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Servisná zmluva č. 1/2015 

na zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

uzavretá v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon) a ustanovení  

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

1. Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: 

Názov: Environmentálny fond 

Sídlo: Martinská 49,  821 05 Bratislava 

IČO: 307 96 491 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica   

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK13 8180 0000 0070 0019 8071 

SWIFT: SPSRSKBA 

Štatutárny zástupca: PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ 

Štátny fond: zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

1.2. Dodávateľ: 

Obchodné meno:   Lazar Consulting, s.r.o.   

Sídlo:     Klariská 10, 811 03 Bratislava, Slovenská republika   

IČO:     35 740 175 

IČ DIČ:     SK2020270593 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu vo formáte IBAN:  SK32 1100 0000 0026 2010 0781 

SWIFT:    TATRSKBX 

Štatutárny zástupca:   RNDr. Maroš Lazár, konateľ, lazar@lacon.sk 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 16688/B 

Poverený zamestnanec na rokovanie vo veciach Zmluvy zodpovedný za jej plnenie : 

     Ing. Peter Cák, výkonný riaditeľ, cak@lacon.sk 

 (ďalej len „dodávateľ“)  

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
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2. Preambula 
  

A. Dodávateľ ako zhotoviteľ vytvoril a dodal Informačný systém SREP (počítačový program) pre 

objednávateľa postupne v rokoch 2000 až 2015 na základe zmlúv uzatvorených 

 a) medzi Štátnym fondom životného prostredia a spoločnosťou Lazar Consulting, s.r.o.: 

 zmluva o dielo č. ŠFŽP/2000/1 zo dňa 28.1.2000 

 zmluva o dielo č. ŠFŽP/LC-č.2001/1 zo dňa 2.2.2001 

 zmluva o dielo č. ŠFŽP/LC-č.2001/2 zo dňa 8.2.2001 

 s dodatkom č.1 zo dňa 1.3.2001 

 zmluva o dielo č. ŠFŽP/LC-č.2001/3 zo dňa 20.2.2001 

 zmluva o dielo č. ŠFŽP/LC-č.2001/4 zo dňa 12.4.2001 

 zmluva o dielo č. ŠFŽP/LC-č.2001/5 zo dňa 21.8.2001 

 b) medzi Ministerstvom životného prostredia SR a spoločnosťou Lazar Consulting, s.r.o.: 

 zmluva o dielo č. 87/2002/9.1 zo dňa 20.3.2002 

 zmluva o dielo č. 88/2002/9.1 zo dňa 20.3.2002 

 zmluva o dielo č. 89/2002/9.1 zo dňa 22.4.2002 

 zmluva o dielo MŽP/LC/2002/4 zo dňa 4.10.2002 

 s dodatkom č.1 zo dňa 2.12.2003 

c)  medzi Environmentálnym fondom a spoločnosťou Lazar Consulting, s.r.o.: 

 Zmluva o vytvorení počítačového programu, Dodávka úprav informačného systému 

 SREP zo dňa 20.2.2012 s Dohodou zo dňa 31.10.2012 

 a objednávok (Požiadavok na zmeny IS SREP) v rokoch 2004 až 2015 
 

B. Informačný systém Environmentálneho fondu SREP sa považuje podľa § 5 ods. 22 zákona č. 

618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) za 

zamestnanecké dielo, kde majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom 

mene a na svoj účet zamestnávateľ, vrátane práva na zverejnenie diela a práva na uvádzania diela 

na verejnosti pod svojím menom. 

 Zhotoviteľ, spoločnosť Lazar Consulting, s.r.o., vykonáva majetkové autorské práva 

k informačnému systému Environmentálneho fondu SREP. 

 Práva na úpravy, akýkoľvek zásah do zdrojových kódov, rozširovanie funkcionality, alebo iné 

zasahovanie do diela autora, ako aj udeľovanie licencií môže vykonávať len spoločnosť Lazar 

Consulting, s.r.o. 
 

C. Udelené právo na používanie informačného systému Environmentálneho fondu SREP je popísané 

v článku IX Zmluvy o vytvorení počítačového programu, Dodávka úprav informačného systému 

 SREP zo dňa 20.2.2012. 

 

Na základe vyššie uvedeného dodávateľ a objednávateľ uzavierajú Zmluvu priamym rokovacím konaním 

v zmysle § 58 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu výhradného práva dodávateľa na vykonávanie servisnej 

podpory informačného systému SREP pre objednávateľa.  

 

3. Výklad pojmov a skratiek použitých v Zmluve 

„Zmluva“  

Rozumie sa táto zmluva v jej rôznych tvaroch, vrátane jej neoddeliteľných príloh. 



 

3 

„Systém“ 

Pod pojmom „Systém“ sa rozumie Informačný systém SREP. 

 „Verzia Systému“ a „Modifikácia Systému“ 

Pre účely Zmluvy sa pod Verziou Systému rozumie podstatná zmena štruktúry dátového modelu alebo 

zásadná zmena funkčnosti Systému a označuje sa číslom pred deliacou bodkou používanou v označovaní 

informačného systému SREP. Pod Modifikáciou Systému sa rozumie zmena programovej časti Systému 

a označuje sa číslom za deliacou bodkou používanou v označovaní informačného systému SREP. 

 „Neštandardné správanie Systému“ 

Je akýkoľvek nedostatok funkčnosti nasadeného Systému. 

„Klasifikácia neštandardného správania Systému“ 

Je proces určenia Neštandardného správania Systému na základe identifikácie jeho príčiny. Proces 

vykonáva dodávateľ alebo Oprávnené osoby v súčinnosti s objednávateľom.  

 „Systém mimo prevádzky“ 

Stav Systému, kedy sa nedá prihlásiť zo žiadnej pracovnej stanice ani servera objednávateľa. 

 „Oprávnené osoby“  

Sú tretie osoby, ktoré je dodávateľ oprávnený použiť na plnenie predmetu Zmluvy a objednávateľ je 

povinný akceptovať plnenie od týchto osôb. Ak dodávateľ použije Oprávnené osoby na plnenie tejto 

Zmluvy, zodpovedá ako by plnil predmet Zmluvy sám.  

„Zamestnanci dodávateľa“  

Sú zamestnanci dodávateľa určení dodávateľom podľa funkčného zaradenia a ich počtu na plnenie 

predmetu Zmluvy. Zoznam zamestnancov dodávateľa dodávateľ písomne predloží objednávateľovi 

v lehote do 15 dní od uzavretia tejto Zmluvy. 

„Zodpovední zamestnanci objednávateľa“  

Sú zamestnanci objednávateľa určení objednávateľom využívať jednotlivé Služby, potvrdiť servisné 

formuláre, písomné požiadavky,  preberacie (akceptačné) protokoly a poskytovať dodávateľovi súčinnosť 

potrebnú na plnenie jeho zmluvných povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy. Zoznam týchto 

zamestnancov objednávateľa objednávateľ písomne predloží dodávateľovi v lehote do 15 dní od uzavretia 

tejto Zmluvy. 

„Služba“  

Je súbor činností, ktoré sú bližšie popísané v prílohe č. 1 Zmluvy. 

 

4. Predmet Zmluvy 
 
4.1 Dodávateľ poskytne objednávateľovi Služby za účelom zabezpečenia servisnej podpory 

informačného systému SREP,  podľa prílohy č. 1 Zmluvy s názvom: Katalóg servisných služieb, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a v súlade so Zmluvou o dodávke úprav informačného 

systému SREP zo dňa 20.02.2012 a dohodou zo dňa 31.10.2012. Obsah a rozsah jednotlivých 

Služieb je uvedený v prílohe č. 1 Zmluvy. 
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5. Povinnosti dodávateľa 

 

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa predmetu Zmluvy a dodržať lehoty, 

rozsah, kvalitu a povinnosti stanovené v Zmluve a  v prílohách k Zmluve. 

5.2 Ak dodávateľ pri poskytovaní Služby zistí, že Systém vykazuje bezpečnostné nedostatky, 

zaväzuje sa to oznámiť objednávateľovi.  

5.3 Dodávateľ sa zaväzuje zdokumentovať všetky vykonávané Služby na základe tejto Zmluvy 

 podľa prílohy č. 1 Zmluvy. 

5.4  Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť IT manažérovi objednávateľa  pri vykonávaní 

zmien v Systéme, ktoré môžu mať vplyv na ostatné prevádzkované informačné systémy ako aj pri 

údržbe databázového a aplikačného programového vybavenia. 

5.5 Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým objednávateľom 

a všetky poskytnuté materiály vrátiť po použití späť objednávateľovi, pokiaľ nebude dohodnuté 

inak. Dodávateľ a Oprávnené osoby majú právo vynášať údaje, materiály a zariadenia patriace 

objednávateľovi z priestorov objednávateľa len na základe písomného súhlasu zodpovedného 

zamestnanca objednávateľa. Dodávateľ a Oprávnené osoby nesmú vynášať údaje, materiály 

a zariadenia patriace objednávateľovi zo svojho technologického prostredia, priestorov do iných 

prostredí a priestorov patriacich tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. 

5.6 Dodávateľ sa zaväzuje udržiavať vlastné vývojové prostredie kompatibilné s produkčným 

prostredím (prostredie produkčnej prevádzky) objednávateľa a odborne spôsobilý vývojový tím 

zamestnancov.  

5.7 Dodávateľ sa zaväzuje v rámci paušálneho poplatku poskytnúť súčinnosť a realizovať odstránenie 

ním nezavinených kontrolných a auditných zistení súvisiacich so Systémom, maximálne v 

rozsahu 5 človekodní ročne, keď o to objednávateľ písomne požiada. 

5.8 Dodávateľ si je vedomý všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho zo zákona č. 

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a možných 

zákonných sankcií za ich porušenie. 

5.9 Dodávateľ sa zaväzuje spracovať všetky informácie a osobné údaje evidované v Systéme len za 

účelom plnenia predmetu Zmluvy a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

5.10 V prípade plánovanej zmeny v zozname Zamestnancov dodávateľa alebo Oprávnených osôb je 

dodávateľ povinný o tejto skutočnosti informovať písomne objednávateľa najneskôr 5 

pracovných  dní pred touto zmenou, pričom je dodávateľ povinný predložiť objednávateľovi 

aktualizovaný zoznam Zamestnancov dodávateľa alebo Oprávnených osôb. Zmena voči 

objednávateľovi je účinná momentom, keď sa o tejto zmene dozvedel. 

5.11 Dodávateľ sa zaväzuje dokumentovať všetky dodané Služby na objednávateľom odsúhlasených 

formulároch tlačív. Návrhy kontrolných listov a servisných záznamov pre jednotlivé služby podľa 

prílohy č. 1 Zmluvy poskytne dodávateľ objednávateľovi pri uzatvorení Zmluvy a objednávateľ 

sa zaväzuje písomne ich odsúhlasiť do 15 dní odo dňa ich poskytnutia dodávateľom. V prípade 

neudelenia súhlasu objednávateľa podľa predchádzajúcej vety sa bude používať pre účely tejto 

Zmluvy Servisný záznam podľa prílohy č. 2 Zmluvy. 

 Objednávateľ aj dodávateľ majú možnosť kedykoľvek počas platnosti Zmluvy navrhnúť zmenu 

v odsúhlasených formulároch. Druhá zmluvná strana sa zaväzuje k týmto  formulárom najneskôr 

do 15 dní písomne vyjadriť. V prípade neudelenia súhlasu druhou stranou podľa predchádzajúcej 

vety sa budú ďalej používať odsúhlasené formuláre. 

5.12 V rámci paušálneho poplatku bude dodávateľ poskytovať objednávateľovi podľa prílohy č.  1 

Zmluvy služby 1 až 9 v priemere 1152 hodín ročne a zároveň služby 21 až 25 v priemere 180 
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hodín ročne, celkovo 5328 hodín za 4 roky. Objednávateľ môže služby 21 až 25 čerpať 

nerovnomerne v priebehu kalendárneho roka, ale v jednom kalendárnom mesiaci nemôže 

požadovať plnenie v rozsahu väčšom ako 200 hodín. V prípade, že objednávateľ  bude požadovať 

pri poskytovaní služieb 21 až 25 mesačné čerpanie viac ako 200 hodín musí zadať písomnú 

požiadavku (špecifikáciu) minimálne 3 mesiace pred plánovaným čerpaním, ktorá následne 

podlieha súhlasu dodávateľa. Nevyčerpané hodiny za služby 21 až 25 v príslušnom kalendárnom 

roku sa prenášajú do nasledujúceho roka. V prípade vyčerpania hodín poskytnutých v danom 

roku si objednávateľ ďalšie hodiny na služby 21 až 25 môže čerpať aj z budúcich rokov. 

V prípade vyčerpania celkového objemu hodín na služby 21 až 25 na štyri roky, bude dodávateľ 

poskytovať objednávateľovi tieto služby na základe jeho objednávok podľa cien uvedených 

v bode 7.3.1.  

5.13 Dodávateľ sa zaväzuje, že bezodkladne písomne oznámi objednávateľovi ak bude v konkurze 

alebo v likvidácii. 

 

6. Povinnosti objednávateľa 

 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť podľa Zmluvy súčinnosť svojho IT manažéra. Touto 

súčinnosťou sa rozumie najmä poskytovanie informácií v potrebnom rozsahu na identifikáciu 

príčin Neštandardného správania Systému, poskytovanie informácií potrebných na zapracovanie 

úprav Systému a spolupráca pri testovaní zmien. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prístup dodávateľa alebo Oprávnených osôb k Systému 

v nevyhnutnom rozsahu na vykonávanie Služieb v rozsahu predmetu Zmluvy na úrovni fyzickej 

(prístup do priestorov) ako aj logickej (prístup k databázam a informačným systémom). Bližšia 

špecifikácia nevyhnutného rozsahu prístupu je uvedená v popise poskytovaných Služieb  

v prílohe č. 1 Zmluvy.  

6.3 V prípade plánovanej zmeny v zozname Zodpovedných zamestnancov objednávateľa je 

objednávateľ povinný o tejto skutočnosti informovať písomne dodávateľa najneskôr 5 

pracovných  dní pred touto zmenou, pričom je objednávateľ povinný predložiť dodávateľovi 

aktualizovaný zoznam Zodpovedných  zamestnancov. Zmena voči dodávateľovi je účinná 

momentom, keď sa o tejto zmene dozvedel. 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje predkladať písomné požiadavky na čerpanie služieb 21 až 25 

uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, poskytnutých v rámci paušálneho poplatku podľa bodu 5.12 

Zmluvy a v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy. V prípade čerpania služby 21 bude proces požiadavky 

na zmeny v súlade s metodickým postupom k riadeniu zmien v IS SREP. 

6.5 V prípade výskytu havarijného stavu „Systém mimo prevádzky“ je zodpovedný zamestnanec 

objednávateľa, resp. jeho zastupujúci, povinný emailom potvrdiť svoj súhlas s fyzickým a/alebo 

logickým prístupom na požiadanie dodávateľa alebo Oprávnených osôb  bez zbytočného odkladu. 

Prípadné oneskorenie dodávateľa s výkonom Služby spôsobené oneskorením písomného súhlasu 

objednávateľa nie je a nemôže byť vysvetľované ako porušenie reakčného času alebo času na 

odstránenie havarijného stavu a z tohto titulu nevzniká objednávateľovi nárok na uplatnenie 

akejkoľvek sankcie, zmluvnej pokuty alebo náhrady škody voči dodávateľovi. 

6.6 Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi bezodkladne písomne nahlasovať Neštandardné 

správanie Systému v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy.  

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne potvrdiť dodávateľovi alebo Oprávneným 

osobám vykonanie Služby podľa prílohy č. 1 Zmluvy. 
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7. Rozsah a cena poskytovaných Služieb 
 
7.1 Rozsah poskytovaných Služieb na základe tejto Zmluvy je uvedený v bode 5.12 tejto Zmluvy 

a prílohe č. 1 k tejto Zmluve.  

7.2  Cena za predmet  Zmluvy (poskytovanie Služieb) je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá vo výške 8.040,- EUR bez DPH mesačne. Cena 

je uvádzaná bez dane z pridanej hodnoty, ktorá sa určuje podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov v čase fakturácie. 

7.3 Cena za poskytovanie Služieb 1 až 9 a 21 až 25 je súčinom hodinovej sadzby, bez DPH, špecialistu 

dodávateľa a celkovým počtom hodín v mesiaci nutných na zabezpečenie každej zo služieb. 

 7.3.1 hodinové sadzby špecialistov dodávateľa : 

  - A) Technik podpory   50,-EUR 

  - B)  Konzultant   70,-EUR 

  - C)  Programátor   70,-EUR 

  - D)  Administrátor   80,-EUR 

  - E)  Projektový manažér  90,-EUR 

  - F)  Školiteľ    70,-EUR 

  - G)  Analytik    80,-EUR 

 7.3.2 Kalkulácia ceny: 

  

 Konečná cena za Služby poskytované počas účinnosti Zmluvy  je v sume  385.920,- EUR bez 

DPH (slovom: tristoosemdesiatpäťtisíc deväťstodvadsať EUR) za 4 roky. 

7.4 Dodávateľ vystaví za každý kalendárny mesiac faktúru pre objednávateľa a to do 10. dňa 

v mesiaci za Služby poskytované objednávateľovi počas predchádzajúceho mesiaca. Lehota 

splatnosti faktúr je do 14 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Pre vylúčenie 

pochybností v prípade začatia účinnosti Zmluvy v priebehu kalendárneho mesiaca patrí 

dodávateľovi za tento mesiac celý mesačný paušálny poplatok.  

7.5 Prílohu faktúry tvoria kópie dokumentov výslovne uvedených v jednotlivých katalógových 

listoch v časti Administratívne zabezpečenie Služby prílohy č. 1 Zmluvy. 

7.6 Všetky platby objednávateľa v prospech dodávateľa budú poukázané na bankový účet dodávateľa 

uvedený v záhlaví Zmluvy, a tieto platby musia byť v plnej výške, neznížené o akékoľvek 

bankové poplatky alebo iné náklady spojené s prevodom. 

Číslo 
služby Názov služby 

hodín 
mesačne 

Špecia-
lista 

Hod. 
sadzba 

Spolu 

1 HelpDesk („Hot-Line“) 21 A 50 1050 

2 Poskytovanie užívateľskej podpory 10 B 70 700 

3 Pravidelná údržba aplikácií 20 D 80 1600 

4 Pravidelná údržba OS 10 D 80 800 

5 Pravidelná údržba Pervasive, MS SQL 10 D 80 800 

6 Profylaktická údržba produkčného prostredia 10 D 80 800 

        

7 Údržba  testovacieho prostredia 6 D 80 480 

8 Riadenie projektu, integrácia 4 E 90 360 

9 Zabezpečenie kontinuity - čitateľnosť médií 5 D 80 400 

    96   6990 

21 Zmenové riadenie, základné úpravy a rozvoj systémov 15 C 70 1050 

22 Školenia k Systému  F 70  

23 Konzultácie  B 70  

24 Pohotovosť  B 70  

25 Zabezpečenie kontinuity - obnova Systému  D 80  
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7.7 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude inak nesprávne 

vystavená, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť dodávateľovi do 10 pracovných dní od jej 

doručenia na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry dodávateľom objednávateľovi. 

7.8  Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na znížení ceny za predmet Zmluvy podľa vývoja cien na trhu 

za poskytovanie Služieb uvedených v Zmluve alebo podobných služieb, ak objednávateľ predloží 

dodávateľovi relevantné doklady ohľadom zníženia ceny v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy. 

 
8. Miesto poskytovania Služieb 

8.1 Miestom poskytovania Služieb je sídlo objednávateľa – Martinská 49, Bratislava. 

8.2 Miestom poskytovania Služieb prostredníctvom zabezpečeného vzdialeného prístupu cez internet 

do testovacieho a produkčného prostredia objednávateľa je sídlo dodávateľa Lazar Consulting, 

s.r.o. – Klariská 10, Bratislava alebo sídlo Oprávnených osôb.  

 

9. Pravidlá riadenia informačnej bezpečnosti 

9.1 Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade s politikou informačnej bezpečnosti a ostatnou 

bezpečnostnou dokumentáciou objednávateľa za účelom zabezpečenia informačnej bezpečnosti 

pri fyzickom aj logickom prístupe k Systému. V rámci vykonávania Služieb v zmysle predmetu 

Zmluvy sa jedná najmä o: 

- opis každej činnosti, ktorá má byť Zamestnancom dodávateľa alebo Oprávneným osobám 

sprístupnená a vykonávaná v rámci Systému, aplikačného programového vybavenia 

a operačného systému, 

- dohodu o riadení prístupu a používanie jedinečných identifikátorov pre Zamestnancov 

dodávateľa alebo Oprávnených osôb pri vstupe do Systému, k aplikačnému programovému 

vybaveniu a operačnému systému, 

- aktualizovanie a udržiavanie menného zoznamu Zamestnancov dodávateľa a Oprávnených 

osôb autorizovaných pre používanie Služieb Systému, aplikačného programového vybavenia 

a operačného systému, 

- právo objednávateľa monitorovať prácu Zamestnancov dodávateľa a Oprávnených osôb, 

vykonávanie auditu ich činnosti alebo ponechanie vykonania takéhoto auditu tretej strane. 

9.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nemohlo 

dôjsť ku strate dát, k poškodeniu zariadení alebo k neočakávanému prerušeniu prevádzky v 

súvislosti so servisnými prácami vykonávanými na Systéme. V prípade, že napriek 

preukázateľným opatreniam zo strany dodávateľa dôjde ku strate dát, k poškodeniu zariadení 

alebo k neočakávanému prerušeniu prevádzky v súvislosti so servisnými prácami na Systéme, sa 

dodávateľ zaväzuje neodkladne o tom informovať manažéra IT objednávateľa a ďalšie oprávnené 

Osoby, určené štatutárom objednávateľa, emailom najneskôr však do 4 hodín počas pracovných 

dní a 24 hodín počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov. Objednávateľ sa zaväzuje 

dodávateľovi bezodkladne emailom potvrdiť príjem emailu od dodávateľa podľa predchádzajúcej 

vety. V prípade havárie Systému, kedy nemôže objednávateľ Systém využívať, sa dodávateľ 

zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, aby navrátil Systém do stavu pred neočakávaným prerušením 

prevádzky.  

9.3 Dodávateľ  sa zaväzuje rešpektovať počas výkonu prác operatívne pokyny manažéra IT 

objednávateľa a zodpovedných zamestnancov objednávateľa. 
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9.4 Dodávateľ sa zaväzuje spracovať a kontinuálne udržiavať aktuálny zoznam Zamestnancov 

dodávateľa alebo Oprávnených osôb, ktorí budú zodpovední za jednotlivé okruhy poskytovaných 

Služieb ako aj zamestnancov, ktorí ich budú priamo vykonávať.  Dodávateľ sa zaväzuje uschovať 

poučenie zamestnancov a Oprávnených osôb, ktorí budú zodpovední za jednotlivé okruhy 

poskytovaných Služieb ako aj zamestnancov, ktorí ich budú priamo vykonávať, na formulároch 

„Poučenie tretích strán“, ktorý objednávateľ poskytne dodávateľovi do 15 dní od uzavretia 

Zmluvy a následne pri akejkoľvek zmene minimálne 5 dní pred jeho platnosťou.  

9.5 Ak dodávateľ požaduje výnimku z bezpečnostných požiadaviek objednávateľa, je nutné, aby 

predložil manažérovi IT objednávateľa písomnú žiadosť s odôvodnením tejto výnimky. 

Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať rozhodnutie objednávateľa.   

9.6 Dodávateľ sa zaväzuje postupovať pri procese riadenia zmien Systému v súlade s politikou 

informačnej bezpečnosti a ostatnou bezpečnostnou dokumentáciou  objednávateľa a zabezpečiť 

(i) technické podmienky pre separáciu prostriedkov vývoja od testovania a (ii) prevádzku 

Systému udržiavaním potrebne vybaveného vývojového pracoviska. 

9.7 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať dodávateľovi informácie o politike informačnej 

bezpečnosti a ostatnej bezpečnostnej dokumentácii v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie záväzkov 

dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy.  

9.8 Dodávateľ sa zaväzuje všetky zmeny vykonané v Systéme, v OS Windows, Pervasive, MS SQL 

v rozsahu určenom objednávateľom a potvrdenom dodávateľom zaznamenávať formou logov do 

vyhradeného adresára a tento adresár sprístupniť príslušným oprávneným Zamestnancom 

objednávateľa v neobmedzenom čase. Tieto logy sa dodávateľ zaväzuje chrániť pred  

modifikáciou. 

9.9 Objednávateľ sa zaväzuje bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa (i) nevykonávať 

zmeny v konfiguráciách Systému, OS Windows, Pervasive, MS SQL a (ii) nezmeniť hardvérové 

vybavenie, na ktorom je nasadený Systém. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje dodržiavať minimálne 

systémové a hardvérové požiadavky uvedené v dokumentácii k Systému. Všetky zmeny 

vykonané objednávateľom na základe písomného súhlasu dodávateľa podľa vyššie uvedeného sa 

objednávateľ zaväzuje zaznamenávať formou logov do vyhradeného adresára, ktorý bude 

sprístupnený dodávateľovi. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania povinností 

uvedených v predchádzajúcich vetách tohto bodu Zmluvy sa môže obmedziť funkčnosť Systému, 

resp. vyskytnúť sa Neštandardné správanie Systému,  a dodávateľ v tomto prípade nezodpovedá 

za vady a za škodu spôsobenú porušením povinností objednávateľa.  

9.10 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť technické a administratívne podmienky pre separáciu 

prostriedkov testovania od prevádzky Systému počas implementácie zmien udržiavaním potrebne 

vybaveného testovacieho pracoviska. 

9.11 Dodávateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré mu budú 

sprístupnené v rámci plnenia predmetu Zmluvy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. Zamestnanci dodávateľa a Oprávnené osoby, prichádzajúce do styku 

s týmito informáciami musia byť poučení o povinnostiach ochrany údajov a záväzku mlčanlivosti 

o údajoch, s ktorými môžu prísť do styku počas výkonu prác u objednávateľa ako aj 

o bezpečnostných požiadavkách, vyplývajúcich zo Zmluvy a z formuláru  „Poučenie tretích 

strán“. 

9.12 Dodávateľ je oprávnený použiť na plnenie predmetu Zmluvy subdodávateľov - Oprávnené osoby. 

Ak dodávateľ bude riešiť realizáciu Služieb formou subdodávky, platia v plnom rozsahu pre tohto 

subdodávateľa všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy ako pre dodávateľa a dodávateľ 

zodpovedá za ich splnenie subdodávateľom. 

9.13 Dodávateľ a Oprávnené osoby môžu pripojiť nové zariadenia do siete objednávateľa (napr. 
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notebook) len po predchádzajúcom súhlase manažéra IT objednávateľa, len na nevyhnutne 

potrebnú dobu a s rešpektovaním prípadných obmedzení spojených so súhlasom (napr. antivírová 

kontrola) a v súlade s formulárom „Poučenie tretích strán“ Zmluvy. Pripojenie takéhoto 

zariadenia bude uvedené v servisnom zázname spolu s odôvodnením nutnosti pripojenia takéhoto 

zariadenia. 

9.14 Prípadné zistenia o bezpečnostných nedostatkoch Systému objednávateľa, ako aj zistenia či 

podozrenia o výskyte bezpečnostných incidentov musí dodávateľ bezodkladne ohlásiť e-mailom 

manažérovi IT objednávateľa najneskôr však do 4 hodín po zistení nedostatku alebo 

bezpečnostného incidentu systému. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi bezodkladne emailom 

potvrdiť príjem emailu od dodávateľa podľa predchádzajúcej vety.  
 

10.  Úroky z omeškania, zmluvné pokuty a sankcie 

10.1 V prípade omeškania so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený fakturovať objednávateľovi  

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a objednávateľ je takto 

vyfakturovanú zmluvnú pokutu povinný dodávateľovi zaplatiť. 

10.2  V prípade ak dodávateľ poruší povinnosti, za ktoré sú zmluvné pokuty  uvedené v prílohe č. 1 

k tejto Zmluve, je objednávateľ  oprávnený dodávateľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 

uvedenej v prílohe č. 1 k Zmluve. Nárok na zmluvnú pokutu objednávateľa zaniká, ak si ju 

písomne neuplatní u dodávateľa najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po 

mesiaci v ktorom k porušeniu povinnosti dodávateľa došlo. Ako mesačne fakturovaná suma pri 

určovaní výšky zmluvnej pokuty sa použije čiastka fakturovaná dodávateľom za kalendárny 

mesiac, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti dodávateľa.  

10.3   Podkladom pre zaplatenie zmluvnej pokuty je faktúra vystavená zmluvnou stranou  s lehotou 

splatnosti 14 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane. Zaplatením zmluvnej pokuty nie 

je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody. 

 

11. Práva duševného vlastníctva 
 
11.1 Objednávateľ je oprávnený používať informačný systém SREP na základe článku IX Zmluvy 

o dodávke úprav informačného systému SREP zo dňa 20.02.2012.  

11.2  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany zhodne prehlasujú, že pri poskytovaní 

Služieb dodávateľom objednávateľovi podľa tejto Zmluvy nedochádza k vytvoreniu nového 

Autorského diela, ale len k modifikácii (úprave) informačného systému SREP, t.j. najmä 

k upgrade a k update Systému a dodávateľ Služby poskytne objednávateľovi v rámci plnenia 

predmetu Zmluvy a dohodnutej ceny v Zmluve.  

 

12. Platnosť a účinnosť Zmluvy 
 
12.1    Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. V zmysle § 

47a ods. 1 Občianskeho zákonníka je Zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

12.2    Táto Zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. 

12.3   Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia Zmluvy do troch mesiacov od jej 

uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu Zmluvy 

nedošlo. 

12.4  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti. 
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13. Ďalšie dojednania 
 
13.1 Každá zo zmluvných strán sa druhej zmluvnej strane v rámci realizácie tejto Zmluvy zaväzuje, že  

(i) všetky údaje, dáta, dokumenty, podklady alebo akékoľvek iné informácie (vrátane všetkých 

súborov, kópií dokumentov a poznámok), zaznamenané či už v písomnej, v elektronickej alebo v 

akejkoľvek inej zmyslami vnímateľnej podobe jej odovzdané, poskytnuté, sprístupnené alebo 

akýmkoľvek iným spôsobom ňou získané od druhej zmluvnej strany alebo jej subdodávateľov 

alebo tretích strán podieľajúcich sa na plnení Zmluvy (ďalej len „Dôverné informácie“) bude 

udržiavať v tajnosti a zachovávať o nich mlčanlivosť, bude ich chrániť pred zneužitím, 

poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, nevyzradí ich, nesprístupní ich, 

nezverejní ich, nebude ich šíriť, nebude ich používať inak ako na plnenie tejto Zmluvy nebude 

používať v rozpore s týmto vyhlásením a ani žiadne z Dôverných informácií neodovzdá ani 

neposkytne žiadnej inej fyzickej ani právnickej osobe, a to počas ani po ukončení Zmluvy,  

(ii) zabezpečí riadne a včasné utajenie a zachovávanie mlčanlivosti o Dôverných informáciách aj 

u svojich zamestnancov, štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov, 

členov dozorných orgánov, zástupcov, splnomocnencov, subdodávateľov (Oprávnené osoby) ako 

i iných tretích osôb, 

(iii) v prípade nedodržania ktoréhokoľvek z vyhlásení urobených alebo porušenia ktorejkoľvek 

povinnosti alebo záväzku uvedených v tomto článku Zmluvy nahradí každá zo zmluvných strán 

druhej zmluvnej strane  podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka akúkoľvek a všetku škodu, 

ktorá jej nedodržaním alebo porušením týchto vyhlásení, povinností alebo záväzkov vznikla.  

13.2 Objednávateľ je v omeškaní s poskytnutím súčinnosti v prípadoch, ak objednávateľ, alebo 

organizácia v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, alebo iný orgán štátnej správy neposkytne pre 

potreby realizácie Zmluvy údaje podľa pokynov dodávateľa a požadovanú súčinnosť riadne a 

včas. Lehoty plnenia sa predlžujú o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím 

súčinnosti podľa predchádzajúcej vety.  

13.3 Pri omeškaní dlhšom ako 15 dní každej zo zmluvných strán má druhá zmluvná strana právo 

prerušiť poskytovanie svojho plnenia až do dňa, v ktorý bude také omeškanie ukončené. 

Prerušenie plnenia zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane a o dobu prerušenia sa 

predlžujú všetky lehoty jej plnenia dohodnuté v Zmluve. 

13.4 Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za omeškanie svojho plnenia z tejto Zmluvy, 

a ustanovenia, ktoré stanovujú dôsledky takého omeškania sa nepoužijú, ak je také omeškanie 

spôsobené okolnosťami, (i) ktoré táto zmluvná strana nemohla ovplyvniť (ii) vylučujúcimi 

zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka, a to ani ak také okolnosti nastali v dobe, 

keď už taká zmluvná strana bola v omeškaní.  

13.5 Zmluvné strany sú oprávnené poskytnúť Dôverné informácie i) kompetentnému súdu, ak je ich 

poskytnutie požadované v súlade so zákonom, alebo iným všeobecne záväzným  predpisom podľa 

ktorého je zmluvná strana povinná konať, ii) štátnemu, bankovému, daňovému alebo inému 

kontrolnému orgánu, ktorý je oprávnený a  kompetentný ich vyžadovať a ostaným oprávneným 

osobám. 

13.6 Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného 

porušenia druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie Zmluvy niektorou zo zmluvných 

strán sa považuje len také porušenie, ktoré spĺňa požiadavky § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka 

a trvá viac ako 50 kalendárnych dní po tom, čo na túto skutočnosť bola druhou zmluvnou strana 

písomne upozornená. 
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13.7 Pre doručenie akejkoľvek písomnosti, vrátane oznámenia o odstúpení od Zmluvy platí, že 

povinnosť doručenia písomnosti službou doporučene je splnená, keď ju adresát prevezme, 

odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú. 

13.8 Všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo súvisiace s ňou, ktoré medzi účastníkmi Zmluvy 

vzniknú, sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade ak sa zmluvné strany 

nedohodnú, svoje práva si uplatnia podľa sídla objednávateľa na miestne a vecne príslušnom súde  

v SR. 

13.9 V prípade akýchkoľvek zmien (obchodného mena, sídla, štatutárov, IČO, IČ DPH a Oprávnených 

osôb) v subjektoch účastníkov Zmluvy, sú zmluvné strany povinné si ich navzájom písomne 

oznámiť. Ak dôjde z dôvodu neoznámenia zmien v subjektoch účastníkov Zmluvy k spôsobeniu 

škody, má poškodená zmluvná strana nárok na jej náhradu. 

13.10 Pokiaľ  ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy alebo jeho časť  zanikne, je alebo sa stane 

neplatným  či nevynútiteľným rozhodnutím súdu, či iného príslušného orgánu, nebude mať táto 

neplatnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto 

Zmluvy alebo jej časti, pokiaľ nevyplýva priamo z obsahu tejto Zmluvy, že toto ustanovenie 

alebo jeho časť nemožno oddeliť od obsahu ďalších ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú 

neúčinné a neplatné ustanovenia nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a 

hospodárskym významom najbližšie k ustanoveniu  Zmluvy, ktoré má byť nahradené. 

13.11  Ak dodávateľ písomne neupozorní objednávateľa na neposkytnutie súčinnosti, údajov alebo že si 

inak neplní povinnosti dohodnuté v Zmluve považuje sa, že objednávateľ poskytuje dodávateľovi 

súčinnosť, údaje a iné povinnosti v súlade s uzavretou Zmluvou. 

13.12 Ak objednávateľ písomne neupozorní dodávateľa na neposkytnutie súčinnosti, údajov alebo že si 

inak neplní povinnosti dohodnuté v Zmluve považuje sa, že dodávateľ poskytuje objednávateľovi 

súčinnosť, údaje a iné povinnosti v súlade s uzavretou Zmluvou. 

13.13 Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený uzavrieť Zmluvu. 

 

14. Právny predpis, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára 

14.1 Právne vzťahy neupravené v Zmluve a v jej prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný 

zákonník) a ostanými platnými právnymi predpismi SR. 

 

15. Zodpovednosť za škodu 
 
15.1 Ak dodávateľ spôsobí objednávateľovi v súvislosti s uzavretou Zmluvou škodu, nahradí  

akúkoľvek a všetku škodu ktorá vznikla objednávateľovi. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť 

a spravovať podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Pred uplatnením náhrady škody 

poškodená zmluvná strana druhej zmluvnej strane preukáže skutočnosti odôvodňujúce vznik 

škody. 

15.2 Dodávateľ zodpovedá aj za škodu spôsobenú objednávateľovi  tretími stranami  tak, ako by túto 

škodu spôsobil sám dodávateľ. 
 

16.  Skončenie  Zmluvy 
 
16.1 Zmluva môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán spôsobom uvedeným v Zmluve alebo 

v súlade s Obchodným zákonníkom.  

16.2 Ak Zmluva skončí akýmkoľvek spôsobom ostávajú v platnosti ustanovenia, ktoré podľa svojej 

povahy majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 
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17.  Záverečné ustanovenia 
 
17.1 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy. 

17.2 Zmluva sa môže meniť a dopĺňať len so vzájomným súhlasom zmluvných strán vo forme 

písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ak nie je v Zmluve 

uvedené inak. Zmluvu je možné zrušiť len písomne. 

 

18. Prílohy 
 
 
18.1 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej nasledujúce prílohy (pričom ustanovenia 

jednotlivých príloh tvoria súčasť zmluvných dojednaní): 

- Príloha č.  1  Katalóg servisných služieb 

- Príloha č.  2 Vzory servisných formulárov 

- kontrolné listy 

- zápis z rokovania tímu http 

- servisný záznam 

- Príloha č. 3     Zamestnanci dodávateľa 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ______ 2015 V Bratislave, dňa ______ 2015  

   

        

 

 

 Environmentálny fond Lazar Consulting, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

 PhDr. Branislav Valovič RNDr. Maroš Lazár 

 riaditeľ konateľ 
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Príloha č. 1 

 

Katalóg servisných služieb 

Služba č.1                                                                                                                                                      

Názov služby:   HelpDesk („Hot-Line“)         

 Popis služby a spôsob realizácie 

Služba je poskytovaná prostredníctvom HelpDesku Envirofondu www.enviro.lacon.sk, alebo 

telefonicky na číslach uvedených v prílohe tejto zmluvy, na ktorých je k dispozícii pracovník 

dodávateľa. Pracovníci objednávateľa majú možnosť obrátiť sa na túto službu ohľadne získania 

informácií o práci informačného systému SREP, OS Windows, Pervasive a MS SQL a konzultácií o 

postupnosti krokov pre funkcie Systému, ktoré chcú vykonať.  Služba je poskytovaná za účelom 

poskytnutia priamej pomoci koncovým používateľom v prípade výskytu problémov, týkajúcich sa 

funkčného a používateľského nastavenia a metodických postupov či nejasností s ovládaním Systému, 

vrátane náhlych a neodkladných problémov, ktorých riešenie je potrebné realizovať okamžite. 

(Napríklad havarijné stavy Systému, keď celý Systém alebo jeho časti nie je možné použiť na určený 

účel.) 

Pracovník dodávateľa "dispečer" na základe informácií pracovníkov objednávateľa zistí o aký 

druh problému sa jedná a zvolí určený postup riešenia. Požiadavku klienta odovzdá príslušným 

odborníkom dodávateľa pre danú oblasť.   

Služba bude poskytovaná počas účinnosti Zmluvy v rozsahu 21 hodín mesačne.  

      

Dostupnosť služby   

V čase 8:00 - 16:00 hod. v pracovných dňoch. 

Administratívne zabezpečenie služby   

Dodávateľ vedie "Evidenciu hlásení na HelpDesk", ktorá obsahuje dátum a čas prijatého hlásenia, 

meno hlásiaceho pracovníka za objednávateľa, meno pracovníka ktorý hlásenie prijal a popis 

problému. Mesačný výpis z tejto evidencie tvorí prílohu k faktúre.    

   

Zmluvné pokuty 

V prípade, že dodávateľ nebude reagovať na viac ako 3% z mesačne prijatých hlásení na HelpDesk, 

má povinnosť zaplatiť 1 %  z mesačnej fakturovanej sumy. V prípade, že dodávateľ nebude reagovať 

na viac ako 5% z mesačne prijatých hlásení na HelpDesk, má povinnosť zaplatiť 2 %  z mesačnej  

fakturovanej sumy. V prípade, že dodávateľ nebude reagovať na viac ako 10% z mesačne prijatých 

hlásení na HelpDesk, má povinnosť zaplatiť 3 %  z mesačnej  fakturovanej sumy. Ak si objednávateľ 

zmluvnú pokutu písomne uplatní do 5 pracovných dní od ukončenia fakturovaného mesiaca, je 

povinný dodávateľ znížiť mesačnú fakturovanú čiastku o výšku uvedenej pokuty.  

    

http://www.enviro.lacon.sk/
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Služba č.2                                                                                                                                                      

Názov služby:  Poskytovanie užívateľskej  podpory      

 Popis služby a spôsob realizácie 

Objednávateľ zadáva svoje hlásenia na Poskytovanie užívateľskej podpory prostredníctvom služby 

číslo 1 HelpDesk. Dispečer odovzdá prijaté hlásenie odbornému pracovníkovi dodávateľa. 

Poskytovanie užívateľskej podpory zahŕňa nasledovné:  

1.  Užívateľská podpora z pracoviska dodávateľa - poskytovanie užívateľskej podpory z pracoviska 

dodávateľa poskytuje príslušný pracovník dodávateľa prostredníctvom e-mailu (základné užívateľské 

problémy, nejasnosti pri používaní informačného systému SREP), prípadne priamym aplikačným 

zásahom prostredníctvom vzdialeného prístupu na základe hlásenia objednávateľa prostredníctvom 

služby HelpDesk.    

2. Riešenie neštandardného správania Systému - obsahom tejto služby je proces od nahlásenia 

neštandardného správania informačného systému SREP objednávateľom prostredníctvom služby 

HelpDesk, klasifikácia neštandardného správania Systému a návrh jeho odstránenia príslušným 

pracovníkom. Posúdenie nahláseného neštandardného správania Systému vykonáva pracovník 

dodávateľa, ktorý oznámi objednávateľovi nasledujúci pracovný deň od prijatia hlásenia cez HelpDesk 

záväzné stanovisko, t.j. či ide o jednoduché alebo o zložité neštandardné správanie Systému. V 

prípade zložitého neštandardného správania Systému dodávateľ predloží písomné zdôvodnenie 

takejto klasifikácie. V prípade, ak v stanovenej lehote dodávateľ nezašle záväzné stanovisko bude sa 

hlásenie objednávateľa považovať za jednoduché neštandardné správanie Systému. V prípade 

jednoduchého neštandardného správania Systému pracovník dodávateľa predloží do 3 pracovných 

dní od nahlásenia neštandardného správania Systému špecifikáciu požiadaviek na zmenu/úpravu IS 

SREP a návrh riešenia (ďalej len „Špecifikácia”). V prípade zložitého neštandardného správania 

Systému dodávateľ do 5 pracovných dní od nahlásenia neštandardného správania Systému predloží 

Špecifikáciu. V Špecifikácii na Systém sa stanoví termín na nasadenie opravy Systému do testovacieho 

prostredia objednávateľa, ktorý pri jednoduchom neštandardnom správaní Systému nepresiahne 5 

pracovných dní od predloženia Špecifikácie Systému objednávateľovi a pri zložitom neštandardnom 

správaní Systému nepresiahne 10 pracovných dní od predloženia Špecifikácie Systému 

objednávateľovi. Posúdenie nahláseného neštandardného správania Systému sa vykonáva najmä 

simuláciou akcií vedúcich k neštandardnému správaniu, vykonávaním testovania, analyzovaním ich 

výsledkov, určením príčiny správania, preverením nastavenia číselníkov a parametrov Systému u 

objednávateľa. Výsledkom je odstránenie neštandardného správania Systému alebo návrh na 

odstránenie neštandardného správania Systému.  

Riešenie neštandardného správania Systému sa poskytuje dvoma spôsobmi: 

A. Prostredníctvom užívateľskej podpory z pracoviska dodávateľa (popis v bode 1 vyššie) 

B. Užívateľská podpora u objednávateľa 

Poskytovanie užívateľskej podpory u objednávateľa poskytuje príslušný pracovník dodávateľa. Táto 

forma služby je realizovaná v prípade, že riešenie neštandardného správania Systému nie je možné 

uskutočniť z pracoviska dodávateľa.  
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Príslušný pracovník dodávateľa vykoná opravu priamo u objednávateľa zásahom do Systému  alebo 

poskytne obsluhe objednávateľa odborné konzultácie. V prípade, že pracovník dodávateľa nedokáže 

počas návštevy zistiť príčinu neštandardného správania Systému, vyšpecifikuje požadované údaje pre 

následné testy v sídle dodávateľa. Dodávateľ je povinný evidovať všetky hlásenia vrátane ich príloh. 

Pri poskytnutí užívateľskej podpory u objednávateľa príslušný pracovník dodávateľa vyhotoví servisný 

záznam, ktorý objednávateľ písomne potvrdzuje (akceptuje). Objednávateľ nie je oprávnený 

bezdôvodne odmietnuť akceptáciu servisných záznamov. 

V prípade neštandardného správania Systému nahláseného objednávateľom ako Systém mimo 

prevádzky, je dodávateľ povinný do 3 hodín zahájiť práce na odstránení tohto neštandardného 

správania Systému od jeho nahlásenia objednávateľom.  

Služba bude poskytovaná počas účinnosti Zmluvy v rozsahu 10 hodín mesačne.  

Dostupnosť služby 

V čase 8:00 - 16:00 hod. v pracovných dňoch. 

Administratívne zabezpečenie služby   

Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje servisné záznamy. Objednávateľ nie je 
oprávnený bezdôvodne odmietnuť akceptáciu servisných záznamov. Objednávateľ je oprávnený 
odmietnuť akceptáciu servisných záznamov iba z dôvodu porušenia Zmluvy dodávateľom, a to najmä 
v prípadoch neúplnosti jeho obsahu, chýb a podobne. Objednávateľ je povinný pri odmietnutí 
akceptácie servisného záznamu dodávateľovi odovzdať emailom písomné odôvodnenie odmietnutia 
do 3 pracovných dní, inak sa služba považuje za akceptovanú. Dodávateľ skutočnosť bezdôvodného 
odmietnutia uvedie v servisnom zázname, ktorý sa v tomto prípade považuje za akceptovaný. Kópia 
akceptovaných servisných záznamov bude prílohou faktúry. 
 
Zmluvné pokuty  

"V prípade, že dodávateľ nedodrží reakčné časy pokiaľ je Systém mimo prevádzky, má dodávateľ 

povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0.5 % z mesačne fakturovanej sumy  za každú začatú 

hodinu omeškania, maximálne do výšky 3%. V prípade, že dodávateľ nepredloží Špecifikáciu 

príslušného neštandardného správania Systému v určenej lehote, má povinnosť zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 1 % mesačne fakturovanej sumy. V prípade nedodržania určenej lehoty na 

nasadenie opravy Systému do testovacieho prostredia má dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 1 % z mesačne fakturovanej sumy.  Celkový úhrn zmluvných pokút v príslušnom 

kalendárnom mesiaci nemôže presiahnuť 3 % z mesačne fakturovanej sumy. 

Ak si objednávateľ zmluvnú pokutu písomne uplatní v lehote fakturácie,  do 5 pracovných dní od 

ukončenia fakturovaného kalendárneho mesiaca, je dodávateľ povinný znížiť mesačnú čiastku  o 

výšku uvedenej zmluvnej pokuty. 
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Služba č.3                                                                                                                                                      

Názov služby:  Pravidelná údržba aplikácií      

 Popis služby a spôsob realizácie 

Táto služba sa vzťahuje na produkčné prostredie objednávateľa a na záložné prostredie 

objednávateľa (ak existuje). 

Obsahom je vykonávanie diagnostických úkonov periodicky 4-krát mesačne za informačný systém 

SREP v produkčnom prostredí objednávateľa,  v záložnom prostredí objednávateľa, kontrola a 

spracovanie systémových záznamov udalostí Systému, vyhodnotenie transferu dát medzi 

informačným systémom SREP a účtovníctvom SOFTIP, vyhodnotenie importu vstupných 

elektronických formulárov prijatých z internetového rozhrania. 

V prípade zistenia výskytu udalosti nasvedčujúcej neštandardné správanie Systému bude dodávateľ 

postupovať prostredníctvom služby číslo 2 tejto prílohy. 

Služba je vykonávaná na základe zoznamu pracovných úkonov v kontrolnom liste.  

 

Požiadavky na objednávateľa 

Požiadavky na fyzický prístup k Systému v priestoroch objednávateľa pre pracovníkov dodávateľa: 

 prístup do miestnosti centrálnej serverovne objednávateľa 

 prístup k aplikačným a databázovým serverom 

 prístup k pracovným staniciam objednávateľa 

 prístup do záložného prostredia 

Požiadavky na logický prístup k Systému pre pracovníkov aplikácie, resp. vývoja: 

 prístup do aplikácie Systému na centrálnom a záložnom serveri objednávateľa a k záznamom 
rozhrania na komunikačnom serveri s oprávnením čítať záznamy 

 prístup do produkčnej a  záložnej databázy Systému s oprávnením čítania 

 prístup k transakčným logom databázy Pervasive, MS SQL a systémovým logom Systému 
s oprávnením čítania 

 prístup do aplikácie Systému na centrálnom a záložnom serveri prostredníctvom vzdialeného 
prístupu 

Objednávateľ je povinný umožniť dodávateľovi logický a fyzický prístup k Systému. Požiadavky na 

prípadný prístup ďalších osôb a zmeny v logickom a fyzickom prístupe definuje vedúci projektu za 

dodávateľa.  

Administratívne zabezpečenie služby 

Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje a odovzdáva kontrolné listy v 

pravidelných intervaloch najneskôr 5 pracovných dní po vykonaní tejto služby, ktoré sú následne 



5 

 

bezodkladne po ich spracovaní akceptované objednávateľom. Objednávateľ nie je oprávnený 

bezdôvodne odmietnuť akceptáciu kontrolných listov. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť 

akceptáciu kontrolného listu iba z dôvodu porušenia Zmluvy dodávateľom a to najmä v prípadoch 

neúplnosti jeho obsahu, chýb a podobne. Objednávateľ je povinný pri odmietnutí akceptácie 

kontrolných listov dodávateľovi odovzdať emailom písomné odôvodnenie odmietnutia do 3 

pracovných dní, inak sa služba považuje za akceptovanú. Dodávateľ skutočnosť bezdôvodného 

odmietnutia uvedie v kontrolnom liste, ktorý sa v tomto prípade považuje za akceptovaný. Kópia 

akceptovaných kontrolných listov bude prílohou faktúry. 

Služba bude poskytovaná počas účinnosti Zmluvy v rozsahu 20 hodín mesačne.  

Dostupnosť  služby   

V čase 8:00 - 16:00 hod. v pracovných dňoch. 

V prípade potreby odstavenia Systému z dôvodu vykonania uvedenej služby bude táto služba 

vykonaná mimo pracovnú dobu v čase od 16:00 do 20:00 hod. Prípadné prekročenie uvedenej doby z 

dôvodu ukončenia služby podlieha schváleniu dodávateľom a objednávateľom. 

Zmluvné pokuty 

V prípade vynechania 1 návštevy má dodávateľ povinnosť zaplatiť  zmluvnú pokutu vo výške 1 % z 

mesačne fakturovanej sumy. V prípade vynechania 2 návštev má dodávateľ povinnosť zaplatiť  

zmluvnú pokutu vo výške 2 % z mesačne fakturovanej sumy V prípade vynechania viacerých ako 2 

návštev má dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3 % z mesačne fakturovanej sumy.  

Ak si objednávateľ zmluvnú pokutu písomne uplatní v lehote fakturácie,  do 5 pracovných dní od 

ukončenia fakturovaného kalendárneho mesiaca, je dodávateľ povinný znížiť mesačnú čiastku  o 

výšku uvedenej zmluvnej pokuty. 

 

Služba č.4                                                                                                                                                      

Názov služby:  Pravidelná údržba OS      

 Popis služby a spôsob realizácie 

Obsahom tejto služby je vykonávanie diagnostických úkonov periodicky 4-krát mesačne na serveroch 

produkčného prostredia SREP u objednávateľa, záložného prostredia objednávateľa, kontrola a 

vyhodnotenie systémových záznamov udalostí operačného systému Windows. 

Služba je vykonávaná na základe zoznamu pracovných úkonov v kontrolnom liste. Objednávateľ môže 

zmeniť spôsob a formu poskytovania tejto služby po dohode zmluvných strán.  

Požiadavky na objednávateľa  

Požiadavky na fyzický prístup k Systému v priestoroch objednávateľa pre pracovníkov dodávateľa: 

 prístup do miestností so servermi produkčného a záložného prostredia objednávateľa 

 prístup na pracovisko objednávateľa s pracovnou stanicou Systému 
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Požiadavky na logický prístup k Systému v priestoroch objednávateľa pre pracovníkov dodávateľa: 

 prístup k operačnému systému ako používateľ administrátor (správca operačného systému) 

 prístup k operačnému systému prostredníctvom vzdialeného prístupu 

Objednávateľ je povinný umožniť dodávateľovi logický a fyzický prístup k Systému. Požiadavky na 

prípadný prístup ďalších osôb a zmeny v logickom a fyzickom prístupe definuje vedúci projektu 

dodávateľa zodpovedný za informačný systém SREP. 

Administratívne zabezpečenie služby  

Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje a odovzdáva kontrolné listy (o údržbe 

OS Windows), v pravidelných intervaloch najneskôr 5 pracovných dní po vykonaní tejto služby, ktoré 

sú následne bezodkladne po ich spracovaní akceptované objednávateľom. Objednávateľ nie je 

oprávnený bezdôvodne odmietnuť akceptáciu kontrolných listov. Objednávateľ je oprávnený 

odmietnuť akceptáciu kontrolného listu iba z dôvodu porušenia Zmluvy dodávateľom a to najmä v 

prípadoch neúplnosti jeho obsahu, chýb a podobne. Objednávateľ je povinný pri odmietnutí 

akceptácie kontrolných listov dodávateľovi odovzdať emailom písomné odôvodnenie odmietnutia do 

3 pracovných dní, inak sa služba považuje za akceptovanú. Dodávateľ skutočnosť bezdôvodného 

odmietnutia uvedie v kontrolnom liste, ktorý sa v tomto prípade považuje za akceptovaný. Kópia 

akceptovaných kontrolných listov bude prílohou faktúry. 

Služba bude poskytovaná počas účinnosti Zmluvy v rozsahu 10 hodín mesačne. 

Dostupnosť služby  

 V čase 8:00 - 16:00 hod. v pracovných dňoch. 

Zmluvné pokuty  

V prípade vynechania 1 návštevy má dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z 

mesačne fakturovanej sumy. V prípade vynechania 2 návštev má dodávateľ povinnosť zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 2 % z mesačne fakturovanej sumy. V prípade vynechania 3 a viac návštev 

má dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3 % z mesačne fakturovanej sumy.  

Ak si objednávateľ zmluvnú pokutu písomne uplatní v lehote fakturácie,  do 5 pracovných dní od 

ukončenia fakturovaného kalendárneho mesiaca, je dodávateľ povinný znížiť mesačnú čiastku  o 

výšku uvedenej zmluvnej pokuty. 

Služba č.5                                                                                                                                                      

Názov služby:  Pravidelná údržba Pervasive a MS SQL      

 Popis služby a spôsob realizácie 

Obsahom je vykonávanie diagnostických úkonov a kontrola a vyhodnotenie systémových záznamov 

udalostí Pervasive a MS SQL periodicky 4-krát mesačne. Dodávateľ vykonáva systémové zásahy v 

databázach SREP produkčného a záložného prostredia objednávateľa. 

Služba je vykonávaná na základe zoznamu pracovných úkonov v kontrolnom liste. 
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Požiadavky na fyzický prístup k Systému v priestoroch objednávateľa: 

 prístup do miestností so servermi produkčného a záložného prostredia objednávateľa 

 prístup na pracovisko objednávateľa s pripojením do intranetu objednávateľa 

Požiadavky na logický prístup k Systému v priestoroch objednávateľa: 

 prístup do produkčnej a záložnej databázy Systému s oprávnením čítania, v prípade potreby s 

právom opravy a zápisu 

 prístup k operačnému systému ako používateľ Administrátor 

 prístup k transakčným logom databázy Pervasive a MS SQL s oprávnením čítania 

 prístup k operačnému systému ako používateľ Administrátor prostredníctvom vzdialeného 

prístupu 

Objednávateľ je povinný umožniť dodávateľovi logický a fyzický prístup k Systému. Požiadavky na 

prípadný prístup ďalších osôb a zmeny v logickom a fyzickom prístupe definuje vedúci projektu za 

dodávateľa. 

Administratívne zabezpečenie služby  

Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje a odovzdáva kontrolné listy (o údržbe 

databáz Pervasive a MS SQL), v pravidelných intervaloch najneskôr 5 pracovných dní po vykonaní 

tejto služby, ktoré sú následne po ich spracovaní bezodkladne akceptované objednávateľom. 

Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť akceptáciu kontrolných listov. Objednávateľ 

je oprávnený odmietnuť akceptáciu kontrolného listu iba z dôvodu porušenia Zmluvy dodávateľom a 

to najmä v prípadoch neúplnosti jeho obsahu, chýb a podobne. Objednávateľ je povinný pri 

odmietnutí akceptácie kontrolných listov dodávateľovi odovzdať emailom písomné odôvodnenie 

odmietnutia do 3 pracovných dní, inak sa služba považuje za akceptovanú. Dodávateľ skutočnosť 

bezdôvodného odmietnutia uvedie v kontrolnom liste, ktorý sa v tomto prípade považuje za 

akceptovaný. Kópia akceptovaných kontrolných listov bude prílohou faktúry. 

Služba bude poskytovaná počas účinnosti Zmluvy v rozsahu 10 hodín mesačne. 

Dostupnosť služby  

 V čase 8:00 - 16:00 hod. v pracovných dňoch. 

Zmluvné pokuty 

V prípade vynechania 1 návštevy má dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z 

mesačne fakturovanej sumy. V prípade vynechania 2 návštev má dodávateľ povinnosť zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 2 % z mesačne fakturovanej sumy.   V prípade vynechania 3 a viac návštev 

má dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3 % z mesačne fakturovanej sumy.  

Ak si objednávateľ zmluvnú pokutu písomne uplatní v lehote fakturácie,  do 5 pracovných dní od 

ukončenia fakturovaného kalendárneho mesiaca, je dodávateľ povinný znížiť mesačnú čiastku  o 

výšku uvedenej zmluvnej pokuty. 
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Služba č.6                                                                                                                                                      

Názov služby:  Profylaktická údržba produkčného prostredia      

 Popis služby a spôsob realizácie 

Obsahom tejto služby je vykonávanie údržby aplikačných a databázových serverov objednávateľa raz 

za mesiac pre informačný systém SREP. Táto služba sa vzťahuje na produkčné prostredie 

objednávateľa a na záložné prostredie objednávateľa (ak existuje). V prípade zistenia výskytu 

neštandardného správania Systému bude dodávateľ postupovať prostredníctvom služby číslo 2 tejto 

prílohy. 

Služba je vykonávaná na základe zoznamu pracovných úkonov v kontrolnom liste.  

Požiadavky na fyzický prístup k Systému v priestoroch objednávateľa: 

 prístup do miestností so servermi produkčného a záložného prostredia objednávateľa 

 prístup na pracovisko objednávateľa s pracovnou stanicou Systému 

Požiadavky na logický prístup k Systému v priestoroch objednávateľa pre pracovníkov dodávateľa: 

 prístup do produkčnej a záložnej databázy Systému s oprávnením čítania, v prípade potreby s 

oprávnením opravy a zápisu, 

 prístup k operačnému systému ako používateľ Administrátor, 

 prístup k transakčným logom databázy Pervasive a MS SQL s oprávnením čítania 

 prístup k transakčným logom prostredníctvom vzdialeného prístupu 

Objednávateľ je povinný umožniť dodávateľovi logický a fyzický prístup k Systému. Požiadavky na 

prípadný prístup ďalších osôb a zmeny v logickom a fyzickom prístupe definuje vedúci projektu za 

dodávateľa. 

Administratívne zabezpečenie služby 

Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje a odovzdáva kontrolné listy 

(Profylaktická údržba produkčného prostredia) v pravidelných intervaloch najneskôr 5 pracovných po 

vykonaní tejto služby, ktoré sú následne po ich spracovaní bezodkladne akceptované 

objednávateľom. Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť akceptáciu kontrolných 

listov. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť akceptáciu kontrolného listu iba z dôvodu porušenia 

Zmluvy dodávateľom a to najmä v prípadoch neúplnosti jeho obsahu, chýb a podobne. Objednávateľ 

je povinný pri odmietnutí akceptácie kontrolných listov dodávateľovi odovzdať emailom písomné 

odôvodnenie odmietnutia do 3 pracovných dní, inak sa služba považuje za akceptovanú. Dodávateľ 

skutočnosť bezdôvodného odmietnutia uvedie v kontrolnom liste, ktorý sa v tomto prípade považuje 

za akceptovaný. Kópia akceptovaných kontrolných listov bude prílohou faktúry. 

Služba bude poskytovaná počas účinnosti Zmluvy v rozsahu 10 hodín mesačne. 

Dostupnosť služby  

 V čase 8:00 - 16:00 hod. v pracovných dňoch. 
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Zmluvné pokuty 

V prípade vynechania 1 návštevy má dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú  pokutu vo výške 3 % z 

mesačne fakturovanej sumy.  

Ak si objednávateľ zmluvnú pokutu písomne uplatní v lehote fakturácie do 5 pracovných dní od 

ukončenia fakturovaného kalendárneho mesiaca, je dodávateľ povinný znížiť mesačnú čiastku  o 

výšku uvedenej zmluvnej pokuty. 

 

Služba č.7                                                                                                                                                      

Názov služby:  Údržba testovacieho prostredia      

Popis služby a spôsob realizácie 

Obsahom služby je zabezpečovanie prevádzky testovacieho prostredia IS SREP u objednávateľa, ktoré 

slúži na testovanie funkčnosti a kompatibility pre nové verzie operačných systémov, databázového 

prostredia, ale aj pre nové verzie Systému Dodávateľ vykonáva systémové zásahy u používateľov 

databáz testovacieho prostredia objednávateľa. Služba je vykonávaná na základe zoznamu 

pracovných úkonov v kontrolnom liste.  Služba bude vykonávaná periodicky 2-krát do mesiaca pre 

informačný systém SREP. 

Dodávateľ je zodpovedný za inštaláciu a test funkčnosti Systému v testovacom prostredí.      

Požiadavky na fyzický prístup k Systému v priestoroch objednávateľa: 

 prístup do miestností so servermi testovacieho prostredia objednávateľa 

 prístup na pracovisko objednávateľa s pracovnou stanicou Systému 

Požiadavky na logický prístup k Systému v priestoroch objednávateľa: 

 prístup do testovacej databázy Systému s oprávnením čítania, v prípade potreby s 

oprávnením opravy a zápisu 

 prístup k operačnému systému ako používateľ Administrátor 

 prístup k transakčným logom databázy Pervasive a MS SQL s oprávnením čítania 

 prístup do testovacieho prostredia prostredníctvom vzdialeného prístupu 

Objednávateľ je povinný umožniť dodávateľovi logický a fyzický prístup k Systému. Požiadavky na 

prípadne požadovaný prístup ďalších osôb a zmeny v logickom a fyzickom prístupe definuje vedúci 

projektu za dodávateľa 

Administratívne zabezpečenie služby :    

Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje a odovzdáva kontrolné listy (Údržba 

testovacieho prostredia) v pravidelných intervaloch najneskôr 5 pracovných dní po vykonaní tejto 

služby ktoré sú následne po ich spracovaní akceptované objednávateľom. Objednávateľ nie je 

oprávnený bezdôvodne odmietnuť akceptáciu kontrolných listov. Objednávateľ je oprávnený 

odmietnuť akceptáciu kontrolného listu iba z dôvodu porušenia Zmluvy dodávateľom a to najmä v 
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prípadoch neúplnosti jeho obsahu, chýb a podobne. Objednávateľ je povinný pri odmietnutí 

akceptácie kontrolných listov dodávateľovi odovzdať písomné odôvodnenie odmietnutia do 3 

pracovných dní, inak sa služba považuje za akceptovanú. Dodávateľ skutočnosť bezdôvodného 

odmietnutia uvedie v kontrolnom liste, ktorý sa v tomto prípade považuje za akceptovaný.. Kópia 

akceptovaných kontrolných listov bude prílohou faktúry. 

Služba bude poskytovaná počas účinnosti Zmluvy v rozsahu 6 hodín mesačne.  

Zmluvné pokuty 

V prípade vynechania 1 návštevy má dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3 % z 

mesačne fakturovanej sumy.  

Ak si objednávateľ zmluvnú pokutu písomne uplatní v lehote fakturácie,  do 5 pracovných dní od 

ukončenia fakturovaného kalendárneho mesiaca, je dodávateľ povinný znížiť mesačnú čiastku  o 

výšku uvedenej zmluvnej pokuty. 

 

Služba č.8                                                                                                                                                      

Názov služby:  Riadenie projektu, integrácia   

Popis služby a spôsob realizácie 

Služba riadi Projekt "Zabezpečenie prevádzky, rozvoja a servisu Systému” účasťou pracovníkov 

dodávateľa na riadiacich nástrojoch projektu a na riadiacich nástrojoch projektového riadenia 

objednávateľa. Touto službou poskytuje dodávateľ svoje odborné kapacity objednávateľovi aj za 

účelom konzultácie otázok tykajúcich sa fungovania Systému a stratégie jeho rozvoja.   

V rámci projektu "Zabezpečenie prevádzky, rozvoja a servisu Systému" pôsobí Hlavný tím projektu 

tím údržby (ďalej len „HTP"). HTP tvorí vedúci projektu dodávateľa zodpovedný za informačný systém 

SREP, vedúci projektu objednávateľa zodpovedný za informačný systém SREP, manažér pre 

informatiku objednávateľa a zástupca objednávateľa zodpovedného za servisnú zmluvu. PTU sa 

schádza podľa potreby, ak o to ktorákoľvek zúčastnená strana požiada. Dodávateľ garantuje svoje 

personálne kapacity pre výkon poslania HTP.  

HTP sa zaoberá najmä nasledujúcimi okruhmi otázok:  

• potreba, spôsob a časový harmonogram realizácie jednotlivých navrhovaných projektov 

• stav riešenia jednotlivých projektov vzhľadom na dodržiavanie časového harmonogramu, 

 sporné otázky k predmetu riešenia, zmeny v plánovanom rozsahu prác, súčinnosť 

 jednotlivých riešiteľských tímov, plánované aktivity na ďalšie obdobie 

• hodnotenie ukončených projektov 

HTP sa schádza pravidelne 1 krát za 1 kalendárny mesiac. 

Rokovanie zvoláva zástupca dodávateľa, ktorý je zodpovedný za koordináciu rokovaní, vyhotovenie 

zápisnice a vedenie kompletnej agendy predmetu Zmluvy. 
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Administratívne zabezpečenie služby 

HTP zo svojho rokovania vyhotovuje zápis. Tento zápis sú povinní podpísať všetci prítomní členovia 

HTP a zapisovateľ.  

Požiadavky na objednávateľa: Objednávateľ je povinný zaistiť informovanosť dodávateľa o 

zámeroch vedenia Environmentálneho fondu týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a poskytnutím 

informácii, ktoré sa dotýkajú fungovania informačného systému SREP. 

Služba bude poskytovaná počas účinnosti Zmluvy v rozsahu 4 hodín mesačne. 

 

Služba č.9                                                                                                                                                      

Názov služby:   Zabezpečenie kontinuity - čitateľnosť médií 

 Popis služby a spôsob realizácie 

Obsahom tejto služby je preveriť čitateľnosť a funkčnosť záloh zo Systému objednávateľa. Služba je 

vykonávaná na základe zoznamu pracovných úkonov v kontrolnom liste. 

Dodávateľ jeden krát mesačne prevezme dáta Systému od objednávateľa a vykoná zálohy Systému. 

Dodávateľ preverí ich čitateľnosť a funkčnosť vykonaných záloh. 

Administratívne zabezpečenie služby   

Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje a odovzdáva kontrolné listy (Čitateľnosť 

bezpečnostných kópií) najneskôr 5 pracovných dní  po vykonaní tejto služby, ktoré sú následne po ich 

spracovaní bezodkladne akceptované objednávateľom. Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne 

odmietnuť akceptáciu kontrolných listov. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť akceptáciu 

kontrolného listu iba z dôvodu porušenia Zmluvy dodávateľom a to najmä v prípadoch neúplnosti 

jeho obsahu, chýb a podobne. Objednávateľ je povinný pri odmietnutí akceptácie kontrolných listov 

dodávateľovi odovzdať emailom písomné odôvodnenie odmietnutia do 3 pracovných dní, inak sa 

služba považuje za akceptovanú. Dodávateľ skutočnosť bezdôvodného odmietnutia uvedie v 

kontrolnom liste, ktorý sa v tomto prípade považuje za akceptovaný. Kópia akceptovaných 

kontrolných listov bude prílohou faktúry. 

Služba bude poskytovaná počas účinnosti Zmluvy v rozsahu 5 hodín mesačne. 

Zmluvné pokuty 

V prípade vynechania zabezpečenie kontinuity - čitateľnosť médií v danom mesiaci má dodávateľ 

povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3% z mesačne fakturovanej sumy.  

Ak si objednávateľ zmluvnú pokutu písomne uplatní v lehote fakturácie, do 5 pracovných dní od 

ukončenia fakturovaného kalendárneho mesiaca, je dodávateľ povinný znížiť mesačnú čiastku  o 

výšku uvedenej zmluvnej pokuty. 
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Služby 21-25 budú poskytované počas účinnosti Zmluvy v rozsahu 15 hodín 

mesačne. 

Služba č.21                                                                                                                                                      

Názov služby:   Zmenové riadenie, základné úpravy a rozvoj systémov 

 Popis služby a spôsob realizácie 

Obsahom tejto služby je špecifikácia a realizácia nových požiadaviek objednávateľa na zmeny a 

úpravy Systému (Verzia Systému a Modifikácia Systému). Zmenovému riadeniu podliehajú všetky 

zmeny vyvolané a následne vykonané na Systéme. Zmeny môžu byť vyvolané požiadavkou 

objednávateľa napríklad vplyvom zmeny v metodike administrácie, vplyvom zmien legislatívy (EÚ a 

SR), požiadavkou objednávateľa na racionalizáciu alebo zlepšenie vykonávaných postupov v danom 

Systéme.  

Požiadavky na zmenu môže navrhovať aj dodávateľ, najmä v prípadoch, v ktorých dochádza k 

systémovým zmenám (nové verzie operačných systémov, databázových a aplikačných serverov, 

nových vývojových prostriedkov a technológií), zmenám verzie danej aplikácie (napr. zmena 

prostredia) a/alebo zmenám v HW vybavení systémov. Pod požiadavkou na zmenu sa rozumejú aj 

nové rozhrania, spoločné dátové registre, výstupy a vstupy Systému. 

Objednávateľ doručí dodávateľovi písomnú požiadavku na realizáciu zmeny v Systéme s jej popisom 

na predpísanom tlačive aj s prípadnými prílohami prostredníctvom služby HelpDesk, 

Dodávateľ do 10 dní od prijatia požiadavky objednávateľa vypracuje Špecifikáciu – návrh riešenia 

zmeny  Systému a zašle ho prostredníctvom služby HelpDesk objednávateľovi na odsúhlasenie. Po 

odsúhlasení prvotnej Špecifikácie objednávateľom a v spolupráci s objednávateľom dopracuje 

kalkuláciu rozsahu prác (počet hodín) riešenia, časový harmonogram a dopracovanú Špecifikáciu – 

návrh riešenia zmeny Systému predloží dodávateľ na odsúhlasenie objednávateľovi.  

Na základe schválenej Špecifikácie, doručenej dodávateľovi dodávateľ zaháji riešenie. V prípade, že 

objednávateľ neakceptuje ponúkané úpravy Systému, dodávateľ má právo odpočítať z hodín 

poskytovaných na služby 21-25 príslušný počet hodín za už vykonané práce.  

Po dosiahnutí očakávaných výsledkov interného testovania dodávateľ dodá aktualizáciu príslušnej 

dokumentácie a implementuje Systém so zapracovanou úpravou na testovacie prostredie 

objednávateľa. Objednávateľ v súčinnosti s dodávateľom vykonajú testovanie Modifikácie Systému 

alebo novej Verzie Systému na testovacom prostredí objednávateľa, pričom objednávateľ je povinný 

zabezpečiť súčinnosť dodávateľov ostatných aplikácií, ktoré môžu byť zmenou Systému ovplyvnené. 

Po dosiahnutí očakávaných výsledkov testovania Systému objednávateľom dodávateľ implementuje 

Systém na produkčné prostredie objednávateľa. 

 

Administratívne zabezpečenie služby   

Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje akceptačné protokoly, ktoré sú 

akceptované objednávateľom. Pred ukončením samostatných častí plnenia, ktoré sa budú 
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odovzdávať dodávateľom objednávateľovi podľa tejto služby, dodávateľ objednávateľovi doručí na 

prevzatie týchto plnení protokol. Ukončenie jednotlivých etáp plnenia musí byť písomne potvrdené 

zmluvnými stranami na základe protokolov, ktorých kópie sú prílohou mesačnej faktúry. K mesačnej 

faktúre bude zároveň priložený aj odpočet hodín, čerpaných na riešenie požiadavky. 

Objednávateľ môže odmietnuť podpísanie protokolu iba písomne, s uvedením dôvodov, ktoré 

preukazujú porušenie Zmluvy dodávateľom. Toto písomné odôvodnenie je objednávateľ povinný 

doručiť dodávateľovi do troch pracovných dní odo dňa doručenia   protokolu so sprievodným listom 

objednávateľovi. Pokiaľ nebude protokol akceptovaný podpisom objednávateľa a nebudú do troch 

pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi doručené dodávateľovi písomne uvedené 

dôvody prečo nebol podpísaný, platí nevyvrátiteľná domnienka, že protokol sa považuje za podpísaný 

a účinky podpísaného protokolu nastali dňom doručenia protokolu objednávateľovi.  Za doručenie 

písomne uvedených dôvodov nepodpísania protokolu sa rozumie, ak objednávateľ odoslal 

doporučenou poštou na adresu sídla dodávateľa alebo poskytol osobne dodávateľovi písomné 

odôvodnenie odmietnutia prevzatia čiastkového plnenia v súlade s touto Zmluvou najneskôr v tretí 

pracovný deň odo dňa doručenia protokolu objednávateľovi. 

Reakčné časy budú dohodnuté v odsúhlasenej špecifikácii riešenia 

Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje dokumentáciu k Službe na tlačivách 

dodaných objednávateľom. 

Záručná doba Na realizované nové požiadavky je záručná doba 24 mesiacov od podpísania 

protokolu objednávateľom. 

Zmluvné pokuty  

V prípade, že dodávateľ nepredloží Špecifikáciu príslušného riešenia v dohodnutej lehote, zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 1 % z mesačne fakturovanej sumy. V prípade nedodržania dohodnutej 

lehoty na nasadenie riešenia do testovacieho prostredia má dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 1 % z mesačne fakturovanej sumy.  Celkový úhrn zmluvných pokút v príslušnom 

kalendárnom mesiaci nemôže presiahnuť 3 % z mesačne fakturovanej sumy. 

Ak si objednávateľ zmluvnú pokutu písomne uplatní v lehote fakturácie,  do 5 pracovných dní od 

ukončenia fakturovaného kalendárneho mesiaca, je dodávateľ povinný znížiť mesačnú čiastku  o 

výšku uvedenej zmluvnej pokuty. 

 

Služba č.22                                                                                                                                                      

Názov služby:   Školenia k Systému 

 Popis služby a spôsob realizácie 

Obsahom služby je zabezpečenie školení zamestnancov objednávateľa a ich oboznámenie pri 

zmenách v informačnom systéme SREP vyplývajúcich z riešení nových požiadaviek na informačný 

systém SREP. 

Objednávateľ doručí dodávateľovi písomnú požiadavku (predmet školenia, počet zamestnancov 

objednávateľa, ktorí sa majú školiť) na realizáciu školenia k informačnému systému SREP 
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prostredníctvom HelpDesk. Na základe požiadavky dodávateľ vypracuje a doručí objednávateľovi 

predpokladaný rozsah školenia s  kalkuláciou počtu hodín a dĺžkou trvania školenia. Na základe 

rozsahu školenia a kalkulácie objednávateľ doručí dodávateľovi písomnú požiadavku na realizáciu 

školenia. 

Školenia vykonávajú pracovníci dodávateľa v priestoroch dodávateľa s použitím technických 

prostriedkov dodávateľa (zariadenie priestorov, výpočtová a prezentačná technika) s použitím 

prístupu na testovacie prostredie informačného systému SREP (pripravený dodávateľom).  

Dodávateľ zabezpečí: 

 - miestnosť, 

 - výpočtovú techniku, 

 - softvérové vybavenie, 

 - lektora, 

 - cvičné dáta pre príklady, 

 - v prípade potreby školiacu dokumentáciu. 

V prípade, že školenie bude v priestoroch objednávateľa, objednávateľ zaisťuje: 

 - inštaláciu softvérového vybavenia, 

 - výpočtovú techniku.  

Požiadavky na objednávateľa: Objednávateľ zabezpečí dodávateľovi prístup do dohodnutej 

miestnosti vykonávania školenia, v prípade že sa školenia koná u objednávateľa.  

Administratívne zabezpečenie služby   

Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje akceptačné protokoly, ktoré sú 

akceptované objednávateľom. Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť akceptáciu 

týchto protokolov. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť akceptáciu protokolu iba z dôvodu 

porušenia Zmluvy dodávateľom. Objednávateľ je povinný pri odmietnutí akceptácie protokolu 

dodávateľovi odovzdať písomné odôvodnenie odmietnutia do 3 pracovných dní, inak sa služba 

považuje za akceptovanú. Dodávateľ skutočnosť bezdôvodného odmietnutia uvedie v akceptačnom 

protokole, ktorý sa v tomto prípade považuje za akceptovaný. Prílohou akceptačného protokolu je 

harmonogram, obsah školenia a prezenčná listina. Kópia akceptačných protokolov bude prílohou 

mesačnej faktúry. K mesačnej faktúre bude zároveň priložený aj odpočet hodín, čerpaných na 

školenie a zabezpečenie školenia. 

Poskytovanie služby   

v čase 8:00 - 16:00 hod. v pracovných dňoch. 
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Služba č.23                                                                                                                                                      

Názov služby:   Konzultácie 

 Popis služby a spôsob realizácie 

Obsahom služby je poskytovanie konzultácii objednávateľovi na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti 

Systému s iným počítačovým programom objednávateľa pre zabezpečenie správnej činnosti Systému, 

ako aj konzultácie potrebné pre orgány dohľadu a kontroly. O účasti tretích strán na konzultáciách v 

zmysle tejto služby rozhoduje objednávateľ po súhlase dodávateľa. Dodávateľ neposkytuje priame 

konzultácie v zmysle tejto služby žiadnej tretej osobe, komunikácia bude prebiehať vždy 

prostredníctvom objednávateľa. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobí 

tretia osoba, ktorej objednávateľ informáciu získanú konzultáciou poskytol. 

Objednávateľ doručí dodávateľovi písomnú požiadavku prostredníctvom HelpDesk, ktorá musí 

obsahovať predmet konzultácie, predpokladané osoby objednávateľa, ktoré sa jej zúčastnia, návrh na 

termín začatia konzultácie a presne definované otázky, na ktoré objednávateľ požaduje odpoveď a 

čas potrebný na prípravu a realizácie konzultácií. Požiadavka objednávateľa na konzultáciu musí byť 

doručená najmenej 5 pracovných dní pred predpokladaným termínom konzultácie. V prípade, že 

konzultácie sa budú dotýkať komunikácie Systému s iným počítačovým programom objednávateľa, 

objednávateľ v požiadavke uvedie aj označenie počítačového programu, s ktorým má byť vykonávaná 

komunikácia, a označenie dodávateľa počítačového programu. 

Na základe písomnej požiadavky objednávateľa dodávateľ je povinný vypracovať písomnú ponuku, v 

ktorej bude uvedený počet konzultantov, predpokladaný rozsah hodín.  V prípade, že po posúdení 

požiadavky dodávateľ zistí, že pre niektorú konkrétnu problematiku nemá špecialistov, má právo 

písomne zamietnuť požiadavku. 

Písomnú ponuku dodávateľa je objednávateľ povinný schváliť alebo odmietnuť bez zbytočného 

odkladu.  

Konzultácie môžu byť poskytované písomne alebo ústne. Z každej konzultácie na základe tejto služby 

vznikne písomný zápis, ktorý overia obe strany a po potvrdení správnosti podpíšu poverené osoby. V 

zápise z každej konzultácie bude uvedený okrem poskytnutej konzultácie aj počet človekohodín 

vykonaných konzultácií dodávateľom. 

Ak na základe písomnej požiadavky objednávateľa, alebo aj počas konzultácií dodávateľ dospeje k 

záveru, že je potrebné na zabezpečenie dosiahnutia vzájomnej komunikácie medzi Systémom a iným 

počítačovým programom objednávateľa vykonať úpravy v Systéme, postupuje sa v zmysle služby číslo 

21 „ Zmenové riadenie, základné úpravy a rozvoj systémov “  tejto prílohy. 

Požiadavky na objednávateľa: Objednávateľ zabezpečí dodávateľovi prístup do administratívnych 

priestorov, v ktorých budú konzultácie prebiehať a tiež zabezpečí technické pomôcky potrebné k 

poskytnutiu konzultácii. 

Administratívne zabezpečenie služby  Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje 

akceptačné protokoly, ktoré sú akceptované objednávateľom. Objednávateľ nie je oprávnený 

bezdôvodne odmietnuť akceptáciu týchto protokolov. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť 

akceptáciu protokolu iba z dôvodu porušenia Zmluvy dodávateľom. Objednávateľ je povinný pri 

odmietnutí akceptácie protokolu dodávateľovi odovzdať písomné odôvodnenie odmietnutia do 3 
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pracovných dní, inak sa služba považuje za akceptovanú. Dodávateľ skutočnosť bezdôvodného 

odmietnutia uvedie v akceptačnom protokole, ktorý sa v tomto prípade považuje za akceptovaný. 

Kópia akceptačných protokolov bude prílohou mesačnej faktúry. K mesačnej faktúre bude zároveň 

priložený aj odpočet hodín, čerpaných na zabezpečenie služby. 

Poskytovanie služby 

 v čase 8:00 - 16:00 hod. v pracovných dňoch. 

 

Služba č.24                                                                                                                                                      

Názov služby:   Pohotovosť 

 Popis služby a spôsob realizácie 

Obsahom tejto služby je zabezpečenie pohotovosti pracovníkov dodávateľa pre poskytovanie služieb 

uvedených v službe číslo 2 v období nadmerného zaťaženia Systému (napr. počas vyplácania 

žiadateľov). V prípade výskytu problému v čase pohotovosti dodávateľ zabezpečí funkčnosť Systému, 

t.j. mimo  času poskytovania služieb uvedených v v službe číslo 2.  

Objednávateľ doručí dodávateľovi písomnú požiadavku na realizáciu tejto služby prostredníctvom 

HelpDesk. Požiadavka obsahuje dátum, čas a dôvod pohotovosti. Na základe požiadavky dodávateľ 

vypracuje a doručí objednávateľovi zoznam pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať pohotovosť 

kalkuláciu rozsahu hodín, ktoré budú odpočítané z paušálne poskytovaných hodín na služby 21 až 25. 

Zoznam obsahuje tiež telefonický kontakt na jednotlivých pracovníkov vykonávajúcich pracovnú 

pohotovosť. Na základe ponuky dodávateľa objednávateľ doručí dodávateľovi písomnú požiadavku 

na realizáciu pohotovosti. 

Administratívne zabezpečenie služby   

Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje protokol o čerpaní služby, ktorý je 

akceptovaný objednávateľom. Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť akceptáciu 

tohto protokolu. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť akceptáciu protokolu iba z dôvodu porušenia 

Zmluvy dodávateľom. Objednávateľ je povinný pri odmietnutí akceptácie protokolu dodávateľovi 

odovzdať písomné odôvodnenie odmietnutia do 3 pracovných dní, inak sa služba považuje za 

akceptovanú. Dodávateľ skutočnosť bezdôvodného odmietnutia uvedie v protokole o čerpaní služby, 

ktorý sa v tomto prípade považuje za akceptovaný. Kópia protokolu o čerpaní služby bude prílohou 

mesačnej faktúry. K mesačnej faktúre bude zároveň priložený aj odpočet hodín, čerpaných na 

zabezpečenie služby. 

Poskytovanie služby   

Služba bude poskytovaná v čase uvedenom v požiadavke. 

Služba č.25                                                                                                                                                      

Názov služby:   Zabezpečenie kontinuity - obnova systému 

 Popis služby a spôsob realizácie 
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Obsahom tejto služby má byť pravidelná obnova informačného systému SREP s použitím záloh 
objednávateľa t.j. 1x za rok alebo obnova informačného systému SREP pri vzniku havarijného stavu. 
Dodávateľ na základe interných smerníc Environmentálneho fondu ako je politika informačnej 
bezpečnosti a bezpečnostné smernice Environmentálneho fondu, plán obnovy IS a plán kontinuity 
Environmentálneho fondu spolu s objednávateľom vyšpecifikuje a zabezpečí potrebné časy na 
obnovu IS v prípade havárie Systému.  
 

Objednávateľ doručí dodávateľovi písomnú požiadavku na obnovu informačného systému SREP 

prostredníctvom HelpDesk. Na základe požiadavky dodávateľ bude postupovať v súlade s popisom a 

spôsobom realizácie služby číslo 21. 

Administratívne zabezpečenie služby   

Administráciu služby zaisťuje dodávateľ. Dodávateľ vystavuje akceptačné protokoly, ktoré sú 

akceptované objednávateľom. Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť akceptáciu 

týchto protokolov. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť akceptáciu protokolu iba z dôvodu 

porušenia Zmluvy dodávateľom. Objednávateľ je povinný pri odmietnutí akceptácie protokolu 

dodávateľovi odovzdať písomné odôvodnenie odmietnutia do 3 pracovných dní, inak sa služba 

považuje za akceptovanú. Dodávateľ skutočnosť bezdôvodného odmietnutia uvedie v akceptačnom 

protokole, ktorý sa v tomto prípade považuje za akceptovaný. Kópia akceptačných protokolov bude 

prílohou mesačnej faktúry. K mesačnej faktúre bude zároveň priložený aj odpočet hodín, čerpaných 

na zabezpečenie služby. 

Poskytovanie služby   

v čase 8:00 - 16:00 hod. v pracovných dňoch. 

 

 



 

 
 

 

                                                                  
  

Environmentálny fond 

 

 

Kontrolný list 

 
Názov služby:            3. Pravidelná údržba IS SREP 

Dátum vykonania služby:  

Systém, na ktorom bola vykonaná údržba (IS SREP, SOFTIP)  

 

Meno a podpis pracovníkov dodávateľa vykonávajúcich službu 

Meno podpis 

  

  

  

  

Zoznam pracovných úkonov 
 

vykonané 
áno/nie 

1. Kontrola a správa verzií programov v adresároch IS SREP   

2. Vyhodnotenie prenosu dát v rozhraní IS SREP a aplikáciou SOFTIP  

3. Kontrola validity indexov tabuliek databáz IS SREP  

4. Kontrola logov IS SREP  

5. Vyhodnotenie importu vstupných elektronických formulárov  

6. Kontrola a správa modulu pre prácu s dokumentmi a formulármi  

 
 
 
 

Meno a podpis zamestnanca/zamestnancov objednávateľa potvrdzujúcich vykonanie služby 

Meno Podpis 

  

  

  

 

Počet príloh:  

 



 

 
 

 

                                                                  
  

Environmentálny fond 

 

 

Kontrolný list 

 
Názov služby:            4. Pravidelná údržba OS 

Dátum vykonania služby:  

Systém, na ktorom bola vykonaná údržba   

 

Meno a podpis pracovníkov dodávateľa vykonávajúcich službu 

Meno podpis 

  

  

  

  

Zoznam pracovných úkonov 
 

vykonané 
áno/nie 

1. Kontrola systémových logov  

2. Údržba systémového priestoru (odstránenie dočasných prípadne 
nepotrebných súborov) 

 

3. Kontrola spustených procesov  

4. Kontrola záťaže systému (vyťaženosť procesora, diskov, sieťových 
rozhraní a operačnej pamäte) 

 

5. Kontrola správneho vykonania naplánovaných úloh (Windows 
Scheduler) 

 

 
 
 
 
 

Meno a podpis zamestnanca/zamestnancov objednávateľa potvrdzujúcich vykonanie služby 

Meno Podpis 

  

  

  

 

Počet príloh:  

 
 
 
 



 

 
 

 

                                                                  
  

Environmentálny fond 

 

 

Kontrolný list 

 
Názov služby:            5. Pravidelná údržba databáz 

Dátum vykonania služby:  

Systém, na ktorom bola vykonaná údržba (IS SREP, SOFTIP)  

 

Meno a podpis pracovníkov dodávateľa vykonávajúcich službu 

Meno podpis 

  

  

  

  

Zoznam pracovných úkonov 
 

vykonané 
áno/nie 

1. Kontrola funkčnosti služby databáz (Pervasive, MSSQL)  

2. Monitoring obsadenosti a výkonnosti databáz (Pervasive, MSSQL)  

3. Kontrola vytvárania záloh DB (Pervasive, MSSQL) 
 

 

4. Kontrola nastavenia parametrov prostredia Pervasive a MSSQL  

5. Kontrola vytvárania logov databáz (Pervasive, MSSQL)  

 
 
 
 
 

Meno a podpis zamestnanca/zamestnancov objednávateľa potvrdzujúcich vykonanie služby 

Meno Podpis 

  

  

  

 

Počet príloh:  

 
 
 
 



 

 
 

 

                                                                  
  

Environmentálny fond 

 

 

Kontrolný list 

 
Názov služby:     6. Profylaktická údržba produkčného prostredia 

Dátum vykonania služby:  

Systém, na ktorom bola vykonaná údržba   

Meno a podpis pracovníkov dodávateľa vykonávajúcich službu 

Meno podpis 

  

  

  

  

  

Zoznam pracovných úkonov 
vykonané 

áno/nie 

1. Vytvorenie mesačných záloh nastavení SREP   

2. Vytvorenie záloh databáz Pervasive a MSSQL(SREP)  

3. Kontrola štruktúry DB (Pervasive, MSSQL)  

4. Rebuild databázy Pervasive     

 
 
 
 

Meno a podpis zamestnanca/zamestnancov objednávateľa potvrdzujúcich vykonanie služby 

Meno Podpis 

  

  

  

 

Počet príloh:  

 
 
 

 



 

 
 

 

                                                                  
  

Environmentálny fond 

 

 

Kontrolný list 

 
Názov služby:       7.  Údržba testovacieho prostredia u objednávateľa 

Dátum vykonania služby:  

Systém, na ktorom bola vykonaná údržba   

Meno a podpis pracovníkov dodávateľa vykonávajúcich službu 

Meno podpis 

  

  

  

  

Zoznam pracovných úkonov 
vykonané 

áno/nie 

1. Kontrola voľného priestoru na diskoch  

2. Vymazanie nepotrebných súborov  

3. Na požiadanie vytvorenie záloh SREP  

4. Na požiadanie vytvorenie záloh databáz  

5. Kontrola chodu procesov databáz  

6. Kontrola štruktúry databáz  

7. Kontrola nastavenia parametrov SREP  

 
 
Meno a podpis zamestnanca/zamestnancov objednávateľa potvrdzujúcich vykonanie služby 

Meno podpis 

  

    

   

Počet príloh:  

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

                                                                  
  

Environmentálny fond 

 

 

Kontrolný list 

 
Názov služby:       9.  Zabezpečenie kontinuity - čitateľnosť médií 

Dátum vykonania služby:  

Systém, na ktorom bola vykonaná údržba   

Meno a podpis pracovníkov dodávateľa vykonávajúcich službu 

Meno podpis 

  

  

  

  

Zoznam pracovných úkonov 
vykonané 

áno/nie 

1. Dáta prevzaté z produkčného prostredia  

2. Vytvorená záloha na DVD  

3. Kontrola čitateľnosti médií vykonaná  

 
 
Meno a podpis zamestnanca/zamestnancov objednávateľa potvrdzujúcich vykonanie služby 

Meno podpis 

  

    

   

Počet príloh:  

 

 
 
 
 
 
 

 



Zápis z rokovania 
HTP  

Zákazník: 

Projekt: 

Dodávateľ: 

 

Pracovný tím: 

   Environmentálny fond 

   IS SREP 

   Lazar Consulting - LC 

 

   Hlavný tím projektu - HTP 
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Zápis z rokovania HTP č. 1/2015 
 

Účastníci: 

- Envirofond: 

- dodávateľ (LC): RNDr. Lazar, Ing. Cák 

- platobná sekcia:  

Pre:  PhDr. Branislav Valovič, RNDr. Lazár 

Kópie pre:  ostatní elektronicky 

Zapísal:  Ing. Peter Cák Dátum:  

Overil:     

 

Organizačné pokyny: 

 

Informačné technológie a bezpečnosť informačných systémov 
 

Agenda: 
Podľa dohodnutej osnovy. 

1. Schválenie minulého zápisu 

 

2. Kontrola plnenia úloh 

 

č. úlohy Aktivita Realizátor Termín Stav 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      



Zápis z rokovania 
HTP  

Zákazník: 

Projekt: 

Dodávateľ: 

 

Pracovný tím: 

   Environmentálny fond 

   IS SREP 

   Lazar Consulting - LC 

 

   Hlavný tím projektu - HTP 
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3. Pracovné skupiny (PS) 

Vedúci odborov zabezpečia, aby sa požiadavky na zmeny a úpravy v IS a ostatné požiadavky riešili 
v PS. Ak problém  nevedia vyriešiť, predložia ho na rokovanie HTP.   
 

4. Harmonogram SREP v produkčnom prostredí 

p. č. 
Označenie 
objednávky 

- modulu 
AP Riešiteľ Poznámka 

1.      

PZ označené žltou farbou sú pred ukončením v skúšobnej prevádzke v prevádzkovom prostredí. 
AP- Akceptačný protokol zmeny v IS PPA. 

 

Rozpracované objednávky 

p. č. Označenie  Popis ČAP Riešiteľ Poznámka 

1.       

2.    
  

 
 

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ČAP- Čiastkový protokol o akceptácii testovania zmeny podľa objednávky (PZ). 
 

5. HELPDESK 

Stav HD k:  

Počet incidentov:   

Vyriešené:   

Neukončené:  



Zápis z rokovania 
HTP  

Zákazník: 

Projekt: 

Dodávateľ: 

 

Pracovný tím: 

   Environmentálny fond 

   IS SREP 

   Lazar Consulting - LC 

 

   Hlavný tím projektu - HTP 
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6. Nové úlohy 

č. úlohy Aktivita Realizátor Termín 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7. Riziká a úlohy na ich odstránenie 

č. rizika Riziko Zistil Kedy Priorita 

1.  - - -    

Riešenie k úlohám a rizikám: 

č. Aktivita - úloha Realizátor Termín Stav 

1. - - -    

8. Plánované aktivity na ďalšie obdobie 

p. č. Aktivita Termín 

1.  Rokovanie HTP č. 2/2015 . 

9. Prílohy: zápis je bez príloh. 

10. Akceptácia zápisu: 

Environmentálny fond Lazar Consulting 

Meno: PhDr. Branislav Valovič Meno: RNDr. Maroš Lazár 

 

Dátum podpisu: 

 

 
Dátum 
podpisu: 

 

 

Podpis:   Podpis:   

  



 

 
 

 

                                                                  
  

Environmentálny fond 

 

 

 

Servisný záznam 

 

 

Dátum vykonania zásahu: xx.yy.2015 

Čas: 9:30 

Systém, na ktorom bola vykonaná údržba  IS SREP 

Meno a podpis pracovníkov dodávateľa vykonávajúcich servisný zásah 

Meno podpis 

  

  

Identifikácia systému: 

Produkcia Test Záložný systém Pracovná stanica 

X    

Popis servisného výkonu:                                                                                    Trvanie (hod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meno a podpis zamestnanca/zamestnancov objednávateľa potvrdzujúcich vykonanie služby 

Meno Podpis 

  

  

  

 

Počet príloh:  

 



 

 

 

           Príloha č.3 

 

 

Zamestnanci dodávateľa  
    

 

 

 

 

Identifikačné údaje pracovníkov: 

 
 

   Priezvisko a meno Číslo OP Tf. kontakt 

Lazár Maroš EA 723 795 0905 466 066 

Cák Peter EA 970 668 0915 992 124 

Hrubik Zlatko RD 2234900 0918 583 149 

Obora Pavol EB 776 998 0905 585 565 

Kuruc Martin ST 317 315 0917 488 303 

Čambalová Mária ST 071 142 0908 726 817 

Lazárová Viera EA 097 868 0908 726 243 

   

   

 

 

 


