
Dodatok č.9 
k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby  

 patriacich do kompetencie MF SR uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  
 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 
Číslo dodatku: 2014049202-09 

 
 
Objednávateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky  
 
Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 
 
Zastúpený: Ing. Albín Kotian, vedúci služobného úradu 
 
Bankové spojenie:  
číslo účtu:                           
IBAN:  
IČO: 00 151 742 
DIČ: 2020798351 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

konajúci v postavení centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 zákona č. 343/2015Z. z.  

o verejnom obstarávaní, v prospech ovládaných osôb, uvedených v Čl. I ods. 2 Zmluvy 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 a 
 
Zhotoviteľ 1:  Enterprise Services Slovakia s.r.o.  
 (pôvodné obchodné meno Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.) 
 
Sídlo: Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 22 
 
Zastúpený: Ing. Martinom Peluhom, konateľom 
 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
IČO: 35 785 306 
IČ DPH: SK2020213393  
DIČ: 2020213393 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 

                           oddiel: Sro , vložka číslo : 21438/B 
 
(ďalej tiež ako „ES“) 

 
a 
 
Zhotoviteľ 2:  ANEXT, a.s. 
 
Sídlo: Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava 
 
Zastúpený: Ing. Jozefom Chamrazom, MBA, predsedom predstavenstva a 
 Ing. Katarínou Hajduovou, členkou predstavenstva  
 
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  



IBAN:  
IČO: 44 536 445 
IČ DPH: SK2022751984 
DIČ: 2022751984 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 

                           oddiel: Sa , vložka číslo : 4690/B 
 
(ďalej tiež ako „Anext“) 

 
a 
 
Zhotoviteľ 3:  DITEC, a.s. 
 
Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 
 
Zastúpený: PaedDr. Ivanom Sůrom, predsedom predstavenstva  
 Ing. Csabom Baráthom  , podpredsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom   
 
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IBAN:  
IČO: 31 385 401 
IČ DPH: SK2020304198 
DIČ: 2020304198 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 

                           oddiel: Sa , vložka číslo : 769/B 
 
(ďalej tiež ako „Ditec“) 

 
(ďalej ES, Anext a Ditec s prihliadnutím k nižšie uvedenému každý vo vzťahu k ním dodávanej časti plnenia len 

ako „Zhotoviteľ“),  

 

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne aj ako „Zmluvné strany“) 

 
 
 

Preambula 
 

V súlade s č ̌lánkom XX. Záverečné ustanovenia, bod 6 Zmluvy o dodávke komponentov komunikačných procesov 
a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č. 2014049202 zo dňa 22.07.2014, 
uzavretej podľa § 269 ods. 2 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“)  (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s postupom podľa § 18 ods. 1 písm. b) Zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
z dôvodu naplnenia legislatívnych povinností vyplývajúcich z § 51, 52 a 54 Zákona č. 305/2013 Z.z o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e -
Governmente) v znení neskorších predpisov, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 9 
k Zmluve, a to za nižšie uvedených podmienok. 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. I 
Predmet Dodatku č. 9 k Zmluve 

 
1. Predmetom tohto Dodatku č. 9 (ďalej len „Dodatok“) ku Zmluve uzavretej dňa 22.07.2014, v znení jej 

Dodatku č. 1 zo dňa 01.08.2014, Dodatku č. 2 zo dňa 18.02.2015, Dodatku č. 3 zo dňa 30.03.2015, Dodatku 
č. 4 zo dňa 22.07.2015, Dodatku č. 5 zo dňa 28.09. 2015, Dodatku č. 6 zo dňa 18.11.2015, Dodatku č. 7 zo 
dňa 04.12.2015 a Dodatku č. 8 zo dňa 21.12.2015 je úprava -, rozšírenie predmetu  Zmluvy, tak ako je 
uvedené v tomto Dodatku nižšie: 

a) do Zmluvy sa dopĺňa nová  príloha s názvom: „Pripojenie nových poskytovateľov a konzumentov OVM  
a podpory licencií“ z dôvodu potreby vykonania legislatívnych úprav a pripojenia OVM a zabezpečenia 
podpory licencií platformy Talend v rozsahu a za podmienok vymedzených v prílohe č.1. Predmetná 
príloha definuje predovšetkým predmet dodávky a zoznam jednotlivých OVM, ktorých pripojenie k IS 
CSRU je viazané na legislatívne zmeny a bude realizované v rámci harmonogramu pripojenia OVM. 
Obsahom predmetnej prílohy je popis predmetu dodávky, cenová špecifikácia, platobný kalendár a 
harmonogram dodávky, resp. pripojenia poskytovateľov a konzumentov OVM. Predmetná príloha tvorí 
prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“).  

 
 

2. Cena za vykonané plnenie Zhotoviteľa  podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku  je Zmluvnými stranami stanovená 
dohodou v celkovej hodnote 1.244.021,76 EUR s DPH (jedenmilión dvestoštyridsaťštyritisíc dvadsaťjeden eur 
a sedemdesiatšesť centov), z toho cena bez DPH je 1.036.684,80 EUR (jedenmilión tridsaťšesťtisíc 
šesťstoosemdesiatštyri eur a osemdesiat centov) a 20 % DPH je 207.336,96 EUR (dvestosedemtisíc 
tristotridsaťšesť eur a deväťdesiatšesť centov). Cenová špecifikácia a platobný kalendár sú obsahom prílohy 
č. 1 k Dodatku. 

 
Celková cena za plnenie IS CSRU podľa Zmluvy a tohto Dodatku v súčte je  14.292.118,56 EUR s DPH 
(štrnásťmiliónov dvestodeväťdesiatdvatisíc stoosemnásť eur a päťdesiatšesť  centov), z toho cena bez DPH 
je  11.910.098,80 (jedenásťmiliónov deväťstodesaťtisíc deväťdesiatosem eur a osemdesiat centov) a 20% 
DPH je  2.382.019,76 (dvamilióny tristoosemdesiatdvatisíc devätnásť eur a sedemdesiatšesť centov). 
 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať plnenie v termínoch podľa prílohy č. 1 Dodatku  “ nasledovne: 
a)  termín akceptácie pre platobný míľnik „Podpora licencií“  je deň účinnosti tohto Dodatku, 
b)  termín akceptácie pre platobný míľnik „Pripojenie nových poskytovateľov a konzumentov OVM, I. etapa“ 

je 6.05.2017, 
c) termín akceptácie pre platobný míľnik „Pripojenie nových poskytovateľov a konzumentov OVM, II. etapa“ 

je 30.08.2017. 
   

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok, ako aj práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tohto Dodatku alebo v súvislosti s ním, sa 

riadia Obchodným zákonníkom. 

2. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ dostane tri a ES, Anext 

a Ditec jedno vyhotovenie, všetky s platnosťou originálu.  

4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú naďalej platné a účinné v nezmenenej 

podobe a vzťahujú sa aj na predmet dodávky, tak ako je definovaný v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Zmluvné 

strany berú na vedomie a súhlasia, že termíny podľa bodu 3 čl. I tohto Dodatku a podľa prílohy č. 1 tohto 

Dodatku sú nezávislé od iných termínov dojednaných Zmluvnými stranami v Zmluve a v jej dodatkoch. Pre 

vylúčenie akýchkoľvek pochybností, príloha č. 1 tohto Dodatku nenahrádza nijakú prílohu Zmluvy a všetky 

prílohy k Zmluve v znení jej dodatkov ostávajú naďalej v platnosti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, 

pokiaľ tento Dodatok výslovne nedefinuje inak, pojmy s veľkým začiatočným písmenom uvedené v tomto 



Dodatku a v prílohe č. 1 tohto Dodatku majú taký význam, aký im priznáva samotná Zmluva v znení jej 

dodatkov. 

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia v zmysle príslušnej legislatívy platnej na území Slovenskej republiky 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a na znak 

svojej slobodnej a vážnej vôle ho podpísali. 

 

 

 

7. Nasledovná príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku:  

Príloha č. 1:  „Pripojenie nových poskytovateľov a konzumentov OVM a podpory licencií“  

 

 
Objednávateľ:  
Bratislava, dňa ............................ 

 

 
 

.............................................. 
Slovenská republika - Ministerstvo financií SR 

Ing. Albín Kotian 
vedúci služobného úradu 

 
...... 

 

Enterprise Services Slovakia s.r.o. 

Dňa ................ 
 
 
                                                           ................................................. 
                                                                     Ing. Martin Peluha 
                                                                             konateľ 

ANEXT, a.s. 
Dňa ................ 

 
 
 

     ................................................                                              ..............................................                                     

Ing. Jozef Chamraz, MBA                                                      Ing. Katarína Hajduová 
                        predseda predstavenstva                                                        členka predstavenstva  

DITEC a.s. 
Dňa ................ 

 
 
 

     ................................................                                              ..............................................                                         

PaedDr. Ivan Sůra                                                                      Ing. Csaba Baráth 
       predseda predstavenstva                                                   podpredseda predstavenstva 

                                                                                                  a  generálny riaditeľ 

 



Príloha č. 1 

 

Pripojenie nových poskytovateľov a konzumentov OVM, a rozšírenie údajov už zapojeného OVM 

a podpory licencií 
 
1. Popis predmetu dodávky 

 
Predmetom dodania podľa tejto Prílohy sú: 

a) Podporné služby k licenciám Talend pre obdobie 18 mesiacov od účinnosti podpisu dodatku v súlade 
s podmienkami Talend Support Statements pripojenými k Prílohe č. 1, ktoré sú jej neoddeliteľnou 
súčasťou (bod 5 Prílohy č. 1), s obsahom ktorých sa zmluvné strany vopred oboznámili, a ktorému 
zmluvné strany rozumejú. 

b) pripojenie nových OVM  a rozšírenie údajov už zapojeného OVM  
 
A. Podporné služby k licenciám Talend 

 
Podporné (supportné) služby sa týkajú nasledovných licencií, ktoré boli udelené Ministerstvu 

financií SR: 

 2ks Talend MDM Platform - ADD-ON - includes 5 Named Users and Platinum Support Services  

 1ks Talend MDM Platform - includes 5 Named Users and Platinum Support Services  

 2ks Data Services Platform Non-Production Runtime - per Core Limitation (4 Cores) - includes 
Platinum Support Services  

 1ks Talend Platform - MDM Production Runtime - per Core Limitation (4 Cores) - includes Platinum 
Support Services  

 2ks Talend Platform - MDM Non-Production Runtime - per Core Limitation (4 Cores) - includes 
Platinum Support Services  

 1ks Data Services Platform Production Runtime - per Core Limitation (4 Cores) - includes Platinum 
Support Services  

 
A1     Bližšia špecifikácia poskytovania podporných služieb k licenciám Talend 
 
Zmluvné strany súhlasia, že podporné služby k licenciám Talend budú Objednávateľovi poskytnuté priamo 
subdodávateľom Zhotoviteľa – spoločnosťou Talend v súlade s podmienkami Talend Support Stataments podľa 
1a) vyššie. Zhotoviteľ nezodpovedá za ne/splnenie záväzkov špec ifikovaných v týchto podmienkach zo strany 
Talend v prospech Objednávateľa. V prípade, že podporné služby nebudú poskytované zo strany Talend v súlade 
s týmito podmienkami, Objednávateľ nie je oprávnený požadovať Zhotoviteľa o  poskytnutie takéhoto plnenia 
namiesto Talend. Akékoľvek požiadavky, resp. nároky (vrátane nárokov z vád, zo záruk) plynúce z poskytovania 
podporných služieb k licenciám, si Objednávateľ bude uplatňovať priamo u Talend.  
 
V prípade, že v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky bude pre uplatnenie vyšších nárokov 
Objednávateľa voči Talend nevyhnutný prevod práv a záväzkov zo Zhotoviteľa na Objednávateľa, a to na základe 
zmluvy medzi Zhotoviteľom a Talend, Objednávateľ a Zhotoviteľ súhlasia s prevodom takých práv a záväzkov zo 
Zhotoviteľa na Objednávateľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje, že súhlas s takýmto prevodom zabezpečí aj od 
spoločnosti Talend. 
 
 
B. Pripojenie nových OVM  a rozšírenie údajov už zapojeného OVM  

 
Dodávka prác je členená na nasledovné typy integračných prác: 

B.1. Zapojenie nového OVM v roli poskytovateľa údajov, 
B.2. Zapojenie nového OVM v roli konzumenta údajov, alternatívne vrátane služieb DQ, 
B.3. Rozšírenie konzumovania údajov už zapojeného OVM, alternatívne s DQ službami, 
B.4. Rozšírenie poskytovania údajov už zapojeného OVM. 



 
 

B.1 Zapojenie nového OVM  v roli poskytovateľa údajov 

Rozsah štandardných činností: 

 Analýza integrácie a špecifikácia požiadaviek 

 Nastavenie a otestovanie sieťového prepojenia IS CSRÚ a OVM 
 Nastavenie parametrov pre požadované služby IS CSRÚ (vývojové prostredie) 

 Nastavenie parametrov pre požadované služby IS CSRÚ (testovacie prostredie) 

 Integračné testy 

 Nastavenie parametrov pre požadované služby IS CSRÚ (produkčné prostredie) 

 Dokumentácia a PM 
 

ID OVM Oblasť dát Rozsah činností 

P10 UNION ZP 
Poskytnutie informácie o plnení 

odvodových povinností na zdravotnom 
poistení  

štandardné činnosti  

 
 
B.2 Zapojenie nového OVM v roli konzumenta údajov, alternatívne vrátane služieb DQ 

Rozsah štandardných činností: 
 Podpora pri príprave Dohody o Integračnom Zámere 

 Nastavenie a otestovanie sieťového prepojenia IS CSRÚ a OVM 

 Nastavenie parametrov pre požadované služby IS CSRÚ (testovacie prostredie) 

 Nastavenie parametrov pre požadované služby IS CSRÚ (produkčné prostredie) 

 Odovzdanie do produkčnej prevádzky Datacentra MFSR 

 Dokumentácia a PM 
 

Rozsah alternatívnych činností: 

 Nastavenie služieb dátovej kvality DQ CSRÚ 

 Podpora pri testovaní služieb dátovej kvality DQ CSRÚ 
 

 

ID OVM Oblasť dát Rozsah činností 

K7 
DÔVERA zdravotná 

poisťovňa, a.s. 

UPSVaR / Údaje z referenčného registra 
Register evidencie uchádzačov o 

zamestnanie 
štandardné činnosti  

K8 
Všeobecná 

zdravotná poisťovňa  
ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO 

vrátane DQ služieb pre stotožnenie 
štandardné činnosti , 
alternatívne činnosti  DQ 

K10 MŠVVaŠ ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO  štandardné činnosti  

K12 
Národné centrum 

zdrav. informácií 
ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO  štandardné činnosti  



ID OVM Oblasť dát Rozsah činností 

K14 MS SR 
Služby dátovej kvality pre stotožnenie 

Obchodného registra s RFO 
štandardné činnosti  

K15 MS SR 
ŠÚSR / Údaje z RPO pre Register 

partnerov verejnej správy + DQ pre 

migráciu z UVO 

štandardné činnosti, 

alternatívne činnosti DQ 

K16 MPSVaR ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO  štandardné činnosti  

K17 ÚJD ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO štandardné činnosti  

 
 
B.3 Rozšírenie konzumovania údajov už zapojeného OVM, alternatívne s DQ službami  

Rozsah štandardných činností: 

 Podpora pri príprave dodatku k Dohode o Integračnom zámere) 

 Nastavenie parametrov pre rozšírené požadované služby IS CSRÚ (testovacie prostredie) 

 integračné testy  
 Nastavenie parametrov pre rozšírené požadované služby IS CSRÚ (produkčné prostredie) 

nastavenie konfiguračných dát v riadiacich údajoch CSRÚ, priradenie prístupu OVM k službám na 
základe dodatku DIZ, prenos funkčnosti z TEST na PROD, support pri nábehu do PROD 

 Dokumentácia a PM 

Rozsah alternatívnych činností: 

 Rozšírenie technického pripojenia TI daného OVM na IS CSRÚ 
 Nastavenie služieb dátovej kvality DQ CSRÚ 

 
 

ID OVM Oblasť dát Rozsah činností 

K1 
Centrálny 

koordinačný orgán 
PMÚ / Údaje z registra príjemcov štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci  
štandardné činnosti  
 

K2 
Centrálny 

koordinačný orgán 
ŠÚSR,FS / Údaje z referenčného registra 

RPO a registra daňových subjektov 
štandardné činnosti  

K3 
Centrálny 

koordinačný orgán 

UPSVaR / Údaje z referenčného registra 
Register evidencie uchádzačov o 

zamestnanie 

štandardné činnosti  

K4 
Centrálny 

koordinačný orgán 
UPSVaR / Údaje o karte účastníka 

projektov 
štandardné činnosti  

K5 
Centrálny 

koordinačný orgán 

SP / Údaje o nedoplatkoch na sociálnom 
poistení/plnenie si odvodových 

povinností 

štandardné činnosti  



ID OVM Oblasť dát Rozsah činností 

K6 
Centrálny 

koordinačný orgán 

ZP / Údaje o nedoplatkoch na zdravotnom 
poistení/plnenie si odvodových 

povinností 
štandardné činnosti  

K9 
Všeobecná 

zdravotná poisťovňa  

UPSVaR / Údaje z referenčného registra 
Register evidencie uchádzačov o 

zamestnanie 

štandardné činnosti  

K11 MŠVVaŠ 
UPSVaR / Údaje z referenčného registra 

Register evidencie uchádzačov o 
zamestnanie 

štandardné činnosti, 
alternatívne činnosti TI  

K13 FR SR 
ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO 

vrátane DQ služieb pre stotožnenie 
štandardné činnosti  

K18 Sociálna poisťovňa  ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO  
štandardné činnosti, 
alternatívne činnosti DQ 

K19 UGKK ŠÚSR / Základné číselníky štandardné činnosti  

 
 
B.4 Rozšírenie poskytovania údajov už zapojeného OVM  

Rozsah štandardných činností: 

 Analýza rozšírenia integrácie a špecifikácia požiadaviek OVM 

 otestovanie sieťového prepojenia IS CSRÚ a OVM pre nové údaje 

 Nastavenie parametrov pre rozšírené požadované služby IS CSRÚ (vývojové prostredie) 

 Nastavenie parametrov pre rozšírené požadované služby IS CSRÚ (testovacie prostredie) 
 Integračné testy 

 Nastavenie parametrov pre rozšírené požadované služby IS CSRÚ (produkčné prostredie) 

 Dokumentác ia a PM 
 

Rozsah alternatívnych činností: 

 Rozšírenie technického pripojenia TI daného OVM na IS CSRÚ 
 

ID OVM Oblasť dát Rozsah činností 

P1 
DÔVERA zdravotná 

poisťovňa, a.s. 

Poskytnutie informácie o plnení 

odvodových povinností na zdravotnom 
poistení  

štandardné činnosti, 

alternatívne činnosti  TI 

P2 
DÔVERA zdravotná 

poisťovňa, a.s. 

Poskytovanie informácie či má platiteľ 
nedoplatok na poistnom a výšku tohto 

nedoplatku 
štandardné činnosti  

P3 UPSVaR Poskytovanie dát "Karta účastníka" štandardné činnosti  



ID OVM Oblasť dát Rozsah činností 

P4 Sociálna poisťovňa  Odvodové povinnosti  štandardné činnosti  

P5 Sociálna poisťovňa  Sociálne dávky a príspevky štandardné činnosti  

P6 
Všeobecná 

zdravotná poisťovňa  

Poskytnutie informácie o plnení 
odvodových povinností na zdravotnom 

poistení  

štandardné činnosti, 
alternatívne činnosti  TI 

P7 
Všeobecná 

zdravotná poisťovňa  

Poskytovanie informácie či má platiteľ 
nedoplatok na poistnom a výšku tohto 

nedoplatku 

štandardné činnosti  

P8 
Všeobecná 

zdravotná poisťovňa  
Poskytovanie údajov o platiteľoch 

poistného 
štandardné činnosti  

P9 FR SR 
Potvrdenie o nedoplatku evidovanom na 

colnom úrade 

štandardné činnosti, 

alternatívne činnosti  TI 

P11 UNION ZP 
Poskytovanie informácie či má platiteľ 
nedoplatok na poistnom a výšku tohto 

nedoplatku 
štandardné činnosti  

 



2. Cenová špecifikácia 
 

P.č. Názov položky 
Merná 
jedn. 

Mn. 
Jednotková 
cena v EUR 
bez DPH 

Celková cena v 
EUR bez DPH 

Výška DPH (20 
%) 

Celková cena 
v EUR s DPH 

L1 

Obstaranie podporných služieb licencií pre  systémy správy 

kmeňových dát pre obdobie 18 mesiacov od podpisu Dodatku: 

 2 ks Talend MDM Platform - ADD-ON - includes 5 Named 

Users and Platinum Support Services 

 1 ks Talend MDM Platform - includes 5 Named Users and 

Platinum Support Services 

 2 ks Talend Platform - MDM Production Runtime - per Core 

Limitation (4 Cores) - includes Platinum Support Services 

 1 ks Talend Platform - MDM Non-Production Runtime - per 

Core Limitation (4 Cores) - includes Platinum Support 

Services 

 2 ks Data Services Platform Production Runtime - per Core 

Lismitation (4 Cores) - includes Platinum Support Services 

 1 ks Data Services Platform Non-Production Runtime - per 

Core Limitation (4 Cores) - includes Platinum Support 

Services 

balík 1 381 500,00 € 381 500,00 € 76 300,00 € 457 800,00 € 

A.  Suma za obstaranie podporných služieb licencií     381 500,00 € 381 500,00 € 76 300,00 € 457 800,00 € 

        

P10 
UNION ZP : Poskytnutie informácie o plnení odvodových 

povinností na zdravotnom poistení 
Projekt 1 26 875,20 € 26 875,20 € 5 375,04 € 32 250,24 € 

B.1 
Suma za Zapojenie nového OVM v roli 

poskytovateľa údajov 
     26 875,20 € 26 875,20 € 5 375,04 € 32 250,24 € 

                

K7 
Dôvera: UPSVaR / Údaje z referenčného registra Register 

evidencie uchádzačov o zamestnanie 
Projekt 1 25 653,60 € 25 653,60 € 5 130,72 € 30 784,32 € 



K8 
VšZP: ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO vrátane DQ 

služieb pre stotožnenie 
Projekt 1 55 379,20 € 55 379,20 € 11 075,84 € 66 455,04 € 

K10 MŠVVaŠ: ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO Projekt 1 25 653,60 € 25 653,60 € 5 130,72 € 30 784,32 € 

K12 NCZI: ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO Projekt 1 25 653,60 € 25 653,60 € 5 130,72 € 30 784,32 € 

K14 
MS SR: Služby dátovej kvality pre stotožnenie Obchodného 

registra s RFO 
Projekt 1 29 725,60 € 29 725,60 € 5 945,12 € 35 670,72 € 

K15 
MS SR: ŠÚSR / Údaje z RPO pre Register partnerov verejnej 

správy + DQ pre migráciu z UVO 
Projekt 1 43 570,40 € 43 570,40 € 8 714,08 € 52 284,48 € 

K16 MPSVaR: ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO Projekt 1 25 653,60 € 25 653,60 € 5 130,72 € 30 784,32 € 

K17 ÚJD: ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO Projekt 1 25 653,60 € 25 653,60 € 5 130,72 € 30 784,32 € 

B.2 

Suma za  Zapojenie nového OVM v roli 

konzumenta údajov, alternatívne vrátane služieb 

DQ 

  256 943,20 € 256 943,20 € 51 388,64 € 308 331,84 € 

        

K1 
CKO: PMÚ / Údaje z registra príjemcov štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci 
Projekt 1 10 587,20 € 10 587,20 € 2 117,44 € 12 704,64 € 

K2 
CKO: ŠÚSR,FS / Údaje z referenčného registra RPO a registra 

daňových subjektov 
Projekt 1 10 587,20 € 10 587,20 € 2 117,44 € 12 704,64 € 

K3 
CKO: UPSVaR / Údaje z referenčného registra Register evidencie 

uchádzačov o zamestnanie 
Projekt 1 10 587,20 € 10 587,20 € 2 117,44 € 12 704,64 € 

K4 CKO: UPSVaR / Údaje o karte účastníka projektov Projekt 1 10 587,20 € 10 587,20 € 2 117,44 € 12 704,64 € 



K5 
CKO: SP / Údaje o nedoplatkoch na sociálnom poistení/plnenie 

si odvodových povinností 
Projekt 1 10 587,20 € 10 587,20 € 2 117,44 € 12 704,64 € 

K6 
CKO: ZP / Údaje o nedoplatkoch na zdravotnom 

poistení/plnenie si odvodových povinností 
Projekt 1 10 587,20 € 10 587,20 € 2 117,44 € 12 704,64 € 

K9 
VšZP: UPSVaR / Údaje z referenčného registra Register evidencie 

uchádzačov o zamestnanie 
Projekt 1 19 545,60 € 19 545,60 € 3 909,12 € 23 454,72 € 

K11 
MŠVVaŠ: UPSVaR / Údaje z referenčného registra Register 

evidencie uchádzačov o zamestnanie 
Projekt 1 24 839,20 € 24 839,20 € 4 967,84 € 29 807,04 € 

K13 
FR SR: ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO vrátane DQ 

služieb pre stotožnenie 
Projekt 1 19 545,60 € 19 545,60 € 3 909,12 € 23 454,72 € 

K18 SP: ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO Projekt 1 24 839,20 € 24 839,20 € 4 967,84 € 29 807,04 € 

K19 UGKK: ŠÚSR / Základné číselníky Projekt 1 19 545,60 € 19 545,60 € 3 909,12 € 23 454,72 € 

B.3 
Suma za Rozšírenie konzumovania údajov už 

zapojeného OVM, alternatívne s DQ službami 
  171 838,40 € 171 838,40 € 34 367,68 € 206 206,08 € 

        

P1 
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Poskytnutie informácie o 

plnení odvodových povinností na zdravotnom poistení  
Projekt 1 26 468,00 € 26 468,00 € 5 293,60 € 31 761,60 € 

P2 
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Poskytovanie informácie či 

má platiteľ nedoplatok na poistnom a výšku tohto nedoplatku 
Projekt 1 17 102,40 € 17 102,40 € 3 420,48 € 20 522,88 € 

P3 UPSVaR: Poskytovanie dát "Karta účastníka" Projekt 1 17 509,60 € 17 509,60 € 3 501,92 € 21 011,52 € 

P4 Sociálna poisťovňa: Odvodové povinnosti Projekt 1 17 102,40 € 17 102,40 € 3 420,48 € 20 522,88 € 

P5 Sociálna poisťovňa: Sociálne dávky a príspevky Projekt 1 17 102,40 € 17 102,40 € 3 420,48 € 20 522,88 € 



P6 
VšZP: Poskytnutie informácie o plnení odvodových povinností na 

zdravotnom poistení  
Projekt 1 26 468,00 € 26 468,00 € 5 293,60 € 31 761,60 € 

P7 
VšZP: Poskytovanie informácie či má platiteľ nedoplatok na 

poistnom a výšku tohto nedoplatku 
Projekt 1 17 102,40 € 17 102,40 € 3 420,48 € 20 522,88 € 

P8 VšZP: Poskytovanie údajov o platiteľoch poistného Projekt 1 17 102,40 € 17 102,40 € 3 420,48 € 20 522,88 € 

P9 FR SR: Potvrdenie o nedoplatku evidovanom na colnom úrade Projekt 1 26 468,00 € 26 468,00 € 5 293,60 € 31 761,60 € 

P11 
UNION ZP: Poskytovanie informácie či má platiteľ nedoplatok na 

poistnom a výšku tohto nedoplatku 
Projekt 1 17 102,40 € 17 102,40 € 3 420,48 € 20 522,88 € 

B.4 
Suma za Rozšírenie poskytovania údajov už 

zapojeného OVM 
     199 528,00 €  199 528,00 € 39 905,60 €  239 433,60 € 

                

  Spolu Dodatok:       1 036 684,80 € 207 336,96 € 1 244 021,76 € 

 
  



 
 
3. Platobný kalendár 

 

Názov platobného míľnika  
 Termín 

akceptácie  

Fakturovaná cena 
bez DPH 

Čiastka DPH Cena s DPH 
 Podiel z celkovej 
ceny Zhotoviteľa 1 

bez DPH  

 Podiel z celkovej 
ceny Zhotoviteľa 2 

bez DPH  

 Podiel z celkovej 
ceny Zhotoviteľa 3 

bez DPH  
  

                     

SW - podporné služby licencií 31.01.2017  381 500,00 €   76 300,00 €   457 800,00 €   381 500,00 €     

Pripojenie nových OVM, I. Etapa 06.05.2017  368 108,80 €  73 621,76 €  441 730,56 €  368 108,80 €         
Pripojenie nových OVM, II. Etapa 30.08.2017 287 076,00 €  57 415,20 €  344 491,20 €   287 076,00 €            

Spolu:   1 036 684,80 €  207 336,96 €  1 244 021,76 €  1 036 684,80 €      -   €  
 

  



 
4. Harmonogram dodávky 

 

ID Názov položky Etapa Akceptácia 

L1 
Obstaranie podporných služieb SW licencií pre  systémy správy 

kmeňových dát pre obdobie 18 mesiacov od podpisu zmluvy 
0 

podľa článku 3 a) 
Dodatku 

K1 
CKO: PMÚ / Údaje z registra príjemcov štátnej pomoci a minimálnej 

pomoci 
1 6.5.2017 

K2 
CKO: ŠÚSR,FS / Údaje z referenčného registra RPO a registra daňových 

subjektov 
1 6.5.2017 

K3 
CKO: UPSVaR / Údaje z referenčného registra Register evidencie 

uchádzačov o zamestnanie 
1 6.5.2017 

K4 CKO: UPSVaR / Údaje o karte účastníka projektov 1 6.5.2017 

K5 
CKO: SP / Údaje o nedoplatkoch na sociálnom poistení/plnenie si 

odvodových povinností 
2 30.8.2017 

K6 
CKO: ZP / Údaje o nedoplatkoch na zdravotnom poistení/plnenie si 

odvodových povinností 
1 6.5.2017 

K7 
Dôvera: UPSVaR / Údaje z referenčného registra Register evidencie 

uchádzačov o zamestnanie 
1 6.5.2017 

K8 
VšZP: ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO vrátane DQ služieb pre 

stotožnenie 
2 30.8.2017 

K9 
VšZP: UPSVaR / Údaje z referenčného registra Register evidencie 

uchádzačov o zamestnanie 
2 30.8.2017 



K10 MŠVVaŠ: ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO 1 6.5.2017 

K11 
MŠVVaŠ: UPSVaR / Údaje z referenčného registra Register evidencie 

uchádzačov o zamestnanie 
1 6.5.2017 

K12 NCZI: ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO 1 6.5.2017 

K13 
 FR SR: ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO vrátane DQ služieb pre 

stotožnenie 
1 6.5.2017 

K14 
MS SR: Služby dátovej kvality pre stotožnenie Obchodného registra s 

RFO 
2 30.8.2017 

K15 
MS SR: ŠÚSR / Údaje z RPO pre Register partnerov verejnej správy + DQ 

pre migráciu z UVO 
2 30.8.2017 

K16 MPSVaR: ŠÚSR / RPO 2 30.8.2017 

K17 ŠÚJD: ÚSR / RPO 1 6.5.2017 

K18 SP: ŠÚSR / Údaje z referenčného registra RPO 2 30.8.2017 

K19 UGKK: ŠÚSR / Základné číselníky 1 6.5.2017 

P1 
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Poskytnutie informácie o plnení 

odvodových povinností na zdravotnom poistení  
1 6.5.2017 

P2 
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Poskytovanie informácie či má 

platiteľ nedoplatok na poistnom a výšku tohto nedoplatku 
1 6.5.2017 



P3 UPSVaR: Poskytovanie dát "Karta účastníka" 1 6.5.2017 

P4 Sociálna poisťovňa: Odvodové povinnosti 2 30.8.2017 

P5 Sociálna poisťovňa: Sociálne dávky a príspevky 2 30.8.2017 

P6 
VšZP: Poskytnutie informácie o plnení odvodových povinností na 

zdravotnom poistení  
1 6.5.2017 

P7 
VšZP: Poskytovanie informácie či má platiteľ nedoplatok na poistnom a 

výšku tohto nedoplatku 
1 6.5.2017 

P8 VšZP: Poskytovanie údajov o platiteľoch poistného 2 30.8.2017 

P9 FR SR: Potvrdenie o nedoplatku evidovanom na colnom úrade 2 30.8.2017 

P10 
UNION ZP : Poskytnutie informácie o plnení odvodových povinností na 

zdravotnom poistení  
1 6.5.2017 

P11 
UNION ZP: Poskytovanie informácie či má platiteľ nedoplatok na 

poistnom a výšku tohto nedoplatku 
1 6.5.2017 

 
  



5. Talend Support Stataments 
 
 

Plánovanie konca životnosti produktov: 

Hlavné 

uvedenie 

 

Druhotné 

uvedenie Všeobecne dostupný 
Koniec 

používania 
Koniec životnosti 

5 5.0 November 2011 Jún 2013 December 2014 

  5.1 Jún 2012 December 2013 Jún 2015 

  5.2 December 2012 Jún 2014 December 2015 

  5.3 Jún 2013 December 2014 Jún 2016 

  5.4 December 2013 Jún 2015 December 2016 

  5.5 Jún 2014 December 2015 Jún 2017 

  5.6 December 2014 September 2016 Marec 2018 

6 6.0 September 2015 Marec 2017 September 2018 

  6.1 December 2015 Júl 2017 Január 2019 

  6.2 Júl 2016 Január 2018 Júl 2019 

  6.3 December 2016     
 

 Hlavné uvedenie („Major Release“): 

 Pod pojmom „Hlavné uvedenie“ („Major Releases“) (X.y.z) sa rozumejú príležitosti či prostriedky dodávania hlavných a druhotných vývojových 
stupňov funkcií a vylepšení už existujúcich funkcií. Hlavné uvedenie zahŕňa všetky uplatniteľné opravy nedostatkov vypracované v  období pred 
Hlavným uvedením, Druhotným uvedením („Minor Releases“), Opravnými balíkmi („Service Packs“) či provizórnymi úpravami (vsuvkami) 
programu („patches“). Spoločnosť Talend zvyčajne realizuje jedno Hlavné uvedenie za rok. 

 

Druhotné uvedenie („Minor Release”): 

 Pod pojmom „Druhotné uvedenie“ („Minor Releases“) (X.y.z) sa rozumejú príležitosti či prostriedky dodávania druhotných vývojových stupňov 
funkcií a vylepšení už existujúcich funkcií, ako aj opravy chýb. Druhotné uvedenie zahŕňa všetky uplatniteľné opravy nedostatkov vypracované 



v období pred Druhotným uvedením („Minor Releases“), Opravnými balíkmi („Service Packs“) či provizórnymi úpravami (vsuvkami) programu 
(„patches“). Spoločnosť Talend zvyčajne realizuje dve Druhotné uvedenia za rok. 

 

Všeobecne dostupný („Generally Available = GA“) softvér: 

 Všeobecne dostupný (GA) softvér je k dispozícií na predaj a je plne podporovaný v Odporúčaných prostrediach („Recommended 
Environments“) od dátumu, ku ktorému sa daný produkt stáva GA softvérom, až do dátumu, kedy tento softvér dosiahne Koniec používania. 
Spoločnosť Talend odporúča svojim Zákazníkom začať všetky nové projekty s GA softvérom a čo najskôr migrovať (presunúť) existujúce 
aplikácie do GA softvéru. 

 

Softvér na konci používania („Retired Software“): 

 Softvér na konci používania nie je k dispozícii pre všeobecný predaj, pričom však bude podporovaný po dobu až 18-ich mesiacov od 
počiatočného dátumu konca používania. Pre Softvér na konci používania spoločnosť Talend už viac nebude poskytovať vylepšenia produktu. 
Spoločnosť Talend odporúča svojim Zákazníkom, aby prestali vyvíjať nové aplikácie na báze Softvéru na konci používania. Spoločnosť Talend 
nebude dodávať žiadne nové produktové kľúče s výnimkou kľúčov pre existujúcich zákazníkov, u ktorých doba platnosti daného kľúča 
nepresiahne dátum konca životnosti. Potrebné je aplikovať najaktuálnejší Opravný balík („Service Pack“) a naplánovať upgrade na najnovšiu 
podporovanú verziu. 

 

Softvér na konci životnosti („End of Life Software“): 

 Softvér na konci životnosti spoločnosť Talend neponúka na predaj, ani neposkytuje jeho podporu . Oddelenie Služieb zákazníkom spoločnosti 
Talend môže zvážiť poskytnutie podpory a pomoci v prípade Softvéru na konci životnosti, avšak za dohodnutý poplatok. Spoločnosť Talend 
dôrazne odporúča svojim Zákazníkom čo najskôr migrovať (prejsť) na akúkoľvek plne podporovanú verziu daného produktu, aby si udržali tú 
najvyššiu úroveň podpory svojich aplikácií a systémov. 

  



Závažnosť problému: 

  
1 – Blokujúci problém  
(„Blocker”) (S1) 

2 – Zásadný problém 
(„Critical“) (S2) 

3 – Významný problém 
 („Major”) (S3) 

4 – Menej 

významný 
problém 
(„Minor”) (S4) 

Zhrnutie Produkt je absolútne nepoužiteľný Používanie produktu je zásadne narušené 
Používanie produktu je 

obmedzené 

Používanie 
produktu je 
mierne narušené 

Popis 

Produkcia Zákazníka je zablokovaná. Jeho 
výrobný systém nemožno spustiť, prípadne je 
funkčne nepoužiteľný alebo neúmerne pomalý. 

Táto kategória sa dá aplikovať iba na systém vo 
výrobe. Najvyššou kategóriou chybovosti pre 
problémy nevýrobného charakteru je kategória 

Zásadný („Critical“) (S2) 

Výrobný systém Zákazníka sa nachádza v situácii 
zásadnej chyby. Základné funkcie podporovaného 
softvéru sú nepoužiteľné. Následky uvedenej 

situácie môžu mať vážny dopad na podnikanie 
daného Zákazníka. Ide o najvyššiu kategóriu 
chybovosti pre problémy vznikajúce mimo 

výrobných systémov. 

Fungovanie systému 
vykazuje závažné 
(významné) chyby. Výskyt 

danej chyby však nie je 
kriticky závažný, môže však 
narušiť podnikanie daného 

Zákazníka 

Problém 
ovplyvňuje len 
menej významné 

časti daného 
produktu, alebo 
je k dispozícii 

riešenie pre 
zabránenie 
zásadnejším 

dôsledkom. Môže 
dôjsť k menej 
závažnému 

narušeniu 
podnikania 
daného 

Zákazníka. 

 

Dohoda o úrovni podpory: 

Spoločnosť Talend má v úmysle ponúkať svojim zákazníkom Služby technickej podpory („Support Services“) na základe pokynov o dobe odozvy, 
ktoré sú stanovené v nižšie uvedenej Tabuľke Doby odozvy. Doba odozvy závisí na danej úrovni podpory (ako je podrobnejšie popísaná nižšie – ide o 

úrovne „Gold”, „Platinum” alebo „Mission Critical”, spoločne nazývané podľa príslušnosti ako Úroveň podpory („Support Level”), ktorú si Zákazník 
zakúpil, a za ktorú boli uhradené príslušné poplatky tak, ako je stanovené na prináležiacom Objednávkovom formulári. Spoločnosť Talend realizuje 
riešenie problémov prostredníctvom rôznych mechanizmov, medzi ktoré patria dočasné obídenie chyby („workarounds“), vývoj provizórnych úprav 
(vsuviek) programu („Patches“), alebo prostredníctvom nadchádzajúceho uvedenia Všeobecne dostupného  (GA) softvéru podľa závažnosti a priority 
predmetného problému. Ak bude nedostatok identifikovaný ako súčasť Všeobecne dostupného (GA) softvéru, potom ho pracovníci oddelenia Služby 
technickej podpory („Support Services“) spoločnosti Talend zaznamenajú a následne budú s vývojárskym tímom koordinovať úsilie o vyriešenie 



predmetného problému. Časový harmonogram riešenia daného nedostatku bude vychádzať z jeho závažnosti a priority. Podľa uváženia spoločnosti 

Talend je možné dodať Opravný balík („Service Pack“) v prípadoch vysokej úrovne závažnosti alebo významného dopadu na viacerých zákazníkov, 
pričom nie je k dispozícii dočasné obídenie chyby („workaround“). 

Ak by ste mali v akejkoľvek situácii pocit, že Vám neposkytujeme úroveň služieb napĺňajúcu vaše očakávania, môžete požiadať o  zintenzívnenie 
riešenia vašej záležitosti, alebo zažiadať o kontaktovanie zo strany manažmentu Oddelenia Služieb zákazníkom spoločnosti Talend. Manažment bude 
venovať priamu pozornosť každej žiadosti o zintenzívnenie riešenia záležitosti Zákazníka a posúdi ju. Pracovníci oddelenia Služby technickej podpory 
(„Support Services“) spoločnosti Talend sa zaväzujú zabezpečiť vám dodanie kvalitnej podpory nevyhnutnej pre úspešné riešenie.  

Tabuľka Doby odozvy: 

  Gold* Platinum* Mission critical 

K dispozícii pre Podpora vývoja Vývoj a výroba Výroba 

Dostupnosť na telefóne  nie je k dispozícii Pracovná doba v USA a v Európe* 
24x7x365 
Závažnosť 1 (S1) (iba v angličtine) 

Potvrdenie konzultácie cez web  

(„Web Ticket Acknowledgment“) 
4 hodiny 2 hodiny 1 hodina 

Potvrdenie konzultácie telefonicky 
(„Phone Ticket Acknowledgment“) 

nie je k dispozícii 2 hodiny 1 hodina 

Frekvencia aktualizácií        

1 – Blokujúci (S1) 1 deň 4 hodiny 2 hodiny 

2 – Zásadný Critical (S2) 2 dni 8 hodín 8 hodín 

3 – Významný (S3) 5 dní 5 dní 5 dní 

4 – Menej významný (S4) Otvorené Mesačne Mesačne 

*Regionálna podpora je k dispozícii prostredníctvom e-mailovej komunikácie a Zákazníckeho portálu spološnosti Talend počas pracovných hodín 

nasledovne: 

Od 6:00 do 17:00 – Pacific Standard Time (PST) – (časové pásmo pre štát Kalifornia – pozn. prekl.) 
Od 9:00 do 19:00 – Central European Time (CET) – stredoeurópsky čas 
Od 9:00 do 17:00 – China Standard Time (CST) 
Od 9:00 do 17:00 – Japan Standard Time (JST) 
Od 9:00 do 17:00 – Australian Eastern Time (AEST) 

*Telefonická podpora pre úroveň Platinum je v USA a Európe k dispozícii počas pracovných hodín nasledovne: 



Od 6:00 do 17:00 – Pacific Standard Time (PST) 

Od 9:00 do 19:00 – Central European Time (CET)  

 

Vyhlásenie o pokrytí podpornými službami 

Nasledujúce sa týka politiky podpory od spoločnosti Talend, ak ste licencovaný zákazník … 

Podporujem: 

Nepodporujeme (Technická podpora): 

Poznámka: Ohľadom pomoci s týmito záležitosťami/otázkami sa obráťte na svojho Zástupcu 

spoločnosti Talend. 

Diagnostika a riešenie závad produktu Vývoj kódu („code development“) alebo odladenie („debugging“) na zákazku  

Problémy s inštaláciou & migráciou  Funkcie Technologického náhľadu („Technology preview“) 

Licenčné problémy  Návrh systému a siete 

Otázky typu „ako na to“ Návrhy riešení pre inštaláciu/migráciu  

Dodanie a inštalácia úprav (vsuviek) programu 
(„patches“) 

Návrh postupu prác alebo optimalizácie 

 


