeneho spoločnosti ST v zmysle bodu
5.2 pism. da), db) tychto Všeobecnych podmienok identifikačne udaje Učastnika v najbliţšej fakture,
ktora bude vystavena po doručeni pisomneho oznamenia Učastnika,
podmieniť poskytnutie Sluţieb zloţenim zabezpeky v pripadoch uvedenych v tychto Všeobecnych
podmienkach, v Cenniku, v pripadoch, v ktorych je spoločnosť ST opravnena prerušiť alebo obmedziť
poskytovanie Sluţieb Učastnikovi (bod 14.2) alebo v pripade, ak Učastnik nedava zaruku, ţe si bude
riadne a včas plniť buduce zavazky zo Zmluvy alebo v pripadoch osobitne dohodnutych s Učastnikom,
v pripade, ak Učastnik riadne a včas nesplni svoj splatny zavazok voči spoločnosti ST, uspokojiť svoje
splatne pohľadavky voči Učastnikovi zo zabezpeky; v pripade, ak spoločnosť ST vyuţije zabezpeku
alebo jej časť na uhradu splatnych pohľadavok voči Učastnikovi, spoločnosť ST nie je povinna
Učastnikovi poskytovať Sluţby, na zaplatenie uhrady ktorych bola zabezpeka zaplatena; spoločnosť
ST je povinna vratiť Učastnikovi nim zloţenu zabezpeku, resp. jej zostatok bez zbytočneho odkladu po
uhrade všetkych pohľadavok spoločnosti ST voči Učastnikovi v terminoch uvedenych v tychto
Všeobecnych podmienkach alebo v Cenniku alebo v osobitnej dohode s Učastnikom, najneskor však
do 4 mesiacov odo dňa ukončenia Zmluvy. Zloţenu zabezpeku, resp. jej zostatok vrati spoločnosť ST
Učastnikovi podľa pokynu Učastnika pripisanim peňaţnych prostriedkov na učet určeny Učastnikom
alebo prostrednictvom poštoveho peňaţneho poukazu (do vlastnych ruk); v suvislosti s poskytnutim
zabezpeky nevznika Učastnikovi voči spoločnosti ST narok na akekoľvek uroky alebo ine formy
zhodnotenia poskytnutych peňaţnych prostriedkov,
zaokruhľovať cenu Sluţieb učtovanych sekundovou tarifikaciou, ako aj konečnu cenu Sluţieb podľa
pravidiel matematickeho zaokruhľovania na cele eurocenty.

5.

Práva a povinnosti Účastníka

5.1

Okrem ďalšich prav uvedenych vo Všeobecnych podmienkach ma Učastnik pravo najma:
a) na uzavretie Zmluvy so spoločnosťou ST v sulade so Všeobecnymi podmienkami, ak nie je dovod na
jej odmietnutie podľa čl. 2 bod 2.7 Všeobecnych podmienok alebo ak nebola Zmluva uzatvorena z
dovodov uvedenych v čl. 2 bod 2.8 Všeobecnych podmienok,

5.2

b) na poskytnutie Sluţieb v rozsahu dohodnutom v Zmluve a za cenu podľa platneho Cennika,
c) na bezplatne nezverejnenie jeho osobnych udajov v zozname učastnikov a jeho telefonneho čisla, ak o
to Učastnik poţiada,
d) na bezplatne odstranenie poruch v poskytovani Sluţby, ktore nezavinil,
e) poţiadať o zmenu svojho telefonneho čisla za ine telefonne čislo aj podľa vlastneho vyberu, a to za
cenu podľa platneho Cennika, avšak len v pripade, ak je Učastnikom zvolene telefonne čislo voľne a ak
je pridelenie zvoleneho čisla technicky moţne,
f) poţiadať o dočasne prerušenie poskytovania Sluţieb, maximalne však v celkovom suhrne na dobu 6
mesiacov za kaţdy beţny rok trvania Zmluvy, ak to nie je v rozpore s tymito Všeobecnymi
podmienkami alebo so Zmluvou alebo ak nie je so spoločnosťou ST dohodnute inak a za cenu podľa
platneho Cennika,
g) na zasielanie vyučtovania, ktore obsahuje podrobny vypis o jednotlivych odchadzajucich volaniach, ak
o to Učastnik poţiada, a za cenu podľa platneho Cennika,
h) na poskytovanie pristupu k informačnym sluţbam s operatorom; za poskytovanie pristupu k
informačnym sluţbam sa rozumie pristup k infolinke sluţieb zakaznikom,
i) na poskytnutie sluţby identifikacie čisla volajucej stanice (CLIP) za cenu podľa aktualneho Cennika,
ako aj na bezplatne poskytnutie sluţby zabranenia identifikacie čisla volajucej stanice (CLIR), ak
spoločnosť ST tieto sluţby ponuka,
j) na bezplatne volania na vnutroštatne čisla tiesňovych volani, a to na jednotne europske čislo
tiesňoveho volania „112“, policiu „158“, poţiarnu sluţbu „150“, zachrannu sluţbu „155“.
Okrem ďalšich povinnosti uvedenych vo Všeobecnych podmienkach je Učastnik povinny najma:
a) pouţivať Sluţby iba podľa Zakona, Zmluvy a Všeobecnych podmienok, pripadne pokynov a navodov
spoločnosti ST a pritom dodrţiavať principy dobrych mravov a verejneho poriadku,
b) uhradzať cenu za vyuţivanie Sluţieb v sulade so Zmluvou a s platnym Cennikom,
c) pouţivať iba telekomunikačne zariadenia spĺňajuce poţiadavky podľa osobitnych pravnych predpisov,
d) oznamovať po cely čas učinnosti Zmluvy spoločnosti ST na pracovisko Sluţby zakaznikom alebo na
Predajnych miestach určenych spoločnosťou ST:
da) pisomne zmenu svojich identifikačnych udajov, ak je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou
podnikateľom, a to najma zmenu adresy sidla alebo miesta podnikania, fakturačnej adresy,
pripadne inej adresy pre doručovanie pisomnosti na uzemi Slovenskej republiky, bankoveho
spojenia, nazvu alebo obchodneho mena, pravnej formy, IČO, daňove identifikačne čislo (DIČ),
identifikačne čislo pre DPH (IČ DPH) spolu s uvedenim telefonneho čisla SIM karty, ktoreho sa
tato zmena tyka, a to najneskor do 7 pracovnych dni odo dňa učinnosti takejto zmeny, pričom je
zaroveň povinny priloţiť vierohodny doklad podľa poţiadavky spoločnosti ST, preukazujuci takuto
zmenu, ak nebolo dohodnute inak alebo ak pokyny spoločnosti ST, s ktorymi bol Učastnik
oboznameny, neurčuju inak,
db) pisomne zmenu svojich identifikačnych udajov, ak je fyzickou osobou – nepodnikateľom, a to
najma zmenu mena, priezviska, adresy bydliska, bankoveho spojenia a fakturačnej adresy,
pripadne inej adresy pre doručovanie pisomnosti na uzemi Slovenskej republiky, spolu s
uvedenim telefonneho čisla SIM karty, ktoreho sa tato zmena tyka, resp. aj ine udaje tykajuce sa
Zmluvy, a to najneskor do 7 pracovnych dni odo dňa učinnosti takejto zmeny, pričom je zaroveň
povinny predloţiť vierohodny doklad podľa poţiadavky spoločnosti ST, preukazujuci takuto
zmenu, ak nebolo dohodnute inak alebo ak pokyny spoločnosti ST, s ktorymi bol Učastnik
oboznameny, neurčuju inak,
dc) telefonicky a nasledne pisomne poškodenie, stratu alebo odcudzenie SIM karty ihneď po zisteni
takejto udalosti; taketo oznamenie je z dovodov ochrany Učastnika bez ďalšieho povaţovane za
ţiadosť o prerušenie prevadzky SIM karty; ak poţiadal Učastnik o odpojenie SIM karty telefonicky
bez uvedenia ID kodu, resp. PUK kodu, je povinny najneskor do 3 pracovnych dni potvrdiť svoju
ţiadosť aj pisomne; v pripade oneskoreneho, nepravdiveho alebo nepotvrdeneho oznamenia
zodpoveda za vzniknute škody, ako aj za škody sposobene znovuzapojenim takejto SIM karty
Učastnik; Učastnik je povinny uhradiť cenu za Sluţby poskytnute prostrednictvom stratenej alebo
odcudzenej SIM karty do času, kedy skutočnosť, ţe došlo ku strate alebo odcudzeniu SIM karty
oznamil v zmysle tohto ustanovenia spoločnosti ST,
dd) telefonicky a nasledne pisomne neopravnene vyuţitie SIM karty treťou osobou ihneď po zisteni
takejto udalosti a zaroveň v sulade so svojimi zaujmami vykonať ukony smerujuce k odstraneniu
nasledkov neopravneneho vyuţitia SIM karty treťou osobou; Učastnik zodpoveda za škodu
sposobenu neopravnenym vyuţitim SIM karty treťou osobou; Učastnik je najma povinny uhradiť
cenu za Sluţby poskytnute v dosledku zneuţitia SIM karty do času, kedy Učastnik odstranil
nasledky neopravneneho vyuţitia SIM karty treťou osobou,
e) zabezpečiť utajenie ID kodu a inych pristupovych hesiel, ak su vo vzťahu k danej Sluţbe poskytnute
(ďalej len „prístupové heslá“), a neposkytovať ich tretej osobe; spoločnosť ST nezodpoveda za škody
sposobene zneuţitim ID kodu, resp. inych pristupovych hesiel neopravnenou osobou,
f) poţiadať pisomne o zmenu ID kodu, resp. inych pristupovych hesiel vo vzťahu k danej SIM karte pri
podozreni, ţe sa s nimi oboznamila neopravnena osoba,
g) zmeniť PIN kod vzťahujuci sa k SIM karte pri podozreni, ţe sa s nim oboznamila neopravnena osoba;
spoločnosť ST nezodpoveda za škodu sposobenu zneuţitim PIN kodu neopravnenou osobou,
h) pouţivať i dodatočne zavedene sposoby ochrany VMTS,

nezneuţivať poskytovane Sluţby na hromadne zasielanie nevyţiadanych SMS sprav, MMS sprav, emailovych sprav alebo inej nevyţiadanej komunikacie,
j) zasielať elektronicku poštu (t. j. akukoľvek textovu, hlasovu, SMS spravu či MMS spravu
prostrednictvom VMTS, ktoru moţno uloţiť v sieti alebo na koncovom zariadeni prijemcu, kym ju
prijemca nevyzdvihne) pre marketingove učely len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Uţivateľa –
prijimateľa elektronickej pošty a nezasielať ţiadnu elektronicku poštu na učely priameho marketingu,
ak z elektronickej pošty nie je znama totoţnosť a adresa jej odosielateľa (na ktoru moţe prijimateľ
elektronickej pošty zaslať ţiadosť o skončenie zasielania takych sprav); v pripade porušenia tychto
povinnosti je spoločnosť ST opravnena odstupiť od Zmluvy,
k) dodrţiavať a riadiť sa dodatkami k Zmluve, osobitnymi dohodami o vyuţivani ďalšich produktov a
Sluţieb spoločnosti ST, ako aj osobitnymi podmienkami špecifickych Sluţieb, vydanymi spoločnosťou
ST,
l) doplniť kaţde oznamenie zaslane spoločnosti ST, ak bolo zaslane faxom, elektronickou poštou,
telegraficky alebo inym sposobom ako doručenim originalu, doručenim jeho originalu spoločnosti ST
najneskor do troch pracovnych dni, ak nebolo dohodnute inak; na oznamenia, ktore neboli v tejto
lehote takto doplnene, sa neprihliada, ak nebolo dohodnute inak,
m) ak Učastnik vyuţiva prostrednictvom SIM karty akekoľvek mobilne bankove sluţby a z akychkoľvek
dovodov poţiada spoločnosť ST o prepis jemu pridelenej SIM karty, s ktorou je spojeny aj prepis
telefonneho čisla prisluchajuceho k tejto SIM karte na ineho Učastnika, alebo ak z akychkoľvek
dovodov zanikne opravnenie Učastnika pouţivať jemu pridelene telefonne čislo, Učastnik je povinny
zabezpečiť deaktivaciu tychto mobilnych bankovych sluţieb v akejkoľvek banke, ktora mu poskytovala
mobilne bankove sluţby,
n) poskytovať podľa poţiadaviek spoločnosti ST všetku sučinnosť, ktora je potrebna na plnenie povinnosti
spoločnosti ST vyplyvajucich jej zo Zmluvy alebo zo zakona.
Učastnik sa zavazuje, ţe v pripade, ak uzatvori Zmluvu na dobu určitu, nepoţiada o vypojenie SIM karty z
prevadzky aktivovanej na zaklade takejto Zmluvy ani o dočasne prerušenie poskytovania Sluţieb podľa
ustanovenia bodu 5.1 pism. f) tychto Všeobecnych podmienok, a ţe sa nedopusti takeho konania a ani
neumoţni take konanie, na zaklade ktoreho by spoločnosti ST vzniklo pravo zrušiť takuto Zmluvu
odstupenim od nej alebo pravo vypovedať takuto Zmluvu z dovodov porušenia povinnosti zo strany
Učastnika. Za ţiadosť o vypojenie SIM karty z prevadzky sa pritom povaţuje najma vypoveď Zmluvy zo
strany Učastnika, ţiadosť o jej vypojenie v pripade straty alebo kradeţe SIM karty, ako aj odstupenie
Učastnika od Zmluvy z ineho dovodu, neţ je porušenie povinnosti na strane spoločnosti ST. Uvedene sa v
rovnakej miere uplatňuje aj na pripady uzatvorenia dodatku k Zmluve, ktory je uzatvarany na dobu určitu, a
to aj vo vzťahu len k časti predmetu Zmluvy, resp. vo vzťahu k niektorej Sluţbe.
Za Sluţby, ktorych cenu je Učastnik povinny uhradiť spoločnosti ST, sa povaţuju aj Sluţby, ktore Učastnik
objednal v prospech tretich osob alebo ktore boli s jeho suhlasom poskytnute tretim osobam. Za
objednavku alebo suhlas Učastnika sa povaţuje akykoľvek prejav vole Učastnika smerujuci k určeniu tretej
osoby ako prijemcu Sluţby, pričom pre identifikaciu takejto tretej osoby je rozhodujuci akykoľvek
identifikator (napr. telefonne čislo) zadany Učastnikom v sulade s pokynmi spoločnosti ST pri objednavke
alebo vyuţiti Sluţby.
V pripade, ak Učastnik prostrednictvom Sluţby spoločnosti ST vyuţije moţnosť platby za tovary a sluţby
poskytovane tretimi osobami, zavazuje sa uhradiť cenu tychto tovarov a sluţieb poskytnutych tretimi
osobami a vyučtovanu spoločnosťou ST.
i)
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6.

Zmena Zmluvy, Služieb a ceny Služieb

6.1

Účastník má právo počas trvania Zmluvy písomne poţiadať o vykonanie zmeny Zmluvy a Sluţieb. V
ţiadosti o zmenu Zmluvy je Účastník povinný uviesť popis poţadovanej zmeny, telefónne číslo, ktorého sa
táto zmena týka, a ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa aj meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum
narodenia, rodné číslo, dátum podania ţiadosti a podpis Účastníka, resp. ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa a právnickú osobu, tak aj obchodné meno, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ pre
DPH, dátum podania ţiadosti, podpis Účastníka a odtlačok pečiatky, ak to pre právnickú osobu alebo
fyzickú osobu podnikateľa vyplýva z výpisu z obchodného registra alebo z iného dokladu, preukazujúceho
jeho právnu subjektivitu a spôsob konania v jeho mene a pokiaľ to umoţňuje spôsob realizácie ţiadosti o
zmenu Zmluvy. Účastník je takisto oprávnený poţiadať o zmenu Zmluvy telefonicky, e-mailom,
prostredníctvom Internetu, a to výlučne za splnenia podmienok stanovených spoločnosťou ST (napr. na
základe poskytnutia ID kódu, dátumu narodenia, mena a priezviska Účastníka a pod.), alebo osobne,
pokiaľ to umoţňuje spôsob realizácie ţiadosti o zmenu Zmluvy a pokiaľ je to v súlade s pokynmi
spoločnosti ST. V prípade, ak Účastník poţiada o zmenu telefonicky, e-mailom, prostredníctvom Internetu,
je povinný doplniť túto ţiadosť faxom alebo písomne v lehote do troch pracovných dní odo dňa poţiadania
o zmenu Zmluvy niektorým z týchto spôsobov, ak nebolo dohodnuté inak, alebo ak pokyny spoločnosti ST,
s ktorými bol Účastník oboznámený, neurčujú inak. V prípade, ak spoločnosť ST akceptuje poţiadavku
Účastníka na zmenu Zmluvy, zmenu Zmluvy vykoná do troch pracovných dní od doručenia ţiadosti
Účastníka na zmenu Zmluvy. V prípade, ak sa zmena Zmluvy bude týkať (i) aktivácie Sluţby s
pravidelným mesačným poplatkom, spoločnosť ST vyúčtuje Účastníkovi v prvom zúčtovacom období
nasledujúcom po aktivácii Sluţby alikvotnú časť pravidelného mesačného poplatku, (ii) Sluţieb s tzv.
voľnými minútami alebo voľnými objemami dát, spoločnosť ST vyúčtuje Účastníkovi v prvom zúčtovacom
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období nasledujúcom po aktivácii Sluţby alikvotnú časť voľných minút, resp. voľných dát. Na konanie
Účastníka a preukazovanie oprávnenia zástupcu konať v mene Účastníka pri zmene Zmluvy sa primerane
pouţije článok 2 bod 2.5 Všeobecných podmienok.
Ţiadosť o zmenu Zmluvy sa dňom doručenia písomnej akceptácie zo strany spoločnosti ST Účastníkovi
alebo dňom uskutočnenia poţadovanej zmeny stáva zmenou Zmluvy, ak nebol dohodnutý neskorší dátum
nadobudnutia účinnosti zmeny Zmluvy. Spoločnosť ST je však oprávnená podmieniť uskutočnenie
poţadovanej zmeny Zmluvy zloţením Zábezpeky, poskytnutím iného vhodného spôsobu zabezpečenia
záväzkov Účastníka zo Zmluvy alebo uhradením všetkých doteraz neuhradených splatných záväzkov
Účastníka za poskytované Sluţby zo strany spoločnosti ST. Spoločnosť ST je oprávnená obmedziť
moţnosti zmeny Zmluvy pokiaľ došlo k prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania Sluţieb podľa čl. 14
Všeobecných podmienok, ako aj v prípade plynutia výpovednej lehoty podľa čl. 15 Všeobecných
podmienok.
Účastník je oprávnený poţiadať o poskytovanie alebo zmenu poskytovania ďalších produktov a sluţieb
spoločnosti ST písomne, telefonicky, e-mailom, prostredníctvom Internetu, a to výlučne za splnenia
podmienok stanovených spoločnosťou ST (napr. na základe poskytnutia ID kódu, dátumu narodenia,
mena Účastníka a pod.) alebo osobne. Deň akceptácie ţiadosti zo strany spoločnosti ST, resp. deň
uskutočnenia poţadovanej zmeny sa povaţuje za zmenu rozsahu poskytovaných produktov a Sluţieb,
dohodnutú medzi Účastníkom a spoločnosťou ST.
Ak nedošlo k akceptácii ţiadosti podanej Účastníkom podľa bodu 6.1., resp. 6.3. týchto Všeobecných
podmienok do 30 dní od doručenia ţiadosti o zmenu Zmluvy alebo Sluţby spoločnosti ST, povaţuje sa
takáto ţiadosť Účastníka za neakceptovanú. Spoločnosť ST je oprávnená neakceptovať ţiadosť najmä z
dôvodov nesplnenia niektorých podmienok vyţadovaných spoločnosťou ST k akceptácii navrhovanej
zmeny, pretrvávajúceho porušovania povinností vyplývajúcich z ktorejkoľvek Zmluvy alebo podania
opakovanej ţiadosti o zmenu Zmluvy v priebehu jedného zúčtovacieho obdobia. Neakceptovanie ţiadosti
Účastníka, ako aj dôvody jej neakceptácie je spoločnosť ST oprávnená Účastníkovi oznámiť do 30 dní od
doručenia ţiadosti o zmenu Zmluvy alebo Sluţby spoločnosti ST.
Spoločnosť ST je oprávnená zmeniť zmluvné podmienky dojednané s Účastníkom v Zmluve, pričom
zmenou zmluvných podmienok sa rozumie najmä úplná alebo čiastočná úprava, zmena alebo zrušenie
programu sluţieb alebo Sluţby, a to vrátane ich kvality, rozsahu, štruktúry, výšky ceny alebo inej
podmienky (ďalej spoločne označované aj ako „zmena zmluvných podmienok“). Spoločnosť ST je
oprávnená uskutočniť zmenu zmluvných podmienok z dôvodu:
a) zmeny podmienok na trhu poskytovania elektronických komunikačných sluţieb alebo
b) zvýšenia nákladov spoločnosti ST súvisiacich s poskytovaním Sluţby alebo programu sluţieb, alebo
c) zmeny miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúce
obdobia, alebo
d) zmeny marketingovej stratégie spoločnosti ST, alebo
e) marketingového alebo technologického vývoja Sluţieb alebo VMTS, alebo
f) realizovania relevantných legislatívnych zmien, alebo
g) vydania rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci, ktoré zakladá povinnosť alebo právo
spoločnosti ST vykonať danú zmenu zmluvných podmienok.
Z dôvodu relevantných legislatívnych zmien je spoločnosť ST oprávnená vykonať zmenu zmluvných
podmienok aj v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.
Spoločnosť ST je povinná oznámiť Účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok, ktoré sa
Účastníka týkajú, a to spôsobom stanoveným spoločnosťou ST, napr. prostredníctvom Predajných miest,
zverejnením zmenených zmluvných podmienok alebo uvedením informácie o zmene na internetovej
stránke spoločnosti ST, uvedením informácie vo faktúre, zaslaním SMS správ alebo MMS správ,
informačných materiálov, tlačových správ alebo inými spôsobmi podľa úvahy spoločnosti ST (ďalej len
„stanovené spôsoby oznamovania“) a najmenej jeden mesiac pred účinnosťou podstatnej zmeny
zmluvných podmienok. Podstatnou zmenou zmluvných podmienok sa rozumie taká zmena zmluvných
podmienok, ktorá spočíva v zvýšení ceny Sluţieb, ktoré je Účastník povinný podľa Zmluvy uţívať alebo
ktorá objektívne spôsobuje obmedzenie alebo zhoršenie práv alebo rozšírenie povinností Účastníka voči
spoločnosti ST nad rozsah výslovne dohodnutý v Zmluve.
Za podstatnú zmenu zmluvných podmienok sa však nepovaţuje zvýšenie ceny programov sluţieb
alebo Sluţieb z dôvodu zvýšenia sadzby dane z pridanej hodnoty, ak ide o zvýšenie ceny v rozsahu
príslušnej zmeny sadzby dane, maximálne však do výšky zodpovedajúcej nárastu sadzby dane o dva
percentuálne body.
Informácie o zmenách zmluvných podmienok podľa predchádzajúcej vety ako aj o ostatných zmenách
zmluvných podmienok (napr. o rozšírení Sluţieb, nahradení pôvodných Sluţieb novými Sluţbami, trvalom
alebo prechodnom zníţení ceny Sluţieb, zmenách Sluţieb, ktoré nespôsobujú obmedzenie práv alebo
rozšírenie povinností Účastníka voči spoločnosti ST, zvýšení kvality Sluţieb, zmene názvu, rozsahu,
štruktúry programov sluţieb a Sluţieb a pod., a to bez ohľadu na skutočnosť, či Účastník je povinný Sluţby
dotknuté zmenou vyuţívať alebo nie), je spoločnosť ST oprávnená oznámiť Účastníkovi niektorým zo
stanovených spôsobov oznamovania, a to najneskôr ku dňu účinnosti zmeny zmluvných podmienok, ak
v osobitných prípadoch nevyplýva spoločnosti ST povinnosť oznámiť danú zmenu skôr.
Zmena zmluvných podmienok je účinná ku dňu uvedenému spoločnosťou ST v oznámení o danej zmene
zmluvných podmienok podľa bodu 6.6. Všeobecných podmienok. Ak Účastník v prípade podstatnej zmeny
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zmluvných podmienok neodstúpi od Zmluvy podľa bodu 6.8. Všeobecných podmienok, má sa za to, ţe
s danou podstatnou zmenou zmluvných podmienok súhlasí.
Účastník, ktorý nesúhlasí s podstatnou zmenou zmluvných podmienok, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to
doručením písomného oznámenia o odstúpení spoločnosti ST najneskôr do dátumu nadobudnutia
účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok. V takomto prípade právne účinky odstúpenia od
Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok.
Zmluva sa môţe okrem spôsobov podľa bodov 6.1. aţ 6.8. Všeobecných podmienok meniť aj uzavretím
dohody medzi zmluvnými stranami v písomnej alebo ústnej forme alebo iným konkludentným spôsobom,
ktorým sa dosiahne súlad vôle strán Zmluvy.

7.

Ceny a platobné podmienky

7.1

Ceny Sluţieb su dohodnute v sulade s platnymi pravnymi predpismi a su uvedene a učtovane podľa
platneho Cennika, ktory je neoddeliteľnou sučasťou Zmluvy. Pre určenie vyšky ceny poskytnutych Sluţieb
Učastnikovi je rozhodujuci odpočet poskytnutych Sluţieb Učastnikovi podľa evidencie v informačnom
systeme spoločnosti ST.
Zučtovacim obdobim Učastnika je jeden kalendarny mesiac, ak nebolo dohodnute inak. Ine zučtovacie
obdobie ako jeden kalendarny mesiac moţe byť dohodnute v Zmluve.
Cenu Sluţieb vyučtuje spoločnosť ST Učastnikovi fakturou, ak nie je dohodnute inak. Učastnik a
spoločnosť ST sa moţu dohodnuť na elektronickom vyhotoveni faktury. V pripade, ak Učastnik vyuţiva
sluţby spoločnosti ST na zaklade viacerych zmluv, je spoločnosť ST so suhlasom Učastnika opravnena
fakturovať cenu za všetky alebo viacere sluţby poskytovane Učastnikovi samostatne na zaklade viacerych
zmluvnych vzťahov suhrnne vystavenim spoločnej faktury. Zmluvne strany sa dohodli a Učastnik suhlasi s
tym, ţe v pripade uhrady spoločnej faktury v čiastočnom rozsahu bude uhradena suma pouţita na uhradu
ceny jednotlivych sluţieb, ku ktorym bola vystavena spoločna faktura, a to pomernou čiastkou k
fakturovanej cene tychto sluţieb, pričom Učastnik berie na vedomie a suhlasi s tym, ţe cena jednotlivej
sluţby sa povaţuje za uhradenu aţ uhradenim spoločnej faktury v celom rozsahu.
Učastnik je povinny uhradzať svoje zavazky vyplyvajuce zo zmluvneho vzťahu zaloţeneho Zmluvou riadne
a včas. Za riadnu uhradu sa povaţuje uhrada obsahujuca spravne uvedene všetky hlavne identifikačne
znaky, ktore su uvedene na fakture, najma variabilny symbol, čiastku a čislo učtu. Bez uvedenia
spravneho variabilneho symbolu nie je moţne platbu priradiť, a teda zavazok Učastnika nemoţno
povaţovať za splneny. Za včasnu uhradu sa povaţuje uhrada pripisana na učet spoločnosti ST najneskor
v deň splatnosti faktury. V pripade nepripisania platenej sumy v prospech učtu spoločnosti ST je Učastnik
povinny uhradu reklamovať voči subjektu, prostrednictvom ktoreho uhradu realizoval.
V pripade zavedenia uhrady faktur inkasnym sposobom z bankoveho učtu Učastnika, zmeny bankoveho
spojenia Učastnika, zavedenia alebo zrušenia uvedeneho sposobu platby, je Učastnik povinny oznamiť
spoločnosti ST uvedene zmeny najmenej 7 pracovnych dni pred terminom splatnosti faktury, ak nie je
dohodnute inak. V pripade, ţe Učastnik uvedene zmeny oznami spoločnosti ST v lehote kratšej ako 7
pracovnych dni pred splatnosťou faktury, platba najbliţšej nasledujucej faktury prebehne podľa
Učastnikom dovtedy dohodnutym sposobom a na zaklade Učastnikom dovtedy zadanych identifikačnych
znakov.
Všetky poplatky spojene s uhradou faktur, vratane vracania preplatkov uhrady faktur znaša v plnom
rozsahu Učastnik. Ak Učastnik uhradza fakturu zo zahraničia, je povinny zabezpečiť, aby bola uhrada
pripisana v prospech učtu spoločnosti ST v plnej vyške.
Spoločnosť ST je opravnena pisomne, prostrednictvom SMS sprav, e-mailom alebo prostrednictvom
automatickeho telefonickeho volacieho systemu, telefonickeho hovoru alebo hlasovej spravy upozorniť
Učastnika na jeho povinnosť zaplatiť dlţnu čiastku v pripade, ak neuhradil cenu Sluţieb alebo inych platieb
vyučtovanu fakturou v lehote jej splatnosti a určiť dodatočnu lehotu na zaplatenie (ďalej len „oneskorena
platba“). Nahradu nakladov spojenych s upomienkou oneskorenej platby vo vyške podľa platneho
Cennika, ako aj všetky naklady spojene s mimosudnym, sudnym alebo exekučnym vymahanim
pohľadavky znaša Učastnik.
Učastnik suhlasi, ţe spoločnosť ST je opravnena prijať plnenie poskytnute treťou osobou na splnenie
akehokoľvek peňaţneho zavazku Učastnika voči spoločnosti ST vyplyvajuceho zo zmluvneho vzťahu
zaloţeneho Zmluvou.
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8.

Používanie služieb elektronických komunikácií zahraničných operátorov

8.1

Učastnik je opravneny v ramci dohodnutych Sluţieb vyuţivať sluţbu Roaming poskytovanu spoločnosťou
ST.
Spoločnosť ST ma pravo poţadovať od Učastnika zaplatenie Zabezpeky pred aktivaciou sluţby Roaming
alebo počas vyuţivania tejto sluţby vo vyške podľa platneho Cennika. Aţ do splnenia zavazku Učastnika
zaplatiť spoločnosti ST Zabezpeku nie je spoločnosť ST povinna aktivovať alebo poskytovať pre Učastnika
sluţbu Roaming.
Za sluţby poskytovane na zaklade medzinarodneho roamingu v sieti zahraničneho poskytovateľa sluţieb
elektronickych komunikacii sa Učastnik zavazuje platiť spoločnosti ST sumy vyučtovane podľa
Všeobecnych podmienok a platneho Cennika.
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Zabezpeka sluţi na zabezpečenie buducich pohľadavok spoločnosti ST voči Učastnikovi na zaplatenie
cien za vyuţivanie sluţby Roaming v sulade s platnym Cennikom, ako aj na zaplatenie akychkoľvek inych
splatnych zavazkov Učastnika voči spoločnosti ST. V pripade, ak Učastnik riadne a včas nesplni svoj
splatny zavazok voči spoločnosti ST, je spoločnosť ST opravnena uspokojiť svoje splatne pohľadavky voči
Učastnikovi zo Zabezpeky.
V pripade, ak spoločnosť ST vyuţije Zabezpeku alebo jej časť na uhradu splatnych pohľadavok voči
Učastnikovi, aţ do doplnenia Zabezpeky do povodnej vyšky nie je spoločnosť ST povinna Učastnikovi
zabezpečovať vyuţivanie sluţby Roaming.
Zaplatenu Zabezpeku v zmysle bodu 8.2. a platneho Cennika spoločnosť ST vrati Učastnikovi najneskor
do 4 mesiacov odo dňa ukončenia Zmluvy alebo zrušenia sluţby Roaming, pokiaľ ju spoločnosť ST
dovtedy nevyuţila v sulade s tymito Všeobecnymi podmienkami.
Spoločnosť ST je opravnena z dovodov uvedenych v čl. 14.2. obmedziť alebo prerušiť Učastnikovi sluţbu
Roaming.
Učastnik moţe v sieti zahraničneho poskytovateľa sluţieb elektronickych komunikacii alebo pri
komunikacii s inym Učastnikom, ktory je v jeho sieti, vyuţivať len sluţby povolene a dostupne prislušnym
zahraničnym poskytovateľom tychto sluţieb.
Za poplatky vyvolane nevhodnym nastavenim Sluţieb počas uţivania sluţby Roamingu zodpoveda
vylučne Učastnik (a to vratane poplatkov za vyuţitie VMTS prevadzkovanych zahraničnymi operatormi s
dosahom v pohraničnych oblastiach Slovenskej republiky).
Spoločnosť ST nezodpoveda za kvalitu prenosu signalu a kvalitu poskytovanych sluţieb zahraničneho
operatora, v sieti ktoreho Učastnik vyuţiva sluţby elektronickych komunikacii.

9.

Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch

A.

Spracúvanie na zákonom povolené účely

9.1

Podľa § 57 ods. 2 Zakona moţe spoločnosť ST bez suhlasu Učastnika ziskavať a spracuvať nasledovne
udaje: (i) ak ide o fyzicku osobu – meno, priezvisko, akademicky titul, adresu, rodne čislo, čislo
identifikačneho preukazu alebo ineho dokladu totoţnosti, štatnu prislušnosť, (ii) ak ide o pravnicku osobu –
obchodne meno a sidlo, (iii) ak ide o podnikateľa fyzicku osobu – obchodne meno a miesto podnikania, (iv)
vyšku neuhradenych zavazkov, (v) kategoriu pristupu k sieti.
Tieto udaje však moţe spoločnosť ST spracuvať bez suhlasu Učastnika vylučne na nasledovne učely: (i)
uzavretie a plnenie Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, (ii) fakturacia vyučtovania uhrady, prijimania a
evidencie platieb za poskytnute Sluţby a evidencie pohľadavok, (iii) vypracovanie zoznamu Učastnikov,
(iv) podavanie informacii v ramci činnosti koordinačnych a operačnych stredisk tiesňoveho volania, (v)
spolupraca a poskytovanie sučinnosti s Policajnym zborom, s inymi organmi činnymi v trestnom konani
alebo s inymi organmi štatu v zmysle § 55 Zakona a (vi) uchovavania udajov podľa § 59a Zakona.
Tieto udaje bude spoločnosť ST spracuvať po dobu platnosti Zmluvy, ako aj po jej skončeni v pripade
vyučtovania uhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymahania pohľadavok spoločnosti ST za poskytnute
Sluţby, v pripade vybavovania podani Učastnika alebo splnenia zakonnych podmienok pre uplatnenie prav
alebo splnenia inych povinnosti uloţenych zakonom.
Spoločnosť ST je na zaklade prislušnych pravnych predpisov opravnena bez suhlasu Učastnika spracuvať
titul, meno, priezvisko a adresu Učastnika pre potreby poštoveho styku spoločnosti ST s Učastnikom a
evidencie tychto udajov.
Spoločnosť ST je v zmysle Zakona bez suhlasu Učastnika opravnena spracuvať a uchovavať
Prevadzkove udaje aţ do uplynutia lehoty, v ktorej priebehu je moţne pravne napadnuť vyučtovanie za
Sluţby alebo uplatniť narok na uhradu. V pripade začatia reklamacie alebo mimosudneho riešenia sporu o
vyške uhrady alebo o kvalite Sluţieb spoločnosť ST uchovava Prevadzkove udaje aţ do oznamenia
vysledku prešetrenia reklamacie alebo skončenia mimosudneho riešenia sporu Telekomunikačnym
uradom Slovenskej republiky.
Spoločnosť ST je opravnena bez suhlasu Učastnika (i) okrem udajov uvedenych v bode 9.1, 9.4 a 9.5
spracuvať aj ine udaje, ktore o Učastnikovi ziska, a (ii) spracuvať udaje o Učastnikovi i po skončeni učelu
ich spracuvania. Spracuvanie podľa predchadzajucej vety je však moţne vylučne za podmienky, ţe taketo
spracuvanie bez suhlasu je dovolene prislušnymi pravnymi predpismi (napr. ak je to nevyhnutne na
ochranu zakonnych prav a pravom chranenych zaujmov spoločnosti ST) a len v nevyhnutnom rozsahu a
na nevyhnutnu dobu.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

B.

Spracúvanie na marketingové účely

9.7

Spoločnosť ST je opravnena spracuvať titul, meno, priezvisko, adresu, na zasielanie marketingovych
ponuk v ramci priameho marketingu.
Spoločnosť ST je taktieţ opravnena spracuvať telefonne a faxove čislo a adresu elektronickej pošty
Učastnika, ktore spoločnosť ST ziskala v suvislosti s predajom tovaru a Sluţieb a v sulade so Zakonom a
osobitnymi pravnymi predpismi, na kontaktovanie Učastnika za učelom priameho marketingu svojich,
spoločnosťou ST poskytovanych produktov a Sluţieb, formou zasielania elektronickej pošty. Elektronickou
poštou sa pritom rozumie akakoľvek textova, hlasova, zvukova či obrazova sprava zaslana

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

prostrednictvom verejnej siete, ktoru moţno uloţiť v sieti alebo v koncovom zariadeni prijemcu, kym si ju
prijemca nevyzdvihne (napr. SMS, MMS, e-maily).
Ak Učastnik udeli suhlas, spoločnosť ST je taktieţ opravnena na marketingove učely (napr. vypracovanie
adresnych ponuk produktov a sluţieb Podniku alebo inych osob, vyvoj produktov a sluţieb a ich uvadzanie
na trh) spracuvať okrem udajov podľa bodu 9.7 a 9.8 aj udaje Učastnika podľa bodu 9.1 tychto
Všeobecnych podmienok, ako aj Prevadzkove udaje (vratane udajov o Uţivateľovi podľa telefonnych čisel
volanych z jeho pristupu k sieti) a ine udaje o Učastnikovi, ktore ziska v suvislosti s poskytovanim Sluţieb
(napr. dobu trvania Zmluvy, druh programu sluţieb, aktivovane Sluţby).
Ak Učastnik udeli suhlas, spoločnosť ST je taktieţ opravnena spracuvať udaje podľa bodu 9.7 a 9.8 aj na
kontaktovanie Učastnika ohľadne marketingovych ponuk tretich osob, pričom je opravnena kontaktovať
Učastnika tak volanim, ako aj prostrednictvom elektronickej pošty.
Ak Učastnik udeli suhlas podľa bodov 9.9 a 9.10, tento suhlas bude učinny do uplynutia jedneho roka po
ukončeni všetkych zmluvnych vzťahov medzi Učastnikom a Podnikom. Učastnik ma pravo kedykoľvek
bezplatne odvolať svoj suhlas podľa bodov 9.9 a 9.10, resp. odmietnuť pouţivanie jeho udajov podľa
bodov 9.7 a 9.8, a to prejavom vole doručenym do dispozicie spoločnosti ST.
Učastnik berie na vedomie, ţe ak udeli suhlas podľa bodov 9.9 a 9.10, tento sa vzťahuje na udaje ziskane
zo všetkych zmluvnych vzťahov medzi Učastnikom a Podnikom, tzn. aj na udaje, ktore o ňom Podnik ziska
zo zmluv, ktore budu uzavrete aţ v buducnosti (a to aj v pripade, ţe tieto zmluvy nebudu obsahovať takyto
suhlas), ako aj zo zmluv uzavretych v minulosti (a to aj v pripade, ak v tychto suhlas vyjadreny nebol, resp.
bol v nich vyjadreny nesuhlas).

C.

Spracúvanie na účely Služby s pridanou hodnotou

9.13

Ak Učastnik udeli suhlas, spoločnosť ST je opravnena spracuvať prevadzkove a lokalizačne udaje
Uţivateľa na zabezpečenie sluţieb s pridanou hodnotou (vratane udajov o Uţivateľovi podľa telefonnych
čisel volanych z jeho pristupu k sieti), a to i v rozsahu vačšom, ako je potrebne na prenos komunikacie
alebo vyučtovanie tejto sluţby. Spoločnosť ST je povinna informovať Uţivateľa pred ziskanim jeho suhlasu
o druhu prevadzkovych udajov, učele ich spracuvania a o dĺţke trvania spracuvania. Za udelenie suhlasu
sa pritom povaţuje aj aktivacia Sluţby s pridanou hodnotou. Uţivateľ moţe kedykoľvek zrušiť takyto svoj
suhlas; v takom pripade mu však Sluţba s pridanou hodnotou bude deaktivovana.
Aktivaciou prislušnej Sluţby s pridanou hodnotou, ktora vyţaduje spracuvanie lokalizačnych udajov inych
ako prevadzkovych, dava Učastnik spoločnosti ST svoj suhlas (i) na spracuvanie lokalizačnych udajov,
ktorymi su: skutočna geograficka poloha koncoveho zariadenia Učastnika, pribliţna geograficka poloha
koncoveho zariadenia Učastnika podľa určitej oblasti alebo vzdialenosti od technickeho zariadenia
spoločnosti ST umoţňujuceho lokalizovať koncove zariadenie Uţivateľa a telefonne a/alebo ine
identifikačne čislo priradene lokalizovanej SIM karte, pripadne ine lokalizačne udaje, ktore budu dohodnute
pri aktivacii danej Sluţby, (ii) na prenos tychto udajov tretej osobe na učely poskytovania Sluţby s
pridanou hodnotou. Tieto udaje moţu byť za učelom poskytovania Sluţby s pridanou hodnotou prenašane
tretej strane, spolupracujucej so spoločnosťou ST pri poskytovani Sluţby s pridanou hodnotou. Učastnik
ma pravo tento suhlas kedykoľvek odvolať sposobom stanovenym spoločnosťou ST. Okrem prava zrušiť
svoj suhlas so spracuvanim lokalizačnych udajov, ma Učastnik zaroveň pravo pri kaţdom pripojeni k
VMTS alebo pri kaţdom prenose spravy dočasne odmietnuť spracuvanie lokalizačnych udajov sposobom
dohodnutym pri aktivacii Sluţby s pridanou hodnotou.
Učastnik poskytuje suhlas a spoločnosť ST je opravnena spristupniť informaciu o tom, (i) ţe z telefonneho
čisla prideleneho Učastnikovi bol uskutočneny pokus o volanie na ine telefonne čislo, a to Uţivateľovi tohto
ineho telefonneho čisla, a (ii) ţe je moţne na telefonne čislo pridelene Učastnikovi uskutočniť volanie (t. j.
ţe telefonne čislo je uţ dostupne), a to Uţivateľovi telefonneho čisla, z ktoreho sa uskutočnil pokus o
volanie na telefonne čislo pridelene Učastnikovi, avšak k volaniu nedošlo (napr. z dovodu, ţe na
telefonnom čisle pridelenom Učastnikovi prebiehalo ine volanie). Učastnik poskytuje suhlas a spoločnosť
ST je opravnena v nevyhnutnom rozsahu spracuvať na učely spristupnenia informacii podľa
predchadzajucej vety (i) udaje (vratane prevadzkovych) tykajuce sa pokusu o volanie z telefonneho čisla
prideleneho Učastnikovi na ine telefonne čislo, (ii) udaje (vratane prevadzkovych) tykajuce sa skutočnosti,
ţe z ineho telefonneho čisla bol uskutočneny pokus o volanie na telefonne čislo pridelene Učastnikovi a
(iii) udaj o tom, ţe je moţne na telefonne čislo pridelene Učastnikovi uskutočniť volanie. Učastnik
poskytuje suhlas a spoločnosť ST je opravnena v nevyhnutnom rozsahu spracuvať udaje (vratane
prevadzkovych) tykajuce sa pokusu o volanie z telefonneho čisla prideleneho Učastnikovi na ine telefonne
čislo aj na učel, aby bola Učastnikovi alebo Uţivateľovi telefonneho čisla prideleneho Učastnikovi
spristupnena informacia o tom, ţe je moţne na toto ine telefonne čislo uskutočniť volanie (t. j., ţe toto ine
telefonne čislo je uţ dostupne). Spoločnosť ST je opravnena spracuvať udaje podľa tohto bodu
Všeobecnych podmienok na čas, kym nedojde k spristupneniu informacii podľa prvej a tretej vety tohto
bodu Všeobecnych podmienok. Učastnik ma pravo suhlas podľa tohto bodu kedykoľvek odvolať
sposobom stanovenym spoločnosťou ST.

9.14

9.15

D.

Kopírovanie a nahrávanie

9.16

9.18

Ak Učastnik udeli suhlas, spoločnosť ST je opravnena ziskavať osobne udaje Učastnika aj vyhotovovanim
odpisov, kopirovanim alebo skenovanim verejnych listin a dokladov predloţenych Učastnikom alebo inym
vhodnym sposobom.
Vyuţitim Sluţby, ktora umoţňuje vyhotovenie a prenos podobizne, obrazovych snimok a obrazovych a
zvukovych zaznamov tykajucich sa Uţivateľa – fyzickej osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy,
Uţivateľ – fyzicka osoba udeľuje spoločnosti ST suhlas na ich prenos prostrednictvom VMTS za učelom
komunikacie Uţivateľa s volanym Uţivateľom.
Spoločnosť ST je opravnena nahravať volania na čisla liniek Sluţieb zakaznikom spoločnosti ST a na
vyhotovovanie a ukladanie zvukovych zaznamov z tychto volani, t. j. zaznamov tykajucich sa osoby
Učastnika alebo prejavov jeho osobnej povahy, taktieţ na pouţitie takto ziskanych zaznamov na učely
vyhodnocovania poţiadaviek Učastnika, rozsahu a kvality Sluţieb poskytovanych Učastnikovi, ako aj
posudzovania a vybavovania sťaţnosti Uţivateľov. Nahravanie sa uskutočňuje aţ po zazneni hlasky o
nahravani. V pripade, ak volajuca osoba nesuhlasi s vyhotovenim takehoto zvukoveho zaznamu, moţe po
zazneni hlasky ukončiť telefonicke spojenie a obratiť sa so svojou poţiadavkou na spoločnosť ST inym
vhodnym sposobom.

E.

Telefónny zoznam

9.19

Spoločnosť ST je opravnena zverejniť osobne udaje v rozsahu meno, priezvisko, akademicky titul, adresa,
telefonne čislo, a na zaklade suhlasu Učastnika aj ďalšie udaje v zozname učastnikov, ak Učastnik
prejavom vole doručenym spoločnosti ST nepoţiadal o ich nezverejnenie. V pripade, ak Učastnik pisomne
poţiada spoločnosť ST o upravu alebo likvidaciu zapisu v zozname učastnikov, tato zmena bude
zohľadnena (ak je to technicky moţne) v pripade poskytovania informačnej sluţby zo strany spoločnosti
ST do 48 hodin od naleţiteho pisomneho oznamenia poţiadavky Učastnika a v pripade uţ uverejneneho
zoznamu učastnikov v elektronickej alebo tlačenej forme pri najbliţšom nasledujucom zverejneni
(aktualizacii) tohto zoznamu zo strany poskytovateľa univerzalnej sluţby podľa Zakona alebo zo strany inej
osoby, ktora v sulade so Zakonom vydava telefonny zoznam učastnikov alebo poskytuje všeobecne
informačne sluţby. Učastnik, ktory ma adresu trvaleho pobytu, resp. sidlo alebo miesto podnikania
umiestnene mimo uzemia Slovenskej republiky, berie na vedomie a suhlasi s tym, ţe pre učely zverejnenia
jeho adresy v zozname učastnikov, resp. na učely informačnej sluţby sa pouţije adresa jeho pobytu,
organizačnej zloţky, obchodneho zastupenia alebo ina adresa uvedena v Zmluve, ktora sa nachadza na
uzemi Slovenskej republiky.
Vzhľadom na povahu telefonneho zoznamu a informačnej sluţby Učastnik berie na vedomie, ţe telefonne
čisla, ktore mu boli pridelene k Sluţbe, ktorej učelom nie je zabezpečiť ľubovoľne dovolanie sa na toto
čislo (napr. na učely datovych sluţieb, alarmu a pod.), nebudu zaradene do telefonnych zoznamov a
informačnych sluţieb.

9.17

9.20

F.

Spôsob spracúvania

9.21

Spoločnosť ST bude spracuvať osobne udaje Učastnika, ktore je opravnena spracuvať na zaklade
prislušnych pravnych predpisov alebo na zaklade suhlasu Učastnika s pouţitim automatizovanych,
čiastočne automatizovanych alebo inych ako automatizovanych prostriedkov spracuvania. Spoločnosť ST
zlikviduje osobne udaje bezodkladne po tom, čo bude splnena posledna z nasledujucich podmienok: (i)
všetky Zmluvy Učastnika boli ukončene, (ii) Učastnik splnil všetky zavazky voči spoločnosti ST, (iii) všetky
podania Učastnika su spoločnosťou ST vybavene a osobne udaje nie su nevyhnutne pre splnenie
povinnosti spoločnosti ST uloţenych všeobecne zavaznym pravnym predpisom, (iv) boli dosiahnute všetky
učely spracuvania. Tym nie je dotknute opravnenie spoločnosti ST spracuvať osobne udaje Učastnika na
učely poštoveho styku.
Spoločnosť ST je opravnena v sulade s prislušnymi pravnymi predpismi poveriť spracuvanim osobnych
udajov sprostredkovateľa, ktory bude spracuvať osobne udaje v mene spoločnosti ST (napr. tretie osoby
zabezpečujuce pripravu a vyrobu tlačenych materialov a dokumentov určenych Učastnikom, ich
distribuciu; tretie osoby, ktore su opravnene vymahať a inkasovať pohľadavky spoločnosti ST voči
Učastnikovi, obchodnych zastupcov spoločnosti ST alebo ine subjekty, ktore budu na zaklade poverenia
spoločnosti ST konať v jej mene pri poskytovani Sluţieb alebo pri vykone inej činnosti suvisiacej s
poskytovanim Sluţieb, a to na učely poskytovania Sluţieb a v suvislosti s ich poskytovanim a pod.).
Sprostredkovateľ je opravneny spracuvať osobne udaje len v rozsahu a za podmienok dojednanych so
spoločnosťou ST v pisomnej zmluve alebo v pisomnom povereni. Spoločnosť ST nesmie zveriť
spracuvanie osobnych udajov sprostredkovateľovi, ak by tym mohli byť ohrozene prava a pravom
chranene zaujmy Učastnikov.
Spoločnosť ST sa zavazuje, ţe zabezpeči naleţite opatrenia na ochranu identifikačnych a inych osobnych
udajov, ako aj informacii o Učastnikovi v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

9.22

9.23

G.

Poskytovanie údajov

9.24

9.25

9.26

Spoločnosť ST je v zmysle § 55 Zakona opravnena na ochranu svojej činnosti vzajomne si poskytovať a
vymieňať nevyhnutne udaje v rozsahu uvedenom v bode 9.1 s inymi podnikmi elektronickych komunikacii,
ak sa tieto udaje tykaju dlţnikov alebo osob, o ktorych tieto podniky zistili, ţe odcudzili alebo poškodili
telekomunikačne zariadenia či zneuţili telekomunikačne zariadenia alebo Sluţby, a to s cieľom posudiť
dovody na odmietnutie uzavretia zmluvy o pripojeni z dovodu, ţe Zaujemca nedava zaruku, ţe bude
zmluvu o pripojeni dodrţiavať a učinnejšej ochrany podnikov pred takymito osobami.
Učastnik berie na vedomie, ţe spoločnosť ST je opravnena poskytovať informacie a udaje uchovavane pri
poskytovani Sluţby, osobne, lokalizačne a prevadzkove udaje Učastnika v nevyhnutnom rozsahu:
a) tretim osobam (vratane inkasnych spoločnosti), ktore spoločnosť ST poveri vymahanim pohľadavok
alebo uplatnenim inych opravnenych prav spoločnosti ST voči Učastnikovi, a to s cieľom uplatniť
pohľadavky a ine prava spoločnosti ST, vratane pripadu postupenia pohľadavok spoločnosti ST na
tretiu osobu, a to aj po skončeni zmluvneho vzťahu s Učastnikom,
b) sudom a inym organom verejnej spravy, ak je to potrebne na uplatnenie prav spoločnosti ST voči
Učastnikovi alebo splnenie zakonnej povinnosti spoločnosti ST,
c) inemu podniku poskytujucemu siete a sluţby elektronickej komunikacie vratane zahraničnych
poskytovateľov sluţieb elektronickej komunikacie, a to za učelom učinnejšej ochrany podnikov pri
vykonavani ich činnosti, alebo ak je to potrebne z dovodu moţnosti poskytnutia Sluţieb v sieti ineho
podniku, vratane cezhraničneho prenosu tychto informacii a udajov podnikom poskytujucim siete a
sluţby elektronickej komunikacie mimo uzemia Slovenskej republiky,
d) obchodnym zastupcom spoločnosti ST alebo inym subjektom, ktori budu na zaklade poverenia
spoločnosti ST konať v jej mene ako sprostredkovatelia pri poskytovani Sluţieb (vratane ich
objednavania, aktivacie a vybavovania reklamacii).
Ak Učastnik udeli suhlas, spoločnosť ST je opravnena poskytnuť jeho udaje uvedene v bode 9.1, 9.8 a 9.9
(vratane Prevadzkovych udajov o Uţivateľovi podľa telefonnych čisel volanych z jeho pristupu k sieti)
osobam, ktore su členmi skupiny ST Group (predovšetkym spoločnostiam Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile,
s.r.o., PosAm, spol. s r.o.) alebo Deutsche Telekom Group. Po poskytnuti udajov tymto osobam su tieto
osoby opravnene spracuvať poskytnute udaje na marketingove učely uvedene v bodoch 9.7 aţ 9.10 (tzn.
aj na vypracovanie marketingovych ponuk a kontaktovanie volanim alebo elektronickou poštou), a to po
dobu 1 roka po tom, čo im budu poskytnute.

H.

Poučenie o právach dotknutej osoby

9.27

V zmysle § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“) majú Koncový uţívateľ, Uţívateľ a Účastník ako dotknuté osoby právo na základe písomnej
ţiadosti od spoločnosti ST vyţadovať:
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní
rozhodnutia podľa § 20 ods. 4 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba
oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania
úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môţe poţiadať o ich vrátenie,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona
o ochrane osobných údajov.
Právo dotknutej osoby moţno obmedziť len podľa písmena d) a e), ak takéto obmedzenie vyplýva z
osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli
porušené práva a slobody iných osôb. Spoločnosť ST v prípadoch podľa písmena b) a c) môţe poţadovať
úhradu vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so
zadováţením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon
neustanovuje inak.
Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej ţiadosti má právo u spoločnosti ST namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, ţe sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jej súhlasu a ţiadať ich likvidáciu,
b) vyuţívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na
účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na
účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej ţiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo
u spoločnosti ST kedykoľvek namietať
a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) Zákona
o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predloţením dôkazov o
neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môţu byť v
konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné

9.28

9.29

9.30

9.31
9.32

dôvody a preukáţe sa, ţe námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť ST je povinná osobné
údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať
ihneď, ako to okolnosti dovolia,
b) a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti ST, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný
dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej
osobných údajov. Dotknutá osoba má právo ţiadať spoločnosť ST o preskúmanie vydaného
rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť ST je
povinná ţiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, ţe rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia
bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia spoločnosť ST informuje
dotknutú osobu v lehote 30 dní od prijatia ţiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak
to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej
osoby, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej
medzi spoločnosťou ST a dotknutou osobou za predpokladu, ţe sa vyhovelo poţiadavke dotknutej
osoby, ktorá je obsahom zmluvy, alebo dotknutej osobe bolo na základe dohody udelené právo
kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím spoločnosti ST uskutočniť prenos osobných údajov do
tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany aţ po ich získaní, a odmietnuť prenos svojich
osobných údajov do takejto tretej krajiny, ktorá, ak sa má prenos vykonať na písomného súhlasu dotknutej
osoby.
Dotknutá osoba pri podozrení, ţe jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môţe podať o tom
oznámenie úradu na ochranu osobných údajov.
Spoločnosť ST vyhovie poţiadavkám dotknutej osoby podľa tejto časti a písomne ju informuje
najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

10.

Podmienky, rozsah a kvalita poskytovania Služieb

10.1

Spoločnosť ST poskytuje Sluţby v sulade s normami vzťahujucimi sa na mobilne telekomunikačne siete
vydanymi Europskym telekomunikačnym štandardizačnym inštitutom a Medzinarodnou telekomunikačnou
uniou pri dodrţani zakladnych parametrov kvality Sluţieb a rozvojovych parametrov stanovenych
Zakonom, Licenciami vydanymi Telekomunikačnym uradom Slovenskej republiky v platnom zneni (najma
licencie č. 8396/2000, č. 4639/2002), individualnymi povoleniami a prislušnymi všeobecnymi povoleniami
vydanymi Telekomunikačnym uradom Slovenskej republiky.
Učastnik berie na vedomie, ţe zvolene Sluţby podľa uzatvorenej Zmluvy moţe vyuţivať len v geografickej
oblasti, ktora je pokryta radiovym signalom VMTS, pričom oblasti pravdepodobneho pokrytia radiovym
signalom VMTS su orientačne znazornene na mape, ktora je k dispozicii v Predajnych miestach
spoločnosti ST. Vzhľadom na charakter širenia radiovych vĺn spoločnosť ST negarantuje na kaţdom
mieste geografickej oblasti pokrytej signalom VMTS (i), ţe Učastnik dosiahne pripojenie k VMTS, (ii)
rovnaku alebo najvyššiu kvalitu a dostupnosť poskytovanych Sluţieb v rozsahu kvality a dostupnosti
Sluţieb stanovenych spoločnosťou ST, a preto spoločnosť ST nezodpoveda za pripadne zhoršenie kvality
prenosu signalu (napr. priepustnosti alebo rychlosti prenosu dat), resp. kvality Sluţby sposobene
poveternostnymi, fyzikalnymi a inymi vplyvmi. Nedostatočne pokrytie signalov pre poskytovanie Sluţieb
len na niektore časti Slovenskej republiky nezaklada pravo Učastnika odstupiť od Zmluvy.
Spoločnosť ST nezodpoveda: (i) za obsah informacii a udajov prenašanych prostrednictvom Sluţieb, a to
najma v pripade, ak ide o informacie a udaje poskytovane v ramci sluţieb tretich stran (ako su napr.
audiotextove sluţby, sluţby s pridanou hodnotou, sluţby informačnej spoločnosti a pod.), za ktore
zodpovedaju prislušne tretie strany, (ii) za škodu, ktoru ich obsah moţe sposobiť, (iii) za sluţby
spristupnene v jej VMTS, ktore poskytuju tretie strany, (iv) za sposob a nasledky nastavenia Sluţieb alebo
koncoveho zariadenia zo strany Učastnika.
Učastnik berie na vedomie a suhlasi s tym, ţe zakladnou podmienkou vyuţitia Sluţieb z jeho strany je
drţba MT, pripadne ineho typu koncoveho zariadenia podporujuceho poskytovanie Učastnikom zvolenych
Sluţieb. Nesplnenie tejto podmienky zo strany Učastnika nezaklada pravo Učastnika odstupiť od zmluvy,
resp. jej časti v rozsahu tykajucej sa poskytovania niektorych Sluţieb.
Učastnik berie na vedomie a suhlasi s tym, ţe v pripade, ak pouţiva Sluţby poskytovane prostrednictvom
siete Internet, spoločnosť ST mu z dovodov technickej obmedzenosti siete Internet negarantuje
poskytnutie sluţby zabranenia identifikacie čisla volajucej stanice (CLIR).

10.2

10.3

10.4

10.5

11.

Reklamačný poriadok

11.1

Učastnik je opravneny podať reklamaciu: a) na spravnosť uhrady, b) tykajucu sa kvality poskytnutych
Sluţieb.
Spoločnosť ST je opravnena neuznať reklamaciu v pripade, ak zniţenie kvality poskytnutych Sluţieb
sposobili okolnosti uvedene v bodoch 10.2, 10.3 a 14.1 tychto Všeobecnych podmienok.
Reklamaciu je Učastnik opravneny podať pisomne a doručiť spoločnosti ST v lehote do konca
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom nastala skutočnosť zakladajuca
dovod reklamacie; tato lehota však neuplynie skor ako 30 dni odo dňa, kedy nastala skutočnosť
zakladajuca dovod reklamacie. Reklamacie, ktore budu doručene spoločnosti ST po uplynuti tejto lehoty
alebo ktore nebudu podane pisomne, nebudu akceptovane.

11.2
11.3

V pisomnej reklamacii je Učastnik povinny uviesť svoje identifikačne udaje, ako su najma meno a
priezvisko alebo obchodne meno, adresu bydliska, resp. sidla alebo miesta podnikania, IČO spolu s
uvedenim telefonneho čisla SIM karty, ktoreho sa reklamacia tyka, a jasnym a zrozumiteľnym sposobom
popisať predmet reklamacie.
11.5 Spoločnosť ST rozhodne o reklamacii a Učastnikovi pisomne oznami vysledok prešetrenia reklamacie do
60 kalendarnych dni odo dňa jej doručenia na adresu spoločnosti ST. Rozhodnutie o reklamacii bude
obsahovať vyrok a jeho stručne odovodnenie. Pokiaľ je to vo vzťahu k predmetu reklamacie učelne,
spoločnosť ST moţe v rozhodnuti uviesť kratke technicke stanovisko, z ktoreho vychadzala pri
rozhodovani o reklamacii.
11.6 Podanie reklamacie na prešetrenie spravnosti vyšky uhrady nema odkladny učinok na zaplatenie uhrady,
t. j. nezbavuje Učastnika povinnosti uhradiť cenu za Sluţby riadne a včas.
11.7 Ak sa na zaklade reklamacie zisti chyba na telekomunikačnom zariadeni, ktora sa mohla prejaviť v
neprospech Učastnika, ale rozsah poskytnutych Sluţieb ani cenu za ne nemoţno preukazateľne zistiť,
Učastnik zaplati cenu zodpovedajucu cene za priemerny mesačny rozsah vyuţivania Sluţieb za
predchadzajucich šesť mesiacov. Ak je vyuţivanie Sluţieb kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden
mesiac, vypočita sa priemerny rozsah vyuţivania Sluţieb za cele obdobie vyuţivania Sluţieb.
11.8 Ak reklamovana cena presiahne trojnasobok priemerneho rozsahu vyuţivania Sluţieb za
predchadzajucich šesť mesiacov, Učastnik ma pravo na odklad zaplatenia ceny presahujucej priemerny
rozsah vyuţivania Sluţieb za predchadzajucich šesť mesiacov, a to najneskor do skončenia prešetrovania
telekomunikačneho zariadenia, alebo na zaplatenie časti ceny presahujucej trojnasobok priemerneho
rozsahu vyuţivania v dvoch mesačnych splatkach. Ak je vyuţivanie Sluţieb kratšie ako šesť mesiacov ale
dlhšie, ako jeden mesiac, vypočita sa priemerny rozsah vyuţivania Sluţieb za cele obdobie vyuţivania
Sluţieb.
11.9 V pripade, ţe bude reklamacia uznana za opodstatnenu, bude tato zučtovana najneskor v zučtovacom
obdobi nasledujucom po zučtovacom obdobi, v ktorom bola reklamacia uznana, pripadne spoločnosť ST
dohodne s Učastnikom iny sposob odškodnenia.
11.10 V pripade, ak Učastnikovi nebude poskytovana Sluţba z dovodov zavinenych spoločnosťou ST, Učastnik
ma pravo na vratenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Sluţby zavineneho spoločnosťou ST.
Toto pravo si Učastnik moţe uplatniť vylučne pisomne ‒ listom doručenym spoločnosti ST obsahujucim
termin a celkovu dobu neposkytnutia Sluţby v dosledku zavineneho konania spoločnosti ST, zrozumiteľne,
určite a prehľadne vyčislenie pomernej časti ceny Sluţby uplatňovanej Učastnikom voči spoločnosti ST, a
to do troch mesiacov po obnoveni poskytovania Sluţby. Spoločnosť ST zaujme k naroku uplatnenom
Učastnikom podľa tohto bodu stanovisko, ktore pisomne oznami Učastnikovi, pričom bude primerane
postupovať podľa bodu 11.5 a 11.9.
11.11 Spoločnosť ST je opravnena poveriť prijimanim a vybavovanim reklamacii Učastnikov tretie osoby, ktorych
zoznam zverejni na svojej internetovej stranke.
11.12 Účastník je v súlade s ust. § 73 ods. 1 Zákona (mimosúdne riešenie sporov) oprávnený predloţiť
Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality Sluţby, o
ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a Účastník nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný.
11.4

12.

Sankcie

12.1

Ak v lehote splatnosti nedojde zo strany Učastnika k uhrade akehokoľvek peňaţneho zavazku alebo jeho
časti zo Zmluvy alebo z akehokoľvek ineho zmluvneho vzťahu so spoločnosťou ST (ďalej len „peňaţny
zavazok“), ma spoločnosť ST voči Učastnikovi narok na urok z omeškania podľa predpisov občianskeho
prava.
Urok z omeškania zo sumy nezaplateneho peňaţneho zavazku je splatny po uplynuti dňa, ktory je ako deň
splatnosti peňaţneho zavazku uvedeny vo fakture, ktorou spoločnosť ST vyučtovala Učastnikovi peňaţny
zavazok.
V pripade, ak bola medzi spoločnosťou ST a Učastnikom dohodnuta pre pripad porušenia zmluvnej
povinnosti zo Zmluvy zmluvna pokuta, zaplatenim akejkoľvek zmluvnej pokuty nezanika pravo dotknutej
zmluvnej strany na nahradu škody v plnom rozsahu, ktora jej vznikla porušenim zmluvnej povinnosti, na
ktoru sa vzťahuje dana zmluvna pokuta. Zmluvna strana, ktora porušila svoju povinnosť je povinna uhradiť
opravnenej zmluvnej strane nahradu škody presahujucu sumu zmluvnej pokuty.

12.2

12.3

13.

Zodpovednosť za škodu

13.1

Spoločnosť ST a Učastnik zodpovedaju za škody nimi sposobene v dosledku porušenia povinnosti
uvedenych v zakone, Zmluve a vo Všeobecnych podmienkach, ibaţe preukaţu, ţe škodu nezavinili alebo
ţe porušenie povinnosti bolo sposobene okolnosťami vylučujucimi zodpovednosť, ak vo Všeobecnych
podmienkach nie je uvedene inak. Ţiadne ustanovenie tychto Všeobecnych podmienok neznamena
obmedzenie alebo vylučenie zodpovednosti spoločnosti ST za konanie alebo opomenutie spoločnosti ST,
ktorym bola konečnemu spotrebiteľovi sposobena smrť alebo ujma na zdravi.
Za okolnosti vylučujuce zodpovednosť sa povaţuje prekaţka, ktora nastala nezavisle od vole povinnej
strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemoţno rozumne predpokladať, ţe by povinna strana tuto
prekaţku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a ďalej, ţe by v čase vzniku zavazku tuto prekaţku
predvidala, ako napr. ţivelne pohromy a ich nasledky, vypadky elektrickej energie, krizove situacie,

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

epidemie, branna pohotovosť štatu, poveternostne vplyvy a ine okolnosti, ktore su okolnosťami
vylučujucimi zodpovednosť podľa pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Ţiadna zmluvna strana nema narok na nahradu škody, ak nesplnenie povinnosti povinnej strany bolo
sposobene konanim poškodenej strany alebo nedostatkom sučinnosti, na ktoru bola poškodena strana
povinna.
Osoba, ktorej hrozi škoda, je povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu urobiť opatrenia potrebne na
odvratenie škody alebo na jej zmiernenie (napr. pouţiť nahradne sposoby komunikacie a dosiahnutia
učinkov sledovanych vyuţitim Sluţieb). Povinna osoba nie je povinna nahradiť škodu, ktora vznikla tym, ţe
poškodeny tuto povinnosť nesplnil.
Učastnik si moţe voči spoločnosti ST uplatniť pravo na nahradu škody vzniknutej z dovodu zavineneho
porušenia povinnosti spoločnosti ST uvedenych v zakone alebo v Zmluve aj jej prilohach (Všeobecne
podmienky) pisomnym listom doručenym spoločnosti ST obsahujucim zrozumiteľny, určity, prehľadny a
pravdivy opis rozhodujucich okolnosti vzniku škody v dosledku zavineneho porušenia povinnosti
spoločnosti ST, vyčislenie škody a sumu škody uplatňovanej Učastnikom voči spoločnosti ST.
Učastnik okrem ineho zodpoveda za škodu sposobenu neopravnenym zasahom do SIM karty alebo do
poskytovania Sluţieb a prevadzkovania VMTS a taktieţ za škodu sposobenu nevhodnym pouţitim SIM
karty alebo koncoveho, pridavneho, resp. ineho telekomunikačneho zariadenia, ktore nie je schvalene v
zmysle bodu 5.2 pism. c) tychto Všeobecnych podmienok.

14.

Prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služieb

14.1

Spoločnosť ST ma pravo na nevyhnutny čas prerušiť poskytovanie Sluţieb:
a) z dovodov zavaţnych organizačnych, technickych alebo prevadzkovych, napr. z dovodu prekročenia
kapacity, udrţby, opravy a reštrukturalizacie VMTS,
b) z dovodov vyššej moci, ako su napr. havarie, ţivelne pohromy a ine poveternostne vplyvy, vypadky
elektrickej energie, krizove situacie, epidemie, branna pohotovosť štatu, štrajky a z podobnych
dovodov, ktore su okolnosťami vylučujucimi zodpovednosť podľa prislušnych pravnych predpisov.
Spoločnosť ST bude o takychto opatreniach primeranym sposobom (napr. prostrednictvom
internetovych stranok spoločnosti ST, zakaznickych liniek a pod.) informovať Učastnikov, ktorych sa
obmedzenie Sluţieb tyka, pokiaľ bude moţne takychto Učastnikov vopred identifikovať.
Spoločnosť ST je opravnena dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Sluţieb Učastnikovi bez
predošleho upozornenia z dovodu:
a) ich zneuţivania, a to aţ do odstranenia ich zneuţivania alebo vykonania technickych opatreni
zamedzujucich ich zneuţivaniu,
b) nezaplatenia splatnej ceny za Sluţby do 1 dňa od jej splatnosti, a to aţ do jej zaplatenia alebo do
zaniku Zmluvy,
c) neuhradenia spoločnej faktury v celom rozsahu do 1 dňa od splatnosti spoločnej faktury, pričom v
takom pripade je spoločnosť ST opravnena dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie všetkych
sluţieb, ku ktorym bola vystavena spoločna faktura, a to aţ do zaplatenia spoločnej faktury v celom
rozsahu,
d) porušenia zmluvnych podmienok zo strany Učastnika inych ako uvedenych v pism. b) alebo c) tohto
bodu,
e) v pripade, ţe k takemuto obmedzeniu alebo prerušeniu bude spoločnosť ST povinna pristupiť podľa
rozhodnutia prislušneho štatneho organu Slovenskej republiky,
f) ak pri ktoromkoľvek ďalšom zmluvnom vzťahu s Učastnikom budu existovať pohľadavky po lehote
splatnosti, a to aţ do zaplatenia tychto pohľadavok v celom rozsahu,
g) smrti Učastnika – fyzickej osoby, a to odo dňa doručenia umrtneho listu alebo pravoplatneho
rozhodnutia o vyhlaseni Učastnika za mŕtveho spoločnosti ST.
Spoločnosť ST ma pravo v sulade s prislušnymi pravnymi predpismi počas krizovej situacie alebo
mimoriadnej situacie obmedziť poskytovanie verejnej Sluţby Učastnikom, ktori nie su zaradeni v
prednostnych nudzovych planoch v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie poskytovania prednostnej
verejnej Sluţby pre Učastnikov zaradenych do prednostnych nudzovych planov.
Za zneuţivanie Sluţieb v zmysle čl. 14.2 pism. a) Všeobecnych podmienok sa povaţuje najma, ak:
a) sa dodatočne po uzavreti zmluvy preukaţe, ţe Učastnik je dlţnikom podniku elektronickych
komunikacii alebo ak niektory z podnikov elektronickych komunikacii odstupil od akejkoľvek zmluvy s
nim alebo vypovedal akukoľvek zmluvu s nim,
b) Učastnik pouţije Sluţby poskytovane podľa ktorejkoľvek Zmluvy uzatvorenej medzi Učastnikom a
spoločnosťou ST na podporu, vytvorenie moţnosti alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezakonnej alebo
nevhodnej aktivity, t. j. aktivity v rozpore s dobrymi mravmi alebo pravidlami slušnosti, najma však na
prenos uraţlivej, obťaţujucej alebo zlomyseľnej komunikacie alebo na širenie poplašnej spravy alebo
vyhraţnych informacii, ako aj vyhraţneho anonymneho volania,
c) Učastnik pouţije Sluţby poskytovane podľa ktorejkoľvek Zmluvy uzatvorenej medzi Učastnikom a
spoločnosťou ST na narušenie VMTS, vratane akehokoľvek pokusu o ziskanie neopravneneho
pristupu k Sluţbam alebo k VMTS; Učastnik sa pokusi o preťaţenie VMTS akymkoľvek sposobom
alebo uskutočni čo i len pokus namiereny proti integrite VMTS,
d) Učastnik nezaplati cenu za Sluţby vyučtovane zalohovou fakturou podľa bodu 4.2 pism. d) v lehote
splatnosti zalohovej faktury,

14.2

14.3

14.4

e) Učastnik poruši niektoru z povinnosti uvedenych v bode 3.6. Všeobecnych podmienok.
Spoločnosť ST moţe na zaklade ţiadosti Učastnika podľa ustanovenia bodu 5.1 pism. f) a podľa bodu 5.2
pism. dc) dočasne prerušiť poskytovanie Sluţieb najneskor nasledujuci pracovny deň od doručenia
ţiadosti Učastnika spoločnosti ST sposobom stanovenym tymito Všeobecnymi podmienkami. V pripade,
ak spoločnosť ST poskytovanie Sluţieb na zaklade ţiadosti Učastnika podľa bodu 5.1 pism f)
Všeobecnych podmienok preruši, po uplynuti dohodnutej doby prerušenia, najneskor však po uplynuti 6
mesiacov odo dňa prerušenia poskytovania Sluţieb, bude poskytovanie Sluţieb automaticky obnovene,
okrem pripadu ak bolo medzi spoločnosťou ST a Učastnikom dohodnute inak.

15.

Podmienky predĺženia a ukončenia poskytovania Služieb, trvanie a ukončenie Zmluvy

15.1

Pokiaľ boli splnene podmienky uvedene vo Všeobecnych podmienkach, Zmluva je uzavreta jej podpisom
obidvoma zmluvnymi stranami a uzatvara sa na dobu neurčitu, ak sa zmluvne strany nedohodli, ţe sa v
celku, alebo v časti predmetu plnenia uzatvara na dobu určitu. Učastnik a spoločnosť ST sa moţu pisomne
dohodnuť, ţe aj keď bola Zmluva uzavreta na dobu neurčitu, jednotlive Sluţby alebo program Sluţieb
budu zo strany spoločnosti ST poskytovane počas doby určitej. Učastnik berie na vedomie a suhlasi s tym,
ţe v pripade, ak je Zmluva uzavreta na dobu určitu (a to aj len v rozsahu tykajucom sa jednotlivych Sluţieb
alebo programu Sluţieb) a dojde k prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania Sluţieb (alebo programu
Sluţieb) spoločnosti ST na zaklade ţiadosti Učastnika alebo na zaklade vyuţitia prava spoločnosti ST
prerušiť alebo obmedziť Učastnikovi poskytovanie Sluţieb vyplyvajuceho z prislušnych pravnych predpisov
alebo tychto Všeobecnych podmienok alebo osobitnych podmienok, doba trvania Zmluvy, resp. doba
poskytovania dohodnutych jednotlivych Sluţieb alebo programu Sluţieb sa automaticky predĺţi o obdobie
zodpovedajuce skutočnemu trvaniu prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Sluţieb spoločnosti ST.
Zmluva zanika :
a) uplynutim času (doby), na ktory (ktoru) bola uzavreta,
b) dohodou,
c) odstupenim,
d) vypoveďou,
e) ak tak ustanovuje osobitny pravny predpis,
f) inym sposobom podľa Všeobecnych podmienok alebo osobitnych podmienok špecifickych Sluţieb.
Spoločnosť ST moţe odstupiť od Zmluvy, ak Učastnik:
a) opakovane neopravnene zasiahne do verejneho telekomunikačneho zariadenia alebo takyto zasah
umoţni tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
b) nezaplatil cenu za poskytnute Sluţby ani do 45 dni po dni splatnosti tejto ceny,
c) pripoji na VMTS koncove zariadenie, ktoreho technicka sposobilosť nebola povolena naleţitym
sposobom alebo pouţiva taketo zariadenia v rozpore so schvalenymi podmienkami a ani na vyzvu
spoločnosti ST taketo zariadenie neodpoji,
d) opakovane pouţiva Sluţby sposobom, ktory znemoţňuje spoločnosti ST kontrolu jej pouţivania,
pričom za znemoţnenie kontroly pouţivania Sluţieb sa povaţuje najma to, ak Učastnik poskytne
nepravdive alebo neuplne identifikačne udaje suvisiace s poskytovanim Sluţieb alebo ak Učastnik
vyuţiva Sluţby protipravnym sposobom,
e) zneuţiva Sluţby, najma no nielen sposobom uvedenym v bode 3.6 Všeobecnych podmienok,
poskytovane mu podľa ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi Učastnikom a spoločnosťou ST,
f) opakovane porušuje podmienky podľa ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi Učastnikom a
spoločnosťou ST alebo zavazne pokyny spoločnosti ST.
Účastník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v Zmluve (a jej prílohách) alebo v
Zákone. V súlade s ust. § 43 ods. 4 Zákona môţe Účastník odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, ak mu
spoločnosť ST:
a) oznámi podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a Účastník tieto zmeny
neakceptuje; Účastník je oprávnený vyuţiť toto svoje právo v súlade s bodom 6.8 týchto Všeobecných
podmienok,
b) neoznámila podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred, alebo ho
neinformovala najmenej jeden mesiac vopred o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií,
ak tieto zmeny neakceptuje; Účastník je však oprávnený vyuţiť toto právo najneskôr do troch mesiacov
odo dňa, kedy bola spoločnosť ST podľa bodu 6.6 týchto Všeobecných podmienok povinná oznámiť
Účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok,
c) opakovane ani po reklamácii neposkytuje Sluţbu podľa Zmluvy alebo ju poskytuje s podstatnými
vadami,
d) opakovane neodstráni reklamovanú závadu Sluţby v určenom čase.
Spoločnosť ST je opravnena vypovedať Zmluvu v pripade, ak ďalej nemoţe poskytovať Sluţby podľa
Zmluvy v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dovodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho
poskytovania Sluţby.
Ak spoločnosť ST vypovie Zmluvu z dovodu modernizacie Sluţieb, s ktorymi je spojene ukončenie
poskytovania tychto Sluţieb podľa Zmluvy, je povinna s vypoveďou doručiť Učastnikovi ponuku na
poskytovanie inej, technicky i cenovo blizkej Sluţby, s jej zvyhodnenym zriadenim.
Učastnik moţe pisomne vypovedať Zmluvu uzavretu na dobu neurčitu z akehokoľvek dovodu alebo bez
udania dovodu, pričom podmienkou vypovede je uhradenie všetkych zavazkov voči spoločnosti ST.

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17
15.18

Vo vypovedi je Učastnik povinny uviesť svoje identifikačne udaje ‒ meno, priezvisko/obchodne meno,
nazov, trvale bydlisko/sidlo, rodne čislo/IČO, telefonne čislo, ktore mu bolo pridelene na zaklade Zmluvy,
telefonne čislo, na ktorom je Učastnik zastihnuteľny, datum, podpis a odtlačok pečiatky, ak je uvedena vo
vypise z obchodneho registra alebo v inom dokumente preukazujucom jeho pravnu subjektivitu a sposob
konania v jeho mene.
Vypovedna lehota je rovnaka pre spoločnosť ST aj pre Učastnika. Vypovedna lehota začina plynuť prvym
dňom zučtovacieho obdobia nasledujuceho po doručeni vypovede druhej strane Zmluvy a skonči
uplynutim posledneho dňa tohto zučtovacieho obdobia. Zučtovacie obdobie je uvedene v Zmluve.
Spoločnosť ST je ďalej opravnena odstupiť od Zmluvy, ak:
a) sa udaje uvedene Učastnikom v Zmluve dodatočne preukaţu ako nepravdive, čo by mohlo mať za
nasledok vznik ujmy,
b) je Učastnik insolventny, najma ak na majetok Učastnika bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo na povolenie reštrukturalizacie, ak bola na Učastnika uvalena nutena sprava podľa osobitnych
predpisov, ak Učastnik vstupil do likvidacie, ak bola voči Učastnikovi nariadena daňova alebo ina
exekucia alebo ak je Učastnik v reţime vyrovnania alebo nuteneho vyrovnania,
c) pri ktoromkoľvek ďalšom zmluvnom vzťahu s Učastnikom budu evidovane pohľadavky po lehote
splatnosti,
d) Učastnik neuhradi zalohovu fakturu podľa bodu 4.2 pism. d) najneskor do 15 dni odo dňa jej splatnosti.
V oznameni o odstupeni od Zmluvy je Učastnik povinny uviesť svoje identifikačne udaje ‒ meno,
priezvisko/obchodne meno, nazov, trvale bydlisko/sidlo, rodne čislo/IČO, telefonne čislo, ktore mu bolo
pridelene na zaklade Zmluvy, telefonne čislo, na ktorom je Učastnik zastihnuteľny, datum, podpis a
odtlačok pečiatky, ak je uvedena vo vypise z obchodneho registra alebo v inom dokumente
preukazujucom jeho pravnu subjektivitu a sposob konania v jeho mene.
V pripade odstupenia od Zmluvy opravnenou zmluvnou stranou konči platnosť a učinnosť Zmluvy a teda
Zmluva sa zrušuje ku dňu doručenia pisomneho oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej zmluvnej
strane. Ak spoločnosť ST uvedie v tomto svojom oznameni o odstupeni od Zmluvy neskorši deň, ku
ktoremu ma Zmluva na zaklade jej odstupenia zaniknuť, Zmluva zanikne aţ k tomuto dňu. Zanikom zmluvy
zanikaju a rušia sa aj všetky pravne vzťahy zaloţene Zmluvou, resp. vzniknute na zaklade Zmluvy.
Tuto Zmluvu je moţne ukončiť aj na zaklade dohody spoločnosti ST a Učastnika. Ak spoločnosť ST neurči
inak, Učastnik, ktory ma zaujem ukončiť Zmluvu dohodou, predloţi spoločnosti ST alebo ňou poverenej
tretej osobe pisomnu ţiadosť, z obsahu ktorej bude vyplyvať prejav vole Učastnika dohodnuť sa so
spoločnosťou ST na ukončeni Zmluvy. V takejto ţiadosti je Učastnik povinny uviesť svoje identifikačne
udaje ‒ meno, priezvisko/ obchodne meno, nazov, trvale bydlisko/sidlo, rodne čislo/ IČO, telefonne čislo,
ktore mu bolo pridelene na zaklade Zmluvy, datum, ku ktoremu ma zaujem na zrušeni Zmluvy, telefonne
čislo, na ktorom je Učastnik zastihnuteľny, datum, podpis a odtlačok pečiatky, ak je uvedena vo vypise z
obchodneho registra alebo v inom dokumente preukazujucom jeho pravnu subjektivitu a opravnenie konať
v mene pravnickej osoby.
Ak nie je medzi spoločnosťou ST a Učastnikom dohodnuty iny sposob predĺţenia poskytovania Sluţieb
poskytovanych na zaklade Zmluvy uzavretej na dobu určitu, Učastnik je opravneny kedykoľvek poţiadať
spoločnosť ST o predĺţenie poskytovania Sluţieb poskytovanych na zaklade Zmluvy uzavretej na dobu
určitu, a to pisomne alebo inym sposobom určenym spoločnosťou ST, s ktorym bol Učastnik oboznameny.
Spoločnosť ST nie je povinna akceptovať ţiadosť Učastnika o predĺţenie poskytovania Sluţieb; v pripade
neakceptovania takejto ţiadosti Učastnika je spoločnosť ST opravnena navrhnuť Učastnikovi poskytovanie
inej obdobnej Sluţby.
Učastnik moţe pisomne navrhnuť spoločnosti ST ukončenie Zmluvy dohodou. V pripade, ak Učastnik
poda spoločnosti ST navrh dohody na ukončenie Zmluvy, ktora je uzavreta na dobu určitu, resp. Zmluvy s
platne dojednanou dobou viazanosti na dobu určitu, akceptacia navrhu Učastnika zo strany spoločnosti ST
nebude vybavena a zrealizovana skor, ako Učastnik uhradi svoje finančne zavazky z takejto Zmluvy voči
spoločnosti ST, vratane zavazkov Učastnika vzniknutych z predčasneho ukončenia takejto Zmluvy na
navrh Učastnika. Podmienkou akceptacie navrhu Učastnika na ukončenie Zmluvy dohodou je teda
uhradenie všetkych zavazkov Učastnika po lehote splatnosti voči spoločnosti ST. Ak Učastnik poda navrh
dohody na ukončenie Zmluvy, zavazuje sa postupovať podľa pokynov a navodov spoločnosti ST
(zverejnenych napr. prostrednictvom internetovej stranky spoločnosti ST), v opačnom pripade spoločnosť
ST nie je povinna navrh dohody na ukončenie Zmluvy podany Učastnikom akceptovať.
Učastnik moţe pisomne poţiadať o prenesenie čisla k spoločnosti ST alebo od spoločnosti ST. Ţiadosť
Učastnika o prenesenie čisla od spoločnosti ST sa povaţuje za navrh dohody na ukončenie Zmluvy, na
zaklade ktorej je prenašane čislo Učastnikovi pridelene. Na ukončenie Zmluvy dohodou na zaklade
ţiadosti Učastnika o prenesenie čisla od spoločnosti ST sa primerane vzťahuju ustanovenia tychto
Všeobecnych podmienok (vratane bodu 15.15) a na proces prenesenia čisla sa vzťahuju ustanovenia
Osobitnych podmienok pre sluţbu prenositeľnosti čisla spoločnosti ST Slovensko, a.s.
Pri zaniku Zmluvy z ktorehokoľvek dovodu nie je spoločnosť ST povinna vratiť Učastnikovi aktivačne a
zriaďovacie poplatky. Učastnik je povinny vratiť SIM kartu spoločnosti ST.
Spoločnosť ST pri zaniku Zmluvy zašle Učastnikovi konečne vyučtovanie, ktore je Učastnik povinny
uhradiť.

16.

Oznamovanie

16.1

Spoločnosť ST a Učastnik sa dohodli, ţe upomienka, faktura, zalohova faktura, vypoveď a odstupenie od
Zmluvy alebo akekoľvek ine oznamenie (ďalej len „Listina“) podľa tychto Všeobecnych podmienok sa budu
oznamovať Učastnikovi niektorym z nasledovnych sposobov:
a) kvalifikovanym oznamenim,
b) beţnym oznamenim,
c) oznamenim prostrednictvom hlasoveho volania alebo zaslanim SMS spravy alebo MMS spravy alebo
e-mailom,
d) inym sposobom.
Za kvalifikovane oznamenie sa povaţuje doporučene doručenie Listiny alebo doporučene doručenie
Listiny s doručenkou na poslednu znamu adresu Učastnika. Listina sa povaţuje za oznamenu dňom, kedy
Učastnik alebo ina osoba sposobila na pravne ukony, byvajuca na tej istej adrese a ochotna obstarať
odovzdanie Listiny Učastnikovi, prevezme oznamovanu Listinu a potvrdi jej prevzatie subjektu
poverenemu doručovanim. Ak nemoţno Listinu oznamiť z akehokoľvek dovodu takymto sposobom,
povaţuje sa Listina za oznamenu prvym dňom odbernej lehoty určenej na jej vyzdvihnutie po tom, ako
bola tato Listina uloţena u subjektu povereneho doručovanim (napr. pošta), i keď sa Učastnik o uloţeni
Listiny nedozvedel.
Za beţne oznamenie sa povaţuje doručenie Listiny na poslednu znamu adresu Učastnika s tym, ţe v
pripade akychkoľvek pochybnosti ohľadne okamihu oznamenia sa Listina povaţuje za oznamenu v štvrty
kalendarny deň po jej odoslani. Pokiaľ sa takymto sposobom doručuje upomienka alebo faktura a Učastnik
ju nedostane do 15 dni po skončeni zučtovacieho obdobia z dovodu, ţe mu nemohla byť oznamena alebo
z inych dovodov, je povinny tuto skutočnosť do 24 hodin oznamiť na pracovisko Sluţby zakaznikom
spoločnosti ST. V pripade, ak tak v lehote 16 dni po skončeni zučtovacieho obdobia neurobi, povaţuje sa
faktura alebo upomienka za oznamenu poslednym dňom tejto lehoty. Ak Učastnik v tejto lehote oznami
spoločnosti ST, ţe faktura mu nebola doručena, bude mu doručeny opis faktury.
Za deň oznamenia Listiny oznamovanej niektorym zo sposobov podľa bodov 16.2 a 16.3 Všeobecnych
podmienok sa povaţuje aj deň, v ktory Učastnik, ktory je adresatom, odoprie doručovanu Listinu prevziať
alebo v ktory je na zasielke doručovanej Učastnikovi preukazateľne vyznačena poznamka vyznamu, z
ktoreho vyplyva, ţe Učastnik sa odsťahoval, Učastnik je neznamy alebo ina poznamka podobneho
vyznamu a novu adresu svojho bydliska, resp. sidla alebo miesta podnikania Učastnik spoločnosti ST
neoznamil.
V pripade oznamovania prostrednictvom SMS spravy alebo MMS spravy sa povaţuje Listina za oznamenu
dňom odoslania SMS spravy alebo MMS spravy spoločnosťou ST na Učastnikovo čislo. Za doručenie
Listiny v pripade hlasoveho volania sa povaţuje uloţenie Listiny do hlasovej schranky alebo tri marne
pokusy o dovolanie sa. Listina doručovana prostrednictvom e-mailu sa povaţuje za doručenu momentom,
keď spoločnosť ST obdrţi spravu o tom, ţe Listina bola odoslana Učastnikovi.
Listina oznamena na ktorukoľvek adresu uvedenu Učastnikom v Zmluve sa povaţuje za doručenu do
dispozičnej sfery Učastnika.
Všetky sposoby oznamovania su rovnocenne, pričom spoločnosť ST je opravnena podľa vlastnej uvahy
pouţiť na oznamovanie Listin ktorykoľvek zo sposobov uvedenych v tomto članku.
Učastnik sa povaţuje za oboznameneho s pokynmi spoločnosti ST, pokiaľ mu boli tieto pokyny
spristupnene na Predajnych miestach alebo na internetovej stranke spoločnosti ST. 16.9 Spoločnosť ST je
opravnena akekoľvek oznamenie podľa tychto Všeobecnych podmienok, s vynimkou upomienky, faktury,
zalohovej faktury, vypovede a odstupenia od Zmluvy oznamiť Učastnikovi jeho zverejnenim na internetovej
stranke spoločnosti ST, v Cenniku alebo inym obdobnym sposobom; v takomto pripade sa oznamenie
povaţuje za doručene okamihom jeho zverejnenia.

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6
16.7
16.8

17.

Rozhodné právo, mechanizmus riešenia sporov

17.1
17.2

Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zmluva, Všeobecne podmienky, ako aj vzťahy zaloţene Zmluvou a Všeobecnymi podmienkami, ktore nie
su vyslovne upravene v Zakone, Zmluve a tychto Všeobecnych podmienkach, sa spravuju ustanoveniami
ostatnych prislušnych pravnych predpisov.
Zmluvne strany sa dohodli, ţe všetky pripadne spory vzniknute v suvislosti s plnenim zavazkov podľa
Zmluvy budu prednostne riešiť mimosudnou cestou, a to rokovaniami alebo vzajomnou dohodou. V
pripade, ak zmluvne strany nevyriešia vzajomne spory mimosudnou cestou, zmluvne strany su opravnene
riešiť tieto spory v zmysle prislušnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Na prejednanie a
rozhodnutie sporov vzniknutych v suvislosti s plnenim zavazkov podľa Zmluvy je dana pravomoc
slovenskych sudov, a to aj vtedy, ak je Učastnik cudzinec, zahranična osoba alebo osoba bez štatnej
prislušnosti, ak nie je v Zmluve uvedene inak.

17.3

18.

Zmeny a platnosť Všeobecných podmienok

18.1

Spoločnosť ST je opravnena meniť a dopĺňať Všeobecne podmienky svojim jednostrannym prejavom vole,
a to z dovodov uvedenych v bode 6.5 Všeobecnych podmienok. Zmena alebo doplnenie Všeobecnych
podmienok sa povaţuje za zmenu zmluvnych podmienok. Spoločnosť ST bude pri oznamovani zmeny

18.2

18.3
18.4

Všeobecnych podmienok Učastnikom postupovať podľa bodu 6.6 tychto Všeobecnych podmienok, a to v
zavislosti od toho, či zmena alebo doplnenie Všeobecnych podmienok bude predstavovať podstatnu
zmenu zmluvnych podmienok alebo inu zmenu zmluvnych podmienok.
Všeobecne podmienky platia po cely čas platnosti a učinnosti zmluvneho vzťahu medzi Učastnikom a
spoločnosťou ST zaloţeneho Zmluvou. Zanik Zmluvy sa nedotyka platnosti a učinnosti tych ustanoveni
Všeobecnych podmienok, ktore s ohľadom na svoju povahu maju pretrvať aţ do uplneho vyrovnania
všetkych narokov vyplyvajucich zo Zmluvy, najma ustanovenie o sankciach, ustanovenia o zhromaţďovani
a pouţivani informacii o Učastnikoch, ustanovenia o zodpovednosti za škodu a nahrade škody,
ustanovenie o voľbe prava a pod.
Tieto Všeobecne podmienky sa nevzťahuju na predaj MT alebo ineho koncoveho zariadenia, ani na predaj
prislušenstva k MT alebo inemu koncovemu zariadeniu.
Ak sa niektore ustanovenie Všeobecnych podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatne, neučinne,
resp. nevykonateľne, ostatne ustanovenia, tymto nedotknute, zostavaju v platnosti v plnom rozsahu.
Spoločnosť ST v takomto pripade nahradi napadnute ustanovenie takym platnym, učinnym a
vykonateľnym ustanovenim, ktore sa bude čo najmenej odlišovať od principov dohodnutych v tychto
Všeobecnych podmienkach pri zachovani ekonomickeho a pravneho učelu a zmyslu napadnuteho
ustanovenia.

19.

Záverečné ustanovenia

19.1

Tieto Všeobecne podmienky upravuju prava a povinnosti v suvislosti so Sluţbami spoločnosti ST
poskytovanymi prostrednictvom VMTS. Ak su pre konkretny typ Sluţieb spoločnosti ST poskytovanych
prostrednictvom VMTS vydane samostatne všeobecne podmienky, prava a povinnosti v suvislosti s
takymto typom Sluţieb upravuju taketo samostatne všeobecne podmienky (napr. Sluţba Easy) a
nevzťahuju sa na ne tieto Všeobecne podmienky, ak nie je uvedene inak. Tieto Všeobecne podmienky
upravuju prava a povinnosti stran v suvislosti s inou sluţbou spoločnosti ST, ako su Sluţby poskytovane
prostrednictvom VMTS iba v takom pripade, ak to vyslovne vyplyva z dohody stran o poskytovani danej
sluţby, ktora odkazuje na tieto Všeobecne podmienky, a to vylučne v rozsahu uvedenom v takejto dohode.
Text Všeobecnych podmienok v slovenskom jazyku je zavazny a ma prednosť pred znenim Všeobecnych
podmienok v akomkoľvek inom jazyku. V pripade, ak je Zmluva alebo jej časť uzavreta v slovenskom a
zaroveň aj v inom jazyku, rozhodujuci je text Zmluvy alebo jej časti v slovenskom jazyku, ak nie je
dohodnute zmluvnymi stranami vyslovne inak. Všeobecne podmienky su spolu s Cennikom neoddeliteľnou
sučasťou Zmluvy.
Odchylky od prav a povinnosti upravenych vo Všeobecnych podmienkach, ako aj osobitne prava a
povinnosti vzťahujuce sa na špecificke Sluţby su upravene v osobitnych podmienkach tychto špecifickych
Sluţieb, ktore v pripade ich vydania spoločnosťou ST predstavuju neoddeliteľnu sučasť tychto
Všeobecnych podmienok.
V pripade, ak by sa dostali Všeobecne podmienky, osobitne podmienky špecifickych Sluţieb, Zmluva a
Cennik do vzajomneho rozporu, plati nasledovne poradie zavaznosti:
1. Zmluva,
2. Cennik,
3. Osobitne podmienky špecifickych Sluţieb,
4. Všeobecne podmienky.
Obsahom tychto Všeobecnych podmienok nie su primerane informacie o pravach tykajucich sa
univerzalnej sluţby; tieto informacie su obsahom osobitneho dokumentu spoločnosti ST (počas obdobia,
kedy je spoločnosť ST poskytovateľom univerzalnej sluţby).
Tieto Všeobecne podmienky nadobudaju platnosť a učinnosť dňa 31.12.2010.
Učinnosťou tychto Všeobecnych podmienok sa rušia doteraz platne a učinne Všeobecne podmienky
poskytovania verejnych elektronickych komunikačnych sluţieb prostrednictvom verejnej telefonnej siete
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „doterajšie podmienky“). Všetky Zmluvy, ako aj akekoľvek ine
dohody, ktore boli uzavrete pred učinnosťou tychto Všeobecnych podmienok medzi Učastnikmi a
spoločnosťou ST alebo medzi Účastníkmi a spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., so sídlom Vajnorská
100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019 (ďalej len „spoločnosť T-Mobile“) ako právnym predchodcom
spoločnosti ST a ktore sa spravovali doterajšimi podmienkami, sa odo dňa učinnosti tychto Všeobecnych
podmienok riadia tymito Všeobecnymi podmienkami a povaţuju sa za Zmluvy uzavrete medzi Učastnikmi
a spoločnosťou ST podľa tychto Všeobecnych podmienok. V pripade, ak sa v Zmluve, Cenniku alebo v
akomkoľvek inom dokumente tvoriacom sučasť Zmluvy, ktorej sučasťou su aj tieto Všeobecne podmienky
a ktory bol vydany právnym predchodcom spoločnosti ST - spoločnosťou T-Mobile pred učinnosťou tychto
Všeobecnych podmienok alebo ktory bol uzavrety medzi spoločnosťou T-Mobile a Učastnikom pred
učinnosťou tychto Všeobecnych podmienok, uvadza:
a) pojem „VTS“ alebo „VTS Podniku“ alebo „VTS spoločnosti T-Mobile“ alebo „sieť T-Mobile“ alebo „sieť
T-Mobile Slovensko“ alebo „sieť Podniku“ alebo ine pomenovanie verejnej telefonnej siete spoločnosti
T-Mobile, ktore nezahŕňa vyslovne aj vyraz vyjadrujuci, ţe ide o mobilnu sieť, a to v akomkoľvek
gramatickom tvare, pod takymto pojmom sa počnuc učinnosťou tychto Všeobecnych podmienok
rozumie „verejna mobilna telefonna sieť“, tak ako je definovana v bode 1.7 tychto Všeobecnych
podmienok.

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6
19.7

b) pojem „Sluţba“ alebo „Sluţby“, bez špecifikacie konkretneho typu Sluţby, a to v akomkoľvek
gramatickom tvare, pod takymto pojmom sa počnuc učinnosťou tychto Všeobecnych podmienok
rozumie Sluţba poskytovana spoločnosťou ST prostrednictvom VMTS, tak ako je definovana v bode
1.14 tychto Všeobecnych podmienok, ak nie je v konkretnom pripade určene alebo dohodnute inak.

Slovak Telekom, a.s.

