
   

 

 
ZMLUVA O DIELO č. 60/2021 pre časť I: „Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)” 

uzavretá podľa § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Autorský zákon“)  

(ďalej len „Zmluva“)  

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami 

 

 

Názov:  Slovenská republika zastúpená Ministerstvom investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Sídlo:  Štefánikova ul. č. 15 811 05 Bratislava 

IČO: 50 349 287 

DIČ:  2120287004  

IČ DPH:  nie je platiteľom DPH  

bank. Spojenie:  Štátna pokladnica     

č. účtu:  SK52 8180 000 0070 0055 7142 

v zastúpení:  Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

    (ďalej ako „Objednávateľ“)  

 

a 

 

Obchodné meno:  DXC Technology Slovakia s.r.o. 
Sídlo:  Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 
IČO:  357 853 06 
DIČ:  2020213393 
IČ DPH:  SK2020213393   
Zastúpený:  Ing. Martin Peluha, konateľ   
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 
  EUR      1464046853/0200  
  IBAN: SK 050200 0000 001464046853 
  SWIFT/BIC: SUBASKBX 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 21438/B 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ 1“) 

 
a 
 
Obchodné meno:  MIM, s.r.o. 
Sídlo:  Slnečná 211/1, Žilina 010 03 
IČO:  363 958 20 
DIČ:  2020105450 
IČ DPH:  SK2020105450   
Zastúpený:  Ing. Roman Červeňanský, Ing. Ján Staník, PhD, Konatelia   
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
  EUR: 2620151546/1100 
  IBAN: SK411000000002620151546 
  SWIFT/BIC: TATRSKBX 
Zapísaný:  Okresný súd v Žiline oddiel: Sro, vložka č. 12610/L 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ 2“) a 

(Zhotoviteľ 1 a Zhotoviteľ 2 spolu ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

 

 



   

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne ako „Zmluvná strana“). 

 

 

                                                                                            Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ dňa 03.05.2019 vyhlásil oznámením č. 2019/S 086-206607, zverejneným 

v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania č. 87/2019 dňa 06.05.2019 pod značkou 

10985-MUS verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná 

platforma) a Manažment osobných údajov“, časť č. I „Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná 

platforma)“ (ďalej len „Verejné obstarávanie“) podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).  

1.2 Na základe vyhodnotenia ponúk vo Verejnom obstarávaní bola vybratá ponuka Zhotoviteľa ako ponuka úspešného 

uchádzača, pričom Zhotoviteľ disponuje praktickými skúsenosťami týkajúcimi sa predmetu Zmluvy, má oprávnenie 

na vykonávanie predmetu Zmluvy, disponuje odborným, personálnym a materiálnym potenciálom na vykonanie 

predmetu Zmluvy a spĺňa všetky predpoklady na vykonanie požadovaného predmetu Zmluvy. Vzhľadom na túto 

skutočnosť a predloženú ponuku Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi 

predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní predmetu 

zákazky Zhotoviteľom Objednávateľovi. 

1.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria tieto prílohy: 

1.3.1 Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (ďalej len „Príloha č. 1“); 

1.3.2 Príloha č. 2 - Vlastný návrh plnenia Zhotoviteľa (ďalej len „Príloha č. 2“); 

1.3.3 Príloha č. 3 – Štruktúrovaný rozpočet ceny (ďalej len „Príloha č. 3“); 

1.3.4 Príloha č. 4 – Indikatívny harmonogram plnenia (ďalej len „Príloha č. 4“); 

1.3.5 Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov (ďalej len „Príloha č. 5“) 

1.3.6 Príloha č. 6 – Zoznam expertov (ďalej len „Príloha č. 6“) 

1.3.7 Príloha č. 7 – Klasifikácia vád (ďalej len „Príloha č. 7“). 

1.4 Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami jej Príloh č. 1 až 7 a v prípade akýchkoľvek rozporov 

medzi obsahom tejto Zmluvy a jej Prílohami č. 1 až 7, platia prednostne ustanovenia tejto Zmluvy.  

1.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet tejto Zmluvy je financovaný aj z prostriedkov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 

na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071S146 (ďalej len „Zmluva 

o poskytnutí NFP“) v rámci projektu: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a 

Manažment osobných údajov, kód projektu v ITMS2014+ : 311071S146 (ďalej len „Projekt“). 

 

Článok II 

Predmet Zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je  

2.1.1 záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 a za podmienok 

stanovených Zmluvou (ďalej spolu aj ako „Dielo“); 

2.1.2 záväzok Zhotoviteľa poskytnúť majetkové práva duševného vlastníctva k Dielu v súlade s článkom XIII 

Zmluvy; 

2.1.3 záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za poskytnuté plnenie cenu dohodnutú v tejto Zmluve a ďalej 

mu poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve (vrátane príloh). 



   

 

2.2 Dielo uvedené v bode 2.1.1 Zmluvy je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 a  bude vykonávané 

v etapách podľa harmonogramu plnenia v zmysle Prílohy č. 4 (ďalej len „Etapa Diela“).  

2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že 

2.3.1 so všetkou odbornou starostlivosťou sa komplexne a úplne oboznámil s dokumentáciou na vykonanie Diela 

(najmä s opisom predmetu zákazky uvedeným v Prílohe č. 1), pričom táto dokumentácia nemá akékoľvek 

vady, ktoré by bránili vykonaniu Diela a je možné podľa nej riadne Dielo vykonať; 

2.3.2 má dostatočné kapacity na riadne a včasné vykonanie Diela a poskytnutie ďalších plnení podľa tejto Zmluvy 

a je schopný v súlade so Zmluvou riadne a včas plniť si záväzky za cenu určenú v súlade so Zmluvou bez 

akéhokoľvek navýšenia, a to aj bez ohľadu na okolnosti nezávislé od vôle Zmluvných strán (vis maior); 

a súčasne sa zaväzuje, že 

2.3.3 plnenia podľa tejto Zmluvy, vrátane vykonania Diela, poskytne v súlade s aktuálnym stavom platnej a účinnej 

právnej úpravy v Slovenskej republike.  

2.4  Ak sa budú na plnení záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy podieľať viaceré subjekty, práva z tejto 

Zmluvy voči Objednávateľovi môže uplatňovať výlučne vedúci Zhotoviteľ, ktorým je DXC Technology Slovakia  

s. r. o., so sídlom Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 22, IČO: 357 853 06. Vedúci Zhotoviteľ podľa predchádzajúcej vety 

je oprávnený vykonávať fakturáciu ceny v mene Zhotoviteľov, a tiež je za Zhotoviteľov výlučne tento oprávnený 

vykonávať iné práva voči Objednávateľovi vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z právnych predpisov, pokiaľ Zmluva 

(vrátane príloh) v konkrétnom prípade neurčí inak. Subjekty na strane Zhotoviteľa si osobitnou písomnou dohodou 

určia a vysporiadajú vzájomné záväzky a oprávnenia vyplývajúce im z tejto Zmluvy. 

 

Článok III 

Cena 

 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas poskytnuté plnenie cenu v súlade s ustanoveniami 

tejto Zmluvy a jej príloh. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na určení maximálnej ceny za celý predmet Zmluvy vo výške 7 965 530 EUR bez DPH 

(slovom: sedem miliónov deväťstošesťdesiatpäťtisíc päťstotridsať euro bez DPH), výška DPH je 1 593 106 EUR 

a maximálna celková cena celého predmetu Zmluvy je 9 558 636 EUR s DPH, pričom maximálna celková cena 

predmetu Zmluvy je bez možnosti jej navýšenia zahŕňajúca akékoľvek a všetky náklady na vykonanie predmetu 

Zmluvy (ďalej len „Cena Diela“).  

3.3 Zmluvné strany sa dohodli na určení Ceny Diela vykonaného a dodaného na základe Zmluvy podľa štruktúrovaného 

rozpočtu ceny v súlade s Prílohou č. 3, pričom  

3.3.1 cena za vykonanie Diela je vo výške 7 965 530 EUR bez DPH (slovom: sedem miliónov 

deväťstošesťdesiatpäťtisíc päťstotridsať euro bez DPH) a je určená ako maximálna cena zahŕňajúca 

akékoľvek a všetky náklady na vykonanie Diela bez možnosti jej navýšenia; 

3.3.2 cena za poskytnutie Licencie a sublicencie ako aj licencie na tzv. štandardný softvér podľa článku XIII Zmluvy 

je súčasťou Ceny Diela.  

Na účely Zmluvy sa osobohodina rozumie 60 minút poskytovania plnenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a človekodeň 

(ČD) sa rozumie 8 osobohodín. 

3.4 Cena Diela pozostáva z čiastkových cien, pričom fakturačné míľniky pre fakturáciu ceny sú po riadnom ukončení 

každej Etapy Diela potvrdenom akceptačným protokolom. Rozčlenenie míľnikov jednotlivých Etáp Diela je uvedené 

v Indikatívnom harmonograme plnenia Zmluvy podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy.  

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ceny za jednotlivé plnenia uhrádza Objednávateľ Zhotoviteľovi z prostriedkov 

poskytnutých Objednávateľovi  vo forme nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“). Zmluvné strany sa 



   

 

dohodli, že splnenie povinnosti Objednávateľa uhradiť Cenu Diela je podmienená získaním NFP na jej úhradu 

Objednávateľom.  

3.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná Cena Diela, sú tvorené z prostriedkov 

EÚ a rozpočtu Slovenskej republiky.  

3.7 V Cene Diela sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä 

prepravné, náklady, poisťovacie náklady, clo, iné dane a clá, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s 

certifikáciou, správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci ako aj cena odovzdávanej 

dokumentácie. Ubytovanie, stravovanie a dopravu osôb plniacich Zmluvu na strane Zhotoviteľa zabezpečuje a hradí 

Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene Diela. Na dodanie plnenia podľa tejto Zmluvy sa primerane uplatní doložka 

INCOTERMS 2010 DDP do miesta plnenia. 

3.8 DPH pripočítaná k cene je v čase uzatvorenia Zmluvy vo výške stanovenej platným zákonom č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v deň vzniku daňovej povinnosti. Ak dôjde k zmene DPH 

zmenou platných právnych predpisov, dohodnutá zmluvná cena bez DPH sa nemení.  

 

Článok IV 

Platobné podmienky 

 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať cenu plnení podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených 

Zhotoviteľom. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru s cenou zodpovedajúcou príslušnej časti poskytnutého plnenia po 

dosiahnutí fakturačného míľnika podľa bodu 3.4 Zmluvy. 

4.2 Faktúry Zhotoviteľa budú vyhotovené v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku. Každá faktúra musí obsahovať 

náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a mať nasledujúce 

náležitosti  (ak sú dostupné Zmluvným stranám v čase vystavenia faktúry):  

a) názov operačného programu,  

b) číslo a názov opatrenia,  

c) názov Projektu,  

d) kód ITMS Projektu,  

e) kód ekonomickej klasifikácie, 

f)  číslo a názov Zmluvy,  

g) špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu výdavku,  

h) špecifikácia platby (názov banky Zhotoviteľa vrátane SWIFT kódu, číslo účtu Zhotoviteľa vrátane čísla v tvare 

IBAN, špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy, pečiatka a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa).  

V prípade požiadavky Objednávateľa o doplnenie ďalších náležitostí faktúr, Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať 

faktúry s požadovanými náležitosťami.  

4.3 Prílohou faktúry musí byť akceptačný protokol fakturovaného plnenia pre uhrádzanie ceny Etapy Diela podpísaný 

poverenými osobami Objednávateľa v zmysle Zmluvy. 

4.4 Splatnosť faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, je 30 kalendárnych dní a začne plynúť v deň 

doručenia faktúry Objednávateľovi v štyroch rovnopisoch, ak ďalej nie je ustanovené inak. Má sa za to, že 

fakturovaná cena je zaplatená dňom, keď sa uhrádzaná čiastka odpíše z účtu Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na 

vedomie, že predmet Zmluvy je financovaný z prostriedkov EÚ, zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov 

Objednávateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ je časovo a 

administratívne náročné. Zhotoviteľ zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k 

právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Objednávateľ uhrádza faktúry Zhotoviteľa na bankový účet 

Zhotoviteľa, ktorého identifikácia je uvedená vo faktúre. S ohľadom na ustanovenie bodu 3.5 Zmluvy sa Zmluvné 

strany dohodli, že začiatok plynutia lehoty splatnosti faktúry, po splnení ostatných podmienok uvedených v tomto 

článku, je podmienený získaním finančných prostriedkov NFP na úhradu cien, ktoré sú predmetom fakturácie. Z 



   

 

uvedeného dôvodu lehota splatnosti faktúry nezačne plynúť najmä v prípade pozastavenia platieb NFP v prospech 

Objednávateľa z dôvodu kontroly, spätného overovania, finančného auditu alebo prerušenia realizácie projektu NFP.  

4.5 Ak nie sú Objednávateľovi spolu s faktúrou predložené všetky povinné prílohy alebo Objednávateľ namieta formálnu 

alebo vecnú správnosť faktúry (faktúra napr. neobsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti alebo obsahuje 

nesprávne alebo neúplné údaje), je Objednávateľ oprávnený vrátiť Zhotoviteľovi faktúru spolu s písomným 

odôvodnením vrátenia faktúry s uvedením konkrétnych nedostatkov, ktoré bránia jej akceptácii zo strany 

Objednávateľa. V prípade vrátenia faktúry  lehota splatnosti vrátenej faktúry neplynie, nová lehota splatnosti začne 

znova plynúť až po doručení formálne a vecne správnej faktúry Objednávateľovi spolu so všetkými povinnými 

prílohami. 

 

Článok V 

Riadenie vykonávania Diela 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zriadia riadiaci výbor, ktorého hlavného úlohou je riadenie plnenia tejto Zmluvy (ďalej 

len „Riadiaci výbor“), najmä v súlade s platným Metodickým pokynom pre riadenie IT projektov. Zmluvné strany sa 

zaväzujú dodržiavať ustanovenia daného metodického pokynu.  

5.2 Riadiaci výbor bude pozostávať z 5 členov, pričom 3 členov menuje Objednávateľ, 2 členov menuje Zhotoviteľ. 

Predseda Riadiaceho výboru bude menovaný Objednávateľom spomedzi jeho zástupcov. Riadiaci výbor rozhoduje 

jednoduchou väčšinou všetkých svojich členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúce rozhodnutie predsedu 

Riadiaceho výboru. Rozhodnutia Riadiaceho výboru v rozsahu a medziach tejto Zmluvy sú pre Zmluvné strany 

záväzné. Ak nie je vyslovene v tejto Zmluve stanovené inak, rozhodnutie Riadiaceho výboru nemôže suplovať 

zmenu tejto Zmluvy dojednanú vo forme písomného dodatku. 

5.3 Riadiaci výbor menuje pracovné skupiny (projektové tímy) pre riešenie jednotlivých častí Diela, pričom jeho členmi sú 

automaticky projektoví manažéri za každú Zmluvnú stranu určení pre operatívne riadenie projektových úloh. 

Pracovné skupiny budú vytvárané na podporu vykonania jednotlivých častí Diela.  

5.4 Zodpovednosťou Riadiaceho výboru je najmä sledovať napredovanie, schvaľovať a autorizovať zmeny pre konkrétne 

časti Diela a požadovanú štruktúru dokumentácie k realizovanému plneniu Zmluvy. Akékoľvek problémy, ktoré môžu 

ohroziť úspešnosť projektu alebo bezproblémové pokračovanie ktorejkoľvek s ním spojených činností (zmeny 

technických prostriedkov, programového vybavenia alebo organizačné zmeny a pod.), musia byť oznámené 

Riadiacemu výboru. 

5.5 Objednávateľ vymenuje do 3 (troch) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy projektového 

manažéra, ktorý bude dostupný v priebehu plnenia tejto Zmluvy a bude oprávnený k úkonom v mene Objednávateľa 

spojeným s jej plnením a jeho identifikačné a kontaktné údaje v rovnakej lehote písomne oznámi Zhotoviteľovi. V 

prípade zmeny osoby projektového manažéra túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámi Zhotoviteľovi. 

5.6 Projektový manažér Zhotoviteľa bude dostupný v priebehu plnenia tejto Zmluvy a bude oprávnený k úkonom v mene 

Zhotoviteľa spojeným s jej plnením. Identifikačné a kontaktné údaje sú uvedené v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy. V 

prípade zmeny osoby projektového manažéra túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámi Objednávateľovi. 

5.7 Projektový manažér Objednávateľa bude oprávnený najmä 

5.7.1 zabezpečovať súčinnosť Objednávateľa a tretích strán pri plnení Zmluvy; 

5.7.2 koordinovať činnosť projektového tímu Objednávateľa; 

5.7.3 predkladať návrhy a vypracovávať stanoviská v rámci zmenového konania podľa  článku VII Zmluvy; 

5.7.4 podpisovať protokoly a zápisnice vo vzťahu k odovzdaniu a prevzatiu Diela a/alebo jeho častí; 

5.7.5 vykonávať ďalšie úlohy určené mu Zmluvou vrátane jej príloh.  

5.8 Projektový manažér Zhotoviteľa bude oprávnený najmä 



   

 

5.8.1 koordinovať činnosť projektového tímu Zhotoviteľa; 

5.8.2 predkladať návrhy a vypracovávať stanoviská v rámci zmenového konania podľa článku VII Zmluvy; 

5.8.3 podpisovať protokoly a zápisnice vo vzťahu k odovzdaniu a prevzatiu Diela a/alebo jeho častí; 

5.8.4 vykonávať ďalšie úlohy určené mu Zmluvou vrátane jej príloh. 

5.9 Pre zamedzenie pochybností, v prípade ak v zmysle ustanovení tejto Zmluvy nie je oprávnenie konať za príslušnú 

Zmluvnú stranu vo veciach týkajúcich sa plnenia tejto Zmluvy zverené jej projektovému manažérovi, resp. ak o danej 

záležitosti týkajúcej sa plnenia tejto Zmluvy nemá kompetenciu rozhodnúť Riadiaci výbor, napr. v prípade žiadosti o 

schválenie zmeny alebo doplnenie subdodávateľa v zmysle bodu 14.2 tejto Zmluvy alebo zmena a/alebo doplnenie 

experta v zmysle bodu 14.6 tejto Zmluvy  je oprávnený za príslušnú zmluvnú stranu konať v danej veci jej štatutárny 

orgán alebo preukázateľne splnomocnený alebo poverený zástupca príslušnej Zmluvnej strany.    

5.10 Zhotoviteľ je povinný do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy oznámiť Objednávateľovi nástroj, ktorý sa 

bude používať pre riadenie plnenia Zmluvy (ďalej len „Nástroj riadenia“). Nástroj riadenia je prístupný jednotlivým 

členom projektových tímov Objednávateľa a Zhotoviteľa. Nástroj riadenia umožňuje najmä evidovanie a kontrolu 

plnenia úloh jednotlivých členov projektového tímu, plánovanie a vytváranie harmonogramu prác, kontrolu plnenia 

harmonogramu prác, automatickú eskaláciu a upozornenie relevantných členov tímov pri dosiahnutí hraničných 

hodnôt (napríklad doba riešenia úlohy, počet neopravených chýb (vád) Diela a podobne), vytváranie užívateľom 

definovaných pohľadov a prehľadov o plnení Zmluvy, vytváranie personálnych matíc členov jednotlivých projektových 

tímov, kooperáciu nad dokumentmi a podobne. 

5.11 Zhotoviteľ musí zabezpečiť nepretržitý prístup Objednávateľa ku kontrole plnenia úloh jednotlivých členov 

projektového tímu Zhotoviteľa v rámci Nástroja riadenia.  

5.12 Zhotoviteľ je povinný raz za 2 týždne evidovať a vykazovať odpracované osobohodiny na jednotlivých úlohách na 

vykonávaní Diela v rámci Nástroja riadenia. Objednávateľ považuje za oprávnené osobohodiny iba tie, ktoré sú 

riadne a včas (v lehote najneskôr do 3 pracovných dní nasledujúceho pracovného týždňa od ich vykonania) 

evidované v Nástroji riadenia, ak sa projektoví manažéri Zmluvných strán nedohodnú inak. Zhotoviteľ musí 

zabezpečiť nepretržitý prístup Objednávateľa ku kontrole plnenia úloh Zhotoviteľa v rámci Nástroja riadenia. 

 

Článok VI 

Doba, miesto a spôsob plnenia 

 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najneskôr do 30 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vykoná Dielo 

po Etapách Diela v súlade s Indikatívnym harmonogramom plnenia podľa Prílohy č. 4 a v súlade so 

schválenou úvodnou správou podľa bodu 8.2 Zmluvy. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať plnenie podľa tejto Zmluvy v mieste určenom Objednávateľom, ak sa Zmluvné 

strany písomne nedohodnú inak. 

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a predložiť v lehotách a v členení podľa Prílohy č. 1 a v zmysle úvodnej správy 

podľa bodu 8.2 tejto Zmluvy dokumentáciu detailnej funkčnej špecifikácie, ktorá musí obsahovať najmä: 

a) špecifikáciu požiadaviek na Dielo; 

b) funkčný návrh Diela špecifikujúci funkčnú architektúru jednotlivých súčastí Diela a popis procesov; 

c)  technický návrh Diela obsahujúci podrobný popis technických špecifikácií jednotlivých súčastí Diela; 

 (ďalej len „Detailná funkčná špecifikácia“). Detailná funkčná špecifikácia nesmie rozširovať predmet Diela 

definovaný v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2. 

6.4 Koordináciu ako aj dohľad nad vykonávaním Diela zabezpečujú projektoví manažéri Zmluvných strán, pričom 

Riadiaci výbor je oprávnený rozhodnúť (i) o zmene postupnosti vykonania jednotlivých Etáp Diela, (ii) o posune 

termínov vykonania jednotlivých Etáp Diela a (iii) o zmene Detailnej funkčnej špecifikácie. Pre vylúčenie pochybností 

zmena Detailnej funkčnej špecifikácie sa nepovažuje za zmenové konanie podľa článku VII Zmluvy.  



   

 

6.5 Poskytovanie plnenia podľa tejto Zmluvy je závislé od riadneho a včasného poskytovania nevyhnutnej súčinnosti 

Objednávateľa. V prípade omeškania Objednávateľa s včasným poskytnutím súčinnosti inak nevyhnutnej pre 

splnenie záväzku Zhotoviteľa, má Zhotoviteľ právo na zodpovedajúci posun v harmonograme plnenia. Obdobne 

budú Zmluvné strany postupovať v prípade legislatívnych zmien v priebehu plnenia tejto Zmluvy, a iných prekážok 

plnenia v čase uzavretia tejto Zmluvy pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredvídateľných a príslušnou Zmluvnou 

stranou neodvrátiteľných. 

 

Článok VII 

Zmenové konanie 

 

7.1 Predmet plnenia tejto Zmluvy, ako aj z nej vyplývajúci obsah práv a povinností Zmluvných strán možno meniť na 

základe návrhu na zmenu predloženého projektovým manažérom jednej zo Zmluvných strán ako predkladateľom, 

pričom táto zmena musí byť v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne touto zmenou nemôže dôjsť 

k podstatnej zmene predmetu plnenia, práv a povinností a narušeniu ekonomickej rovnováhy Zmluvy v prospech 

Zhotoviteľa (ďalej len „Návrh na zmenu“). Návrh na zmenu musí obsahovať vyjadrenie k potrebnosti 

a realizovateľnosti navrhovaných zmien, spolu s ich finančným a časovým ocenením, resp. ďalšími predpokladmi ich 

uskutočnenia. Návrh na zmenu obsahuje nasledujúcu klasifikáciu navrhovanej zmeny: 

a) zmenu je možné realizovať bez dopadu na náklady alebo harmonogram plnenia; 

b) zmenu je možné realizovať, ale s dopadom na harmonogram plnenia a je potrebné prijať rozhodnutie 

o uzavretí dodatku ku Zmluve; 

c) zmenu je možné realizovať, ale s dopadom na náklady plnenia a je potrebné prijať rozhodnutie o uzavretí 

dodatku ku Zmluve. 

7.2 Návrh na zmenu dohodnutého plnenia predmetu Zmluvy predloží predkladateľ projektovému manažérovi druhej 

Zmluvnej strany a vyžiada si od neho stanovisko k predmetnému Návrhu na zmenu. Stanovisko podľa 

predchádzajúcej vety je povinný príslušný projektový manažér poskytnúť predkladateľovi Návrhu na zmenu 

najneskôr do 5 pracovných dní od jeho doručenia, pričom stanovisko obsahuje najmä vyjadrenie k vhodnosti, 

potrebnosti a realizovateľnosti navrhovaných zmien, spolu s ich finančným a časovým ocenením, resp. ďalšími 

predpokladmi ich uskutočnenia. Stanovisko obsahuje nasledujúcu klasifikáciu navrhovanej zmeny: 

a) zmenu je možné realizovať bez dopadu na náklady alebo harmonogram plnenia; 

b) zmenu je možné realizovať, ale s dopadom na harmonogram plnenia a je potrebné prijať rozhodnutie 

o uzavretí dodatku ku Zmluve; 

c) zmenu je možné realizovať, ale s dopadom na náklady plnenia a je potrebné prijať rozhodnutie o uzavretí 

dodatku ku Zmluve; 

d) zmenu neodporúča realizovať s uvedením dôvodov; 

e) zmenu nie je možné realizovať s uvedením dôvodov; 

f) zmenu nie je možné realizovať v rámci existujúcej Zmluvy, s prípadným odporúčaním, ako námet pre nový 

projekt. 

7.3 Návrh na zmenu spolu so stanoviskom projektového manažéra druhej Zmluvnej strany, predloží predkladateľ Návrhu 

na zmenu na schválenie Riadiacemu výboru. Riadiaci výbor posúdi predložený Návrh na zmenu a stanovisko 

a následne rozhodne o ich schválení alebo neschválení. Schválený Návrh na zmenu podľa predchádzajúcej vety je 

podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve, ktorý bude predložený štatutárnym zástupcom Zmluvných strán.  

7.4 Predkladateľ Návrhu na zmenu zabezpečí evidenciu Návrhu na zmenu spolu so stanoviskami v Nástroji riadenia, 

najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa predloženia Návrhu na zmenu druhej Zmluvnej strane. 

 

Článok VIII 

Správy o vykonávaní Diela 

 



   

 

8.1 Zhotoviteľ predkladá Riadiacemu výboru úvodnú správu a konečnú správu o vykonávaní Diela spôsobom uvedeným 

v tomto článku Zmluvy. Zhotoviteľ predkladá Riadiacemu výboru priebežné správy o vykonávaní Diela vždy najmenej 

raz za kalendárny štvrťrok až do riadneho vykonania Diela. 

8.2 Zhotoviteľ predkladá úvodnú správu o vykonávaní Diela najneskôr do jedného mesiaca od účinnosti Zmluvy. 

V úvodnej správe o plnení Zmluvy Zhotoviteľ zanalyzuje a zosumarizuje vstupné podmienky pre plnenie Zmluvy, 

navrhne projektovú metodiku a projektový plán vypracovaný v súlade s Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2. V úvodnej 

správe Zhotoviteľ navrhne aj presný detailný harmonogram plnenia Zmluvy vrátane záväzného členenia a obsahu 

Etáp Diela vypracovaný na podklade harmonogramu plnenia uvedeného v Prílohe č. 4. Úvodná správa musí 

obsahovať aj hlavné úlohy Zhotoviteľa a Objednávateľa, súčinnosť požadovanú Zhotoviteľom od Objednávateľa, 

riziká spojené s plnením Zmluvy a definovanie stratégií pre ich zvládnutie. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie 

technickej a metodickej časti plnenia Zmluvy. Zmluvné strany v úvodnej správe určia popis a počet odovzdávanej 

prevádzkovej dokumentácie a užívateľskej dokumentácie k Dielu.  

8.3 Obsah úvodnej správy o vykonávaní Diela je pre plnenie tejto Zmluvy záväzný po jej schválení Riadiacim výborom. 

Zhotoviteľ smie pokračovať v ďalšom plnení až po schválení úvodnej správy o vykonávaní Diela.  

8.4 Zhotoviteľ predkladá konečnú správu o vykonávaní Diela bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu 

záverečného akceptačného protokolu (bod 9.6 Zmluvy). Konečnú správu o vykonávaní Diela schvaľuje Riadiaci 

výbor. Konečná správa o vykonávaní Diela bude obsahovať najmä: 

8.4.1 informácie o všetkých dôležitých problémoch a spôsobe ich riešenia, ktoré sa vyskytli počas plnenia Zmluvy, 

špecificky počas využívania jednotlivých častí Diela; 

8.4.2 odporúčania Zhotoviteľa, ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným problémom; 

8.4.3 akceptačné protokoly k odovzdaniu všetkých častí Diela.  

8.5 Úvodná správa a konečná správa o vykonávaní Diela sa bude predkladať a schvaľovať nasledovne:  

8.5.1 Zhotoviteľ predkladá správu projektovému manažérovi Objednávateľa. Projektový manažér Objednávateľa 

predloží správu (pokiaľ nebude mať k textu odôvodnené výhrady, na podklade ktorých je Zhotoviteľ povinný 

správu bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní, revidovať) spolu so svojimi pripomienkami 

bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní od Zhotoviteľa na posúdenie a schválenie 

Riadiacemu výboru. Rozhodnutie Riadiaceho výboru o schválení správy je potvrdením toho, že táto správa je 

vypracovaná v súlade so Zmluvou a obsahuje informácie, na základe ktorých je možné posúdiť plnenie 

Zmluvy;  

8.5.2 Riadiaci výbor je oprávnený správu neschváliť v prípade, ak je spracovaná v rozpore s touto Zmluvou alebo 

obsahuje nepravdivé údaje; 

8.5.3 Riadiaci výbor rozhodne o schválení alebo neschválení správy podľa tejto Zmluvy písomne do 15 

kalendárnych dní odo dňa doručenia takejto správy. Ak správu Riadiaci výbor neschváli, písomne oznámi 

Zhotoviteľovi príslušné dôvody a požiada o zmenu alebo dopracovanie posudzovanej správy, pričom 

Zhotoviteľ je povinný pripomienky Riadiaceho výboru zapracovať a správu opätovne predložiť spôsobom 

podľa tohto článku Zmluvy do 5 pracovných dní od vrátenia neschválenej správy;  

8.5.4 Ak Riadiaci výbor schváli správu podľa tejto Zmluvy s podmienkou, že Zhotoviteľ túto správu alebo dokument 

pozmení, Riadiaci výbor stanoví lehotu na uskutočnenie požadovanej zmeny. 

8.6 Zhotoviteľ zabezpečí informácie a vedenie evidencie o plnení Zmluvy, najmä 

8.6.1 na požiadanie poskytne projektovému manažérovi Objednávateľa, Riadiacemu výboru alebo inej oprávnenej 

osobe, akékoľvek informácie, ktoré sú nevyhnutné na plnenie Zmluvy; 

8.6.2 uchová v lehotách podľa Zmluvy o poskytnutí NFP úplné a presné účtovné doklady o plneniach 

poskytovaných na základe tejto Zmluvy.  

 



   

 

Článok IX 

Odovzdanie a akceptácia 

 

9.1 Po vykonaní plnení v rámci Etapy Diela a po úspešnej realizácii akceptačných testov Etapy Diela Zhotoviteľ odovzdá 

príslušnú Etapu Diela, vrátane dokumentácie, ktorá sa vzťahuje na príslušnú Etapu Diela, Objednávateľovi na 

základe písomného akceptačného protokolu podpísaného zástupcami obidvoch Zmluvných strán.  

9.2 Akceptačné testy budú spočívať v porovnaní skutočnej funkčnosti a vlastností vykonaných plnení v rámci Etapy Diela 

s funkčnosťou definovanou v Prílohe č. 1, v Prílohe č. 2 a ďalších príslušných dokumentoch schválených podľa 

Zmluvy, najmä Detailnou funkčnou špecifikáciou.  

9.3 Akceptačný protokol o odovzdaní plnení v rámci príslušnej Etapy Diela bude podpísaný výlučne za predpokladu, že  

vykonané testovanie a kontrola príslušnej Etapy Diela preukážu jeho plnú funkčnosť (0 vád typu A, 0 vád typu B, 

max. 2 vady typu C a max. 10 vád typu D podľa klasifikácie uvedenej v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy). V prípade výskytu 

vád typu C alebo D Objednávateľ môže podpísať akceptačný protokol, avšak v tom prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje 

tieto vady odstrániť v lehotách podľa Prílohy č. 7 tejto Zmluvy.  

9.4 Ak nebudú splnené podmienky podľa bodu 9.3 tohto článku Zmluvy, Zmluvné strany spíšu zápisnicu o vadách, 

pričom akceptačné testy sa budú opakovať až pokiaľ nebudú splnené podmienky podľa bodu 9.3 tohto článku 

Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vady uvedené v zápisnici o vadách odstrániť v lehotách podľa Prílohy č. 7 tejto Zmluvy, 

ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

9.5 Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že Etapa Diela je pripravená na uskutočnenie akceptačných testov. 

Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní od oznámenia podľa predchádzajúcej vety písomne informovať 

Zhotoviteľa o termíne vykonania akceptačných testov. Objednávateľ bude navrhovaný termín akceptačných testov 

konzultovať vopred s Zhotoviteľom.  

9.6 Po odovzdaní poslednej Etapy Diela Zhotoviteľ vykoná záverečné akceptačné testy Diela, ktoré budú ukončené 

záverečným akceptačným protokolom podpísaným zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Na priebeh záverečných 

akceptačných testov Diela sa použijú primerane ustanovenia tohto článku Zmluvy.  

9.7 Súčasťou záverečného akceptačného protokolu Diela ako celku, ak Objednávateľ neurčí inak, bude: 

a) presný popis odovzdávanej dokumentácie a potvrdenie o odovzdaní všetkej tejto dokumentácie podľa 

úvodnej správy v zmysle bodu 8.2 Zmluvy; 

b) potvrdenie, že Zhotoviteľ oboznámil Objednávateľa s funkcionalitami Diela formou prezentácie. 

 

Článok X 

Zodpovednosť za kvalitu a zodpovednosť za škodu 

 

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo, vrátane akejkoľvek jeho časti, bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, 

v kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v jej prílohách. Zhotoviteľ nesie objektívnu zodpovednosť, 

bez možnosti jej zbavenia, za bezchybnú funkčnosť Diela, vrátane akejkoľvek jeho časti. 

10.2 Dielo, resp. jeho časť má vady, najmä ak Dielo, resp. jeho časť nebolo/a vykonané/á a dodané/á Objednávateľovi za 

podmienok uvedených v tejto Zmluve a v jej prílohách. 

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo, vrátane jeho častí v okamihu odovzdania Diela, a/alebo jeho časti, 

a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu a počas záručnej doby. 

Záručná doba na Dielo, vrátane akejkoľvek jeho časti v zmysle tejto Zmluvy začína plynúť odo dňa odovzdania 

príslušnej časti Diela (dodanej v rámci príslušnej Etapy Diela) v zmysle tejto Zmluvy a trvá do uplynutia 24 mesiacov 

od podpísania záverečného akceptačného protokolu zástupcami obidvoch Zmluvných strán. 

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje záručné vady Diela, vrátane akejkoľvek jeho časti bezodplatne odstrániť  v lehotách podľa 

Prílohy č. 7 tejto Zmluvy Ak Zhotoviteľ neodstráni záručné vady Diela podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ 

oprávnený zabezpečiť odstránenie vád Diela iným vhodným spôsobom na náklady Zhotoviteľa. 



   

 

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorú preukázateľne spôsobil pri plnení Zmluvy. 

Nebezpečenstvo škody na Diele, resp. jeho časti, dokumentoch, a na technických nosičoch (najmä Blu-ray disky, 

CD, DVD, USB) a vlastnícke právo k Dielu, resp. jeho časti, dokumentom a technickým nosičom prechádza na 

Objednávateľa dňom ich odovzdania podľa Zmluvy.  

10.6 Pre odstránenie pochybností, nároky Objednávateľa z vád predmetu plnenia Zmluvy, resp. jeho časti sa nedotýkajú 

jeho nárokov na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu alebo akýchkoľvek iných nárokov Objednávateľa, ktoré nie 

sú výslovne uvedené v Zmluve a v jej prílohách. 

10.7 Ustanovenia tohto článku X sa nebudú uplatňovať na časti Diela majúce povahu softvérového produktu tretej strany 

podľa bodu 13.2 Zmluvy, kde rozsah a obsah zodpovednosti za vady, a obsah záruky je daný výlučne licenčnými 

podmienkami vzťahujúcimi sa k takémuto softvérovému produktu tretej strany. 

 

Článok XI 

Povinnosti Zhotoviteľa 

 

11.1 Zhotoviteľ je povinný pri plnení Zmluvy postupovať na vysokej profesionálnej úrovni, so všetkou odbornou 

starostlivosťou, ktorú možno od Zhotoviteľa požadovať. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri plnení Zmluvy všetky 

všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky (najmä štandardy uvedené  vo Výnose 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 

vydaného podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa ďalšieho všeobecne záväzného právneho 

predpisu, ktorý bude vydaný po uzatvorení Zmluvy a ktorým bude doplnený alebo nahradený výnos uvedený v tomto 

článku Zmluvy), ako aj záväzné technické normy, prípadne tiež iné normy, interné predpisy, s ktorými bol 

Objednávateľom oboznámený. 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude spolupracovať s ďalšími osobami, ktoré Objednávateľovi poskytujú plnenia a ktorých 

súčinnosť je nevyhnutná na plnenie tejto Zmluvy. 

11.3 Zhotoviteľ je povinný plniť riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy a dodržiavať pokyny Objednávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nedostatočnú súčinnosť Objednávateľa 

a/alebo tretích osôb, nevhodnú povahu pokynov alebo na ich rozpor s ustanoveniami Zmluvy a/alebo ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť, resp. rozpor zistiť pri vynaložení 

všetkej odbornej starostlivosti. Ak nedostatočná súčinnosť Objednávateľa a/alebo tretích osôb, nevhodné alebo so 

Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi rozporné pokyny prekážajú v riadnom plnení Zmluvy, je 

Zhotoviteľ povinný jej splnenie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby poskytnutia potrebnej súčinnosti 

Objednávateľa a/alebo tretích osôb, zmeny predmetného pokynu alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá 

na plnení Zmluvy podľa daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné Zmluvu prerušiť, sa predlžuje lehota 

určená na jej splnenie. Pre vylúčenie pochybností Zhotoviteľ si nemôže uplatňovať voči Objednávateľovi akúkoľvek 

finančnú náhradu za prerušenie plnenia a za činnosti vykonané počas prerušenia plnenia ani si uplatňovať 

osobohodiny strávené plnením Zmluvy alebo prestoje vo vzťahu k prerušenému plneniu.  

11.4 Zhotoviteľ je povinný pri plnení Zmluvy dodržiavať zásady poctivého obchodného styku a zdržať sa akéhokoľvek 

konania, ktoré by mohlo byť posúdené ako konanie v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže.  

11.5 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa pri plnení Zmluvy akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo v dôsledku konfliktu záujmov 

spochybniť nestrannosť a základný účel plnenia Zmluvy. Konflikt záujmov podľa predchádzajúcej vety, ako 

uprednostnenie osobného záujmu Zhotoviteľa  pred záujmom na riadnom plnení Zmluvy, môže vzniknúť najmä v 

dôsledku ekonomických záujmov, politických alebo národnostných preferencií, rodinných vzťahov, alebo vzťahov s 

blízkymi osobami alebo iného spojenia, resp. spoločných záujmov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr 

do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa o existencii konfliktu záujmov dozvie, písomne oznámiť Objednávateľovi vznik 

konfliktu záujmov a vykonať kroky na odstránenie akejkoľvek skutočnosti, ktorá by mohla byť považovaná za konflikt 

záujmov. 



   

 

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení Zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 

republiky ako aj záväzné právne akty EÚ v oblasti Štrukturálnych fondov EÚ a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa 

na Zhotoviteľa aj rešpektovať ostatné pravidlá vydané na ich základe (napr. Systém finančného riadenia 

štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu  na programové obdobie 

2014 - 2020, Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 a 

pod.). Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s refundáciou nákladov na realizáciu projektu môže 

Objednávateľ aj vopred oznámiť Zhotoviteľovi informácie a pokyny, ktoré je v tomto ohľade nevyhnutné dodržiavať 

zo strany Zhotoviteľa (napr. požiadavky na špecifikáciu plnenia v preberacích protokoloch alebo faktúrach 

Zhotoviteľa pod ). 

11.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorej je financované plnenie podľa tejto Zmluvy,  a to zo 

strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej 

republiky a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. 

z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyššie 

uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im riadne a 

včas všetku potrebnú súčinnosť. 

11.8 Oprávnenými osobami na výkon kontroly v zmysle vyššie uvedeného v bode 11.7. sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP  a ním poverené osoby; 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu), a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a právnymi aktmi EÚ.  

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky technické a bezpečnostné predpisy, zároveň zabezpečí poučenie osôb 

plniacich Zmluvu na strane Zhotoviteľa o všeobecných predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

zodpovedá za nich a znáša prípadné dôsledky porušenia týchto predpisov. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi 

zodpovednej osoby za informačnú bezpečnosť menovanú Objednávateľom. Ak Zhotoviteľ bude pri plnení povinností 

podľa tejto Zmluvy využívať zabezpečené sieťové pripojenie (VPN) Objednávateľa, je povinný rešpektovať 

bezpečnostné smernice a iné vnútorné predpisy Objednávateľa pre túto VPN.  

11.10 Ak v areáli patriacom Objednávateľovi a/alebo ktorý užíva Objednávateľ dôjde k pracovnému úrazu osoby plniacej 

Zmluvu na strane Zhotoviteľa z dôvodu porušenia technických a bezpečnostných predpisov, zodpovedá v plnom 

rozsahu za následky výlučne Zhotoviteľ.  

11.11 Osoby plniace Zmluvu na strane Zhotoviteľa sú povinné dodržiavať zásady všeobecnej spôsobilosti tretích osôb 

vstupujúcich do priestorov Objednávateľa a iné interné predpisy o výkone a podmienkach prác dodávateľských 

organizácií, s ktorými budú vopred oboznámení Objednávateľom. 

11.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia ako aj 

voči tretím osobám podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy 

predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti 

s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy na minimálnu poistnú sumu 1 000 000,00 EUR (slovom: jedenmilión 

euro) a preukáže, že má uhradené poistné za obdobie podľa predmetnej poistnej zmluvy. Zhotoviteľ splní povinnosť 

podľa predchádzajúcej vety doručením kópie poistnej zmluvy, z ktorej bude vyplývať splnenie stanovenej požiadavky 

Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje toto poistné krytie udržiavať počas trvania Zmluvy. V prípade ak je poistná 



   

 

zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu predložiť 

Objednávateľovi potvrdenie o zaplatení poistného za príslušné obdobie a predložiť mu kópiu príslušnej poistnej 

zmluvy. Porušenie záväzku Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy znamená podstatné porušenie Zmluvy 

Zhotoviteľom.  

11.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o 

registri partnerov verejného sektora“). V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 000,00 EUR (slovom: stotisíc euro). 

11.14 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, že bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, je v 

reštrukturalizácii, v likvidácii, alebo že bolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo 

zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 

 

Článok XII 

Povinnosti Objednávateľa 

 

12.1 Objednávateľ poskytne na požiadanie Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré má k dispozícii a sú potrebné na 

realizáciu plnení podľa Zmluvy.  

12.2 Ak je vykonanie Diela podľa Zmluvy možné len za poskytnutia plnej spolupráce a súčinnosti tretích strán, 

Objednávateľ je povinný zabezpečiť súčinnosť a spoluprácu týchto tretích strán.  

 

Článok XIII 

Práva duševného vlastníctva 

 
13.1 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi k Dielu, resp. jeho časti momentom riadneho dodania a/alebo umožnenia 

používania (podľa toho, čo nastane skôr) (ďalej spolu len „Autorské dielo“), v neobmedzenom vecnom a miestnom 

rozsahu, súhlas na akékoľvek všeobecne záväznými právnymi predpismi vymedzené dovolené použitie tohto 

Autorského diela po dobu trvania autorských práv (ďalej len "autorská licencia"). Zhotoviteľ  autorskú licenciu 

udeľuje Objednávateľovi bezodplatne. Objednávateľ v rozsahu autorskej licencie je oprávnený udeliť tretím osobám 

sublicenciu, ako aj postúpiť ich na tretiu osobu. Za nároky tretích osôb z dôvodu prevodu licenčných práv na 

Objednávateľa zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje zverejniť Objednávateľovi autorov, výrobcov a 

subdodávateľov Autorského diela. Zhotoviteľ bude pred podpisom akceptačného protokolu povinný dodať 

Objednávateľovi na základe jeho žiadosti najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov, na ktoré sa 

vzťahuje autorská licencia, s tým, že Objednávateľ bude oprávnený tieto použiť v súlade s týmto bodom. 

13.2 Na SW produkty tretích strán, ktoré sú dostupné na trhu ako tzv. štandardný SW (resp. aj tzv. krabicový SW - ako 

napr. systémový SW, operačný SW a pod.), a ktorý nebol vytvorený na základe tejto Zmluvy pre Objednávateľa sa 

budú aplikovať vždy konkrétne licenčné podmienky príslušného subjektu vykonávajúceho majetkové práva autora k 

danému softvérovému produktu, pričom Zhotoviteľ sa v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy zaväzuje pre 

Objednávateľa zabezpečiť potrebnú licenciu/sublicenciu v rozsahu, ktorý vyžaduje plnenie tejto Zmluvy.  

 
Článok XIV 

Subdodávatelia a  experti 

 

14.1 Zhotoviteľ je oprávnený zadať plnenie podľa tejto Zmluvy alebo jeho časť ďalším čiastkovým Zhotoviteľom (ďalej len 

„subdodávateľ“), a to iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý takýto bez 

závažného a opodstatneného dôvodu neodoprie. V takomto prípade Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby Zmluvu 

plnil sám.  

14.2 Ak Zhotoviteľ použije na plnenie tejto Zmluvy subdodávateľov, o ktorých má vedomosť v čase podpisu tejto Zmluvy, 

tvorí ich zoznam Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa iba s predchádzajúcim 



   

 

písomným súhlasom Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u 

subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, 

kedy nastala zmena údajov u subdodávateľov. 

14.3 Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za služby vykonané a zabezpečené 

na základe zmluvy o subdodávke.  

14.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného 

sektora vo vzťahu k subdodávateľom Zhotoviteľa v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora. V prípade 

porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 100 000,00 EUR (slovom: stotisíc euro). 

14.5 Zhotoviteľ je povinný na plnenie tejto Zmluvy použiť expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie 

požiadaviek vo Verejnom obstarávaní, a to počas doby trvania Zmluvy. Zoznam expertov podľa predchádzajúcej vety 

tvorí ako Príloha č. 6 neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný tento zoznam aktualizovať, a to 

po predchádzajúcom schválení zmeny experta zo strany Objednávateľa v zmysle nasledujúceho bodu tohto článku 

Zmluvy. Aktuálny zoznam expertov je Zhotoviteľ povinný zaslať Objednávateľovi elektronicky bezodkladne, 

najneskôr do 5 pracovných dní po schválení zmeny. 

14.6 Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si vopred písomný súhlas Objednávateľa, týkajúci sa zmeny expertov, ktorých používa 

na realizáciu tejto Zmluvy. V prípade, ak niektorý z expertov ukončí spoluprácu so Zhotoviteľom, v prípade úmrtia 

experta alebo v inom relevantnom prípade, ktorý zabraňuje expertovi riadne vykonávať plnenie tejto Zmluvy, je 

Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že bude mať na realizáciu plnenia k dispozícii minimálne taký počet expertov, aký bol stanovený v rámci 

požiadaviek vo Verejnom obstarávaní k predmetu tejto Zmluvy. Pri zmene experta, musí tento expert spĺňať 

minimálne takú úroveň požiadaviek ako spĺňal pôvodný expert. Žiadosť o písomný súhlas pri zmene experta predloží 

Zhotoviteľ v písomnej forme spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie predmetných minimálnych požiadaviek na 

expertov pred ich nástupom na výkon činností podľa tejto Zmluvy. Po kladnom stanovisku Objednávateľa môže 

príslušný expert začať vykonávať príslušné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy. 

14.7 Pre zamedzenie pochybností, v prípade aktualizácie Prílohy č. 5, t. j. zmena údajov o Subdodávateľoch, resp. zmena 

a/alebo doplnenie Subdodávateľa, ako aj v prípade aktualizácie Prílohy č. 6, t. j. zmena údajov o expertoch, resp. 

zmena a/alebo doplnenie experta, je potrebné vyhotoviť  dodatok k tejto Zmluve. 

 

Článok XV 

Dôvernosť informácií 

 

15.1 Zhotoviteľ sa voči Objednávateľovi zaväzuje, že  

15.1.1 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 jemu odovzdané, poskytnuté, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom ním 

získané od Objednávateľa alebo jeho 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 Zmluvy, nebude 

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

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

15.1.2 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 ako i iných tretích osôb, a to aj po ukončení Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný na základe požiadavky Objednávateľa predložiť Objednávateľovi bezodkladne, 



   

 

najneskôr do 5 pracovných dní, podpísané vyhlásenia o mlčanlivosti zo strany osôb podľa predchádzajúcej 

vety, ktoré budú mať prístup k Dôverným informáciám; 

15.1.3 v prípade nedodržania ktoréhokoľvek z vyhlásení urobených alebo porušenia ktorejkoľvek povinnosti alebo 

záväzku uvedených v tomto článku Zmluvy nahradí Objednávateľovi podľa § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka akúkoľvek a všetku škodu, ktorá mu nedodržaním alebo porušením týchto vyhlásení, povinností 

alebo záväzkov vznikla. 

15.2 Všetky podklady poskytnuté Zhotoviteľovi a evidované údaje, vrátane Dôverných informácií musia byť po ukončení 

Zmluvy bez vyzvania odovzdané Objednávateľovi alebo podľa jeho rozhodnutia vymazané alebo skartované. Táto 

povinnosť sa vzťahuje aj na vyhotovené kópie.  

15.3 Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo na ochranu obchodného tajomstva v zmysle príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka. 

15.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľom môže dôjsť k spracúvaniu osobných 

údajov. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ochrane osobných údajov“), ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

Zmluvné strany do 10  pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy uzatvoria zmluvu podľa Nariadenia GDPR a 

zákona o ochrane osobných údajov, v ktorej budú upravené práva a povinnosti Zmluvných strán pri spracúvaní 

osobných údajov. 

 

Článok XVI 

Sankcie 

 

16.1 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Etapy Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať za každý aj začatý 

deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti Diela bez DPH, s ktorou je v omeškaní. Zhotoviteľ je 

povinný Objednávateľovi uplatnenú zmluvnú pokutu uhradiť do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy o úhrade zmluvnej pokuty.  

16.2 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek iný záväzok vyplývajúci mu zo Zmluvy vrátane jej príloh ako sú záväzky 

sankcionované podľa bodov 11.13, 14.4 a 16.1 Zmluvy a tento nesplní ani v lehote 5 pracovných dní od doručenia 

výzvy Objednávateľa na jeho splnenie,  Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR 

(slovom: tisíc euro)za každé jednotlivé porušenie takéhoto záväzku.   

16.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od 

Objednávateľa úrok z omeškania podľa § 369a Obchodného zákonníka.  

16.4 Uplatnením nárokov Objednávateľa na zmluvné pokuty podľa Zmluvy nie sú dotknuté jeho nároky na náhradu škody, 

a to aj vo výške presahujúcej tieto zmluvné pokuty. Zhotoviteľ je povinný uplatnené zmluvné pokuty Objednávateľovi 

bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa uhradiť. 

16.5 Hodnota všetkých sankcií podľa tejto Zmluvy je maximálne vo výške 20 % z ceny celkom za Dielo.  

16.6 Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť preukázateľnú škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane v prípade 

nedodržania podmienok uvedených v tejto Zmluve, ako aj porušením zákona a iných právnych predpisov, a to až do 

výšky 100 % z Ceny Diela, pričom Zmluvné strany vyhlasujú, že škoda vo výške 100 % z Ceny Diela je maximálnou 

sumou, ktorú je možné ako dôsledok porušenia povinností v súvislosti s touto Zmluvou predvídať a/alebo ktorú je 

možné predvídať s prihliadnutím na všetky skutočnosti, ktoré sú v čase podpísania tejto Zmluvy Zmluvným stranám 

známe alebo by mali byť známe pri obvyklej starostlivosti. 

 



   

 

 

Článok XVII 

Komunikácia Zmluvných strán 

 

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia/písomnosti jednej Zmluvnej strany adresované druhej Zmluvnej 

strane budú doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy. Písomnosti odoslané druhej Zmluvnej strane na adresu 

jej sídla uvedenú v Zmluve alebo neskôr písomne oznámenú, sa považujú za doručené a prevzaté druhou Zmluvnou 

stranou (i) prevzatím, (ii) odmietnutím ich prevzatia alebo (iii) po uplynutí troch (3) dní od uloženia na pošte, 

prostredníctvom doporučenej pošty alebo prostredníctvom kuriéra. 

17.2 Nepísomná a elektronická komunikácia ohľadom plnenia Zmluvy bude vykonávaná prostredníctvom Nástroja 

riadenia a/alebo projektového manažéra Objednávateľa a projektového manažéra Zhotoviteľa.  

17.3 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní, písomne oznámiť druhej 

Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov, pričom zmena je účinná odo dňa nasledujúceho po 

doručení takéhoto oznámenia.  

17.4 Jazyk Zmluvy a celej komunikácie medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a tretími osobami a/alebo projektovým 

manažérom je slovenský jazyk, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

17.5 Pre vylúčenie pochybností, v prípade zmeny identifikačných údajov Zmluvnej strany (najmä názvu alebo adresy 

sídla) je potrebné vyhotoviť dodatok k Zmluve. Zmena adresy elektronickej pošty, telefonických kontaktov a tiež 

akákoľvek zmena v osobách oprávnených na plnenie Zmluvy sa nepovažuje za zmenu Zmluvy, resp. jej príloh a nie 

je potrebné vyhotoviť dodatok k Zmluve.   

 

Článok XVIII 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

18.1 Zmluva môže byť ukončená vzájomnou písomnou dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy v prípadoch 

stanovených touto Zmluvou alebo z dôvodov ustanovených zákonom (napr. Zákonom o verejnom obstarávaní). 

Zmluvu nie je možné ukončiť výpoveďou. 

18.2 Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej 

strane.  

18.3 Okrem prípadov uvedených v § 344 Obchodného zákonníka a prípadov podstatného porušenia Zmluvy takto 

označených v texte Zmluvy alebo jej príloh je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak: 

a) si Zhotoviteľ v tej istej veci opakovane (minimálne 3x) nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy 

a napriek opakovanému písomnému upozorneniu Objednávateľa ich nesplní ani v dodatočnej primeranej 

lehote, alebo 

b) Zhotoviteľ v tej istej veci opakovane (minimálne 3x) neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie 

pokynov, ktoré vydá Objednávateľ, alebo 

c)  sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka, je v úpadku alebo ak je na 

majetok Zhotoviteľa začatá exekúcia, Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, preruší alebo skončí svoju 

podnikateľskú činnosť, alebo 

d) Zhotoviteľ alebo jeho štatutárny zástupca je právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s 

výkonom jeho činnosti, alebo podnikaním, alebo 

e) u Zhotoviteľa došlo k predaju podniku, alebo 

f) Zhotoviteľ stratí právne predpoklady na riadne plnenie Zmluvy, alebo 



   

 

g) .u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych 

orgánov a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne a dôvodne akceptovateľné, alebo 

h) ešte nedošlo k plneniu podľa tejto Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP 

neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania Diela. 

18.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, poskytnutých licencií ani zmluvných pokút, práv 

vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, práv k plneniam podľa bodu 18.6 Zmluvy a ani iných ustanovení, ktoré 

podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

18.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v prípade, ak Objednávateľ ani na základe písomnej výzvy 

Zhotoviteľa v lehote minimálne 50 kalendárnych dní od jej doručenia neodstráni podstatné porušenie Zmluvy. 

Podstatným porušením Zmluvy je, ak Objednávateľ je v omeškaní 50 kalendárnych dní s plnením povinnosti podľa 

Zmluvy.  

18.6 Odstúpením od Zmluvy niektorej zo Zmluvných strán sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia druhej 

Zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy si Zmluvné strany ponechajú doposiaľ akceptované plnenia, 

vykonané v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a jej prílohách a úhrady za ne. Ohľadom plnení, ktoré 

neboli riadne ukončené ku dňu zániku Zmluvy, pripraví Zhotoviteľ ich inventarizáciu a Objednávateľ bude oprávnený 

ale nie povinný ich prevziať, pokiaľ uhradí príslušnú časť ceny zodpovedajúcej miere rozpracovanosti podľa dohody 

Zmluvných strán. 

 

Článok XIX 

Osobitné dojednania 

 

19.1 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s 

pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje 

pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce mu zo Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa. Postúpenie alebo 

započítanie pohľadávky v rozpore s týmto bodom Zmluvy je neplatné.  

19.2 Objednávateľ je oprávnený jednostranne alebo dohodou si započítať akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na 

základe Zmluvy (vrátane pohľadávok na zmluvné pokuty a náhradu škody) voči pohľadávkam Zhotoviteľa voči 

Objednávateľovi, a to bez ohľadu na splatnosť započítavaných pohľadávok. 

 

Článok XX 

Záverečné ustanovenia 

 

20.1 Táto Zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma 

Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 

47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o 

slobode informácií) nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni doručenia kladného vyjadrenia Poskytovateľa NFP 

Objednávateľovi k vykonaniu administratívnej finančnej kontrole Verejného obstarávania. 

20.2 Túto Zmluvu je možné meniť očíslovaným písomným dodatkom podpísaným Zmluvnými stranami. Zmluvu je možné 

zrušiť len písomne. 

20.3 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri (4) rovnopisy 

a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy. 

20.4 Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť tejto Zmluvy ako 

celku. Pokiaľ nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, Zmluvné strany nahradia toto neplatné ustanovenie iným 

ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac približovať. 



   

 

20.5 Táto Zmluva vrátane všetkých jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy. Táto 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 30 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, s výnimkou ustanovení a 

záväzkov, z ktorých vyplýva, že majú účinky aj po uplynutí platnosti Zmluvy (najmä záväzky týkajúce sa licencií, 

dôvernosti informácii a náhrady škody).   

20.6 Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa riadia Obchodným 

zákonníkom v znení neskorších predpisov, Autorským zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky platnými a účinnými v čase rozhodujúcom pre posúdenie vzniku, zmeny alebo zániku práv 

a povinností a s prihliadnutím na intertemporálne ustanovenia týchto právnych predpisov. Spory vzniknuté z tejto 

Zmluvy a/alebo na základe tejto Zmluvy rozhodujú súdy Slovenskej republiky.  

20.7 Zmluvné strany tejto Zmluvy po jej prečítaní vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a prílohami, ktoré tvoria súčasť 

tejto Zmluvy. Táto Zmluva bola uzavretá podľa skutočnej a slobodnej vôle Zmluvných strán. 

 

 

V Bratislave dňa ...................................................  V Bratislave dňa ............................................................... 

 

 

Za Objednávateľa:  Za Zhotoviteľa: 

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

 

  

Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

 DXC Technology Slovakia s.r.o. 

Ing. Martin Peluha, konateľ 

Na základe plnomocenstva skupiny DXC-MIM 

 
  



   

 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
ROZVOJ PLATFORMY INTEGRÁCIE ÚDAJOV  
(CENTRÁLNA INTEGRAČNÁ PLATFORMA) 

 

 

  



   

 

 
 

1. Východiskové informácie  
 
Podľa § 34a kompetenčného zákona je ÚPPVII ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť 
informatizácie spoločnosti. ÚPPVII v oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne 
riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o 
využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru 
integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti 
informatizácie spoločnosti. 
ÚPVII je podľa zákona 305/2013 správcom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov, ktorého 
časti definujú centrálnu integračnú platformu (ďalej aj CIP). 
Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh schválila dňa 28.2.2017 dokument 
Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť problematiku riadenia údajov a zdieľania údajov, či už medzi 
inštitúciami verejnej správy alebo so subjektami na to oprávnenými.  
Verejné obstaranie je realizované v rámci  národného projektu Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna 
integračná platforma) a manažment osobných údajov zameraného na ďalší rozvoj platformy dátovej 
integrácie a riešenie manažmentu osobných údajov je plne v súlade s cieľmi definovanými v strategickej priorite 
Manažment údajov.  

V prípade, ak sa v opise predmetu zákazky nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 
obstarávateľ bude v súlade s § 42 ods. 3 zákona akceptovať aj ekvivalent, ktorý v rovnakom alebo 
vyššom rozsahu splní požiadavky verejného obstarávateľa. 
 
  



   

 

2. Zoznam pojmov a skratiek 
Skratka / Značka Vysvetlenie 

CIP IS Centrálna Integračná Platforma  VS 

MOU IS Manažment Osobných údajov 

GUI  

GDPR  

OÚ Osobné údaje 

  

CBA Cost-benefit analýza 

Dataset Dataset, resp. objekt evidencie je množina údajov, ktoré sú predmetom 
zdieľania (poskytovania, alebo konzumovania) 

DCOM Dátové centrum obcí a miest 

DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska. DEUS je 
realizátorom národného projektu DCOM 

ESO Vládny program Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa 

FO Fyzická osoba 

Integrujúce 
subjekty 

OVM, alebo subjekty mimo VS zapojené do projektu 

IISVS, ISVS Integrovaný /informačný systém verejnej správy 

IS CSRU Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy 

MOD Modul otvorených dát 

Model dodávania 
služieb (Service 
Delivery Model) 

Model dodávania služieb je základný stavebný blok biznis architektúry 
navrhovaného riešenia a zahŕňa aktivity a ich výstupy, ktoré spolu ohraničujú 
poskytovanie služby. V kontexte tejto štúdie ide o služby dátovej integrácie a 
dátovej kvality. 

MUZRU Metodické usmernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov do 
zoznamu č. MF/012027/2016-171 

MPIaIU Spoločný modul procesnej integrácie a integrácie údajov 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy schválená vládou SR dňa 
28.9.2016 

Objekt evidencie Objekt evidencie je množina údajov vedená v IS VS o subjekte evidencie. 

OVM Orgán verejnej moci a iné subjekty v doméne 1 x a dosť 

PO Právnická osoba 

Rozhodujúca masa 
OVM 

Množina orgánov verejnej moci, ktorej zapojenie do dátovej integrácie 
zabezpečí realizáciu princípu 1x a dosť pre väčšinu životných situácií 
(predbežný zoznam OVM, ktoré tvoria rozhodujúcu masu je v rámci prílohovej 
časti ŠU). 

DQ Dátová kvalita, čistenie a stotožňovanie dát 

Subjekt evidencie Subjekt evidencie je vec, osoba, právo, povinnosť alebo iná skutočnosť o ktorej 
sú evidované údaje v IS VS 

URI Jednotný identifikátor, ktorý bol schválený pracovnou skupinou K9.1 Lepšie 
dáta 

VS Verejná správa 



   

 

Výnos 55/2014 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch 
pre informačné systémy verejnej správy 

ZOSPI Zákon 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 

ZEG Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov 

ZISVS 2) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  

ZISVS 2) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

PoC Proof of Concept inovačných technológií rozvoja MOU 

  

 

3. Legislatívny rámec 
Predmet zákazky bude realizovaný v rámci existujúcej legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov, jedna 
sa o nasledovné právne predpisy: 
Európska únia: 

 Článok 8 Charty základných práv EÚ - Jednotlivci v EÚ majú základné právo na ochranu svojich 

osobných údajov 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č.46 (95/46/ES) o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní 

osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ohrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – 

platná od 25.05.2016 a účinné od 25.05.2018 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich 

vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe 

takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV – účinná od 25.05.2018 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných 

údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a 

elektronických komunikáciách) ePrivacy. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá týkajúce sa ochrany 

základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb pri poskytovaní a využívaní elektronických 

komunikačných služieb, a zabezpečuje sa voľný pohyb údajov z elektronických komunikácií a 

elektronických komunikačných služieb v rámci EÚ, ktoré nesmie byť obmedzený ani zakázaný z 

dôvodov súvisiacich s rešpektovaním súkromného života a komunikácií fyzických a právnických osôb a 

s ochranou fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne 

bezpečnosti sietí a informácií v EÚ (NIS) 2016/1148 zo 06.07.2016 

Týka sa energetiky, dopravy, zdravotníctva, bankovníctva, dodávateľov pitnej vody, verejnej správy a 
finančného sektora. Takisto poskytovateľov služieb DNS a poskytovateľa domény najvyššej úrovne (TLD). 
Slovenská republika: 

 Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 

01.07.2013 

 Novela zákona č.84/2014 Z.z. účinná od 15.04.2014 

 Predpis č.165/2013 Z.z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa 

stanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby 



   

 

 Predpis č.164/2013 Z.z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a 

dokumentácii bezpečnostných opatrení 

 Novela vyhlášky č.117/2014 Z.z. účinná od 01.05.2014 

 Z pohľadu aktuálneho stavu legislatívy sú pre oblasť elektronického výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci kľúčové nasledovné právne predpisy: 

 Slovenská republika: 

 Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)  

 vymedzuje ÚPVS ako prístupový komponent a spoločné moduly (resp. ich časti) v správe ÚV SR. 

Relevantné spoločné moduly sú predmetom rozvoja v rámci tejto štúdie uskutočniteľnosti, 

 Ustanovuje pravidlá pre výkon verejnej moci elektronicky, identifikáciu osôb a autentifikáciu osôb, 

zriadenie a aktiváciu el. schránok, el. podanie a doručovanie atď. 

 Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov: 

 definuje povinnosti správcu a prevádzkovateľa IS VS, pričom ÚV SR (i) zabezpečuje úlohy národného 

prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry SR pre 

VS a (ii) vykonáva správu, prevádzku a rozvoj Govnetu. 

 Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 

 ustanovuje štandardy pre informačné systémy verejnej správy.  

 Výnos MF SR č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy 

stanovuje základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy 

Z pohľadu aktuálneho stavu legislatívy sú pre oblasť ochrany osobných údajov kľúčové nasledovné právne 
predpisy: 
Slovenská republika: 

 Nový Zákon o ochrane osobných údajov – prebieha medzirezortné pripomienkové konanie – účinný od 
25.05.2018, 

 Vykonávajúce predpisy – ešte nezačalo pripomienkové konanie, 

 Pripravovaný Zákon o údajoch (v gescii ÚPPVII). 

  



   

 

4. Rozsah a ciele predmetu zákazky 
4.1. Centrálne služby a funkcie platformy dátovej integrácie (CIP) 

Rozvoj centrálnej platformy integrácie údajov bude obsahovať : 

 Rozšírenie a vylepšenie GUI pre zobrazenie a prístup k údajom a referenčným údajom, 

 Vytvorenie služby pre priamy „push model“ distribúcie údajov, 

 Podporné služby 

- Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra 
(respektíve registra všeobecne), 

- Rozšírenie modulu vyhľadávania v registroch pre prístup k údajom, 
- Vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov  

 Obslužná zóna: Modul pre riadenie dátovej integrácie, ktorý umožní publikovanie a evidenciu oprávnení 
pre získavanie údajov, a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu 
integrácie, ako i monitoring integračných väzieb a zobrazenie metaúdajov. 

 Vytvorenie a sprístupnenie služby PaaS pre manažment údajov poskytujúca podporné platformové služby 
(PaaS dostupné vo vládnom cloude) pre inštitúcie verejnej správy riešiace Manažment údajov: 

- služby integrácie údajov, 
- služby pre riadenie kvality údajov, 
- služby pre riadenie kmeňových údajov, 
- služby pre tvorbu a prevádzku registrov. 

 

4.2. Ciele predmetu zákazky 

Ciele predmetu zákazky sú nasledovné: 

 Nové centrálne služby platformy integrácie údajov a jej dokončenie na plnohodnotnú Centrálnu 
integračnú platformu: nový model pre nastavenie prístupov, GUI pre prístup k referenčným údajom, 
Distribúcia údajov a priamy push model, Zápisová služba – v rámci projektu budú navrhnuté, 
implementované a overené služby, ktoré výrazne zvýšia možnosti platformy integrácie údajov. V rámci 
projektu bude vypracovaná road mapa nasadzovania týchto služieb (bude jasný dátum ich zavedenia) 
a súvisiace projekty (ako dátová integrácia, projekty modernizácie agendových informačných 
systémov) ich budú môcť používať. 

Platformové služby pre Manažment údajov vo vládnom cloude: vytvorí sa systémové prostredie pre 
poskytovanie služieb (inštalácia licencií, manažment platformy a riadenia vybraných častí životného cyklu 
aplikácií). Súčasťou služieb budú aj defaultne funkcionality zabezpečujúce integračné väzby bez nutnosti ďalších 
prác pre komunikáciu na referenčné a zdrojové registre. 
V rámci reformného zámeru Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS  národný projekt  Rozvoj 
platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a manažment osobných údajov  umožní 
napĺňať  nasledujúce merateľné ukazovatele reformného zámeru. 

Špecifický cieľ Aktivity Merateľný ukazovateľ 

7.7 Umožnenie 
modernizácie a 
racionalizácie verejnej 
správy IKT prostriedkami 

Rozvoj platformy integrácie údajov (podľa požiadaviek SP Manažment 
údajov, najmä zabezpečenie GUI pre prístup k referenčným údajom, 
zápisová služba pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra) 
Vytvorenie integračnej platformy a MDM ako služieb vo vládnom 
cloude 
Podpora plnenia nariadenia GDPR vo verejnej správe 
Dátová integrácia (zlepšenie obsluhy pri integrácií údajov, zlepšenie 
manažmentu dátových tokov) 
Dopytové projekty Manažmentu údajov pre inštitúcie verejnej správy 

Počet centrálne využitých 

podporných systémov 

vnútornej správy v rámci 

ISVS, ako služieb v cloude 

SaaS (1) 

 
 
 
 



   

 

5. Stručný opis predmetu zákazky 
 
Predmet zákazky je vytvorenie diela Centrálne služby a funkcie platformy dátovej integrácie (CIP), ktoré 
pozostáva 

a. PaaS pre manažment údajov 
b. Distribúcia údajov 
c. Obslužná zóna 
d. Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov 
e. WEB prístup 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že dodávka hlavných aktivít projektu Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna 
integračná platforma) a manažment osobných údajov je  financovaná z OPII PO7, vzťahujú sa na jej realizáciu 
usmernenia publikované v príručke pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej tiež ako „NFP“) 
(http://www.informatizacia.sk/prirucky/22107s), tzn. predmet zákazky je realizovaný iba v rámci oprávnených 
hlavných aktivít. Pri realizácií zákazky musí byť v plnej miere zohľadnená metodika  UPVII – QA MPR  
(http://www.informatizacia.sk/metodika-riadenia-qa-projektov-informatizacie-verejnej-spravy/26689c). 
 
Hlavné aktivity projektu budú realizované na úrovni modulov CIP predmetu zákazky. V nasledujúcej tabuľke sú 
uvedené všetky projektové aktivity a ich výstupy vo väzbe na oprávnené hlavné aktivity OPII PO7. 
 
 

Typ aktivity Hlavné aktivity (oprávnené  
hlavné aktivíty OPII PO7) 

Projektový výstup / (QA MPR) 

Analýza Analýza a dizajn riešenia 
okrem integrácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncepcia CIP – Rámcový návrh (SP.R1.01) 

PaaS pre manažment údajov- DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie 
scenáre (SP.R1.03) 

Distribúcia údajov - DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie scenáre 
(SP.R1.03) 

 Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov         
údajov´- DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

Analýza a dizajn riešenia – 
integrácia na Modul 
procesnej integrácie a 
integrácie údajov 

Obslužná zóna - DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

WEB prístup- DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

Implementácia Implementácia riešenia 
okrem integrácie 

PaaS pre manažment údajov- Implementácia  SP.R2.01) a 
Testovanie FAT (SP.R2.02) 

 Distribúcia údajov- Implementácia SP.R2.01) a  Testovanie FAT 
(SP.R2.02) 

 Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov         údajov 
- Implementácia SP.R2.01) a Testovanie FAT       (SP.R2.02) 

Implementácia riešenia – 
integrácia na Modul 
procesnej integrácie a 
integrácie údajov 

Obslužná zóna - Implementácia SP.R2.01) a Testovanie FAT 
(SP.R2.02) 

WEB prístup - Implementácia SP.R2.01) a Testovanie         FAT 
(SP.R2.02) 

Testovanie Testovanie riešenia okrem 
integrácie 

PaaS pre manažment údajov- Nasadenie do UAT         
prostredia (SP.R4.01), Dokumentácia riešenia     (SP.R4.02), 
Zaškolenie personálu (SP.R4.03) a        Testovanie UAT FINÁLNA 
verzia(SP.R4.04) 

http://www.informatizacia.sk/prirucky/22107s
http://www.informatizacia.sk/metodika-riadenia-qa-projektov-informatizacie-verejnej-spravy/26689c


   

 

Typ aktivity Hlavné aktivity (oprávnené  
hlavné aktivíty OPII PO7) 

Projektový výstup / (QA MPR) 

 Distribúcia údajov - Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie personálu 
(SP.R4.03) a Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

 Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov        údajov 
- Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), Dokumentácia 
riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie personálu (SP.R4.03) a 
Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

Testovanie riešenia – 
integrácia na Modul 
procesnej integrácie a 
integrácie údajov 

Obslužná zóna - Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie personálu 
(SP.R4.03) a Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

WEB prístup - Nasadenie do UAT  prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie personálu 
(SP.R4.03) a Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

Nasadenie Nasadenie riešenia okrem 
integrácie 

PaaS pre manažment údajov– Nasadenie do produkčného 
prostredia (SP.R5.01) a Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

 Distribúcia údajov - Nasadenie do produkčného prostredia 
(SP.R5.01) a Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

  

 Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov 
údajov - Nasadenie do produkčného prostredia (SP.R5.01) a 
Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

Nasadenie riešenia – 
integrácia na Modul 
procesnej integrácie a 
integrácie údajov 

Obslužná zóna - Nasadenie do produkčného prostredia 
(SP.R5.01) a Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

WEB prístup - Nasadenie do produkčného prostredia (SP.R5.01) 
a Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

 

6. Súčasný stav  
Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh schválila dňa 28.2.2017 dokument 
Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť problematiku riadenia údajov a zdieľania údajov, či už medzi 
inštitúciami verejnej správy alebo so subjektami na to oprávnenými. Projekt Rozvoj platformy integrácie 
údajov (centrálna integračná platforma) a manažment osobných údajov je súčasťou programu Manažment 
údajov VS, ktorého hlavné komponenty (projekty) sú ukázané na nasledujúcom obrázku 
 



   

 

 
 

Centrálna integračná platforma v súčasnosti pozostáva z troch komponentov: 

 IS CSRU – infraštruktúrna aplikácia ktorá realizuje časť funkcionality spoločného modulu Procesná 

integrácia a integrácia údajov 

 Portál oversi.sk – portál pre sprístupnenie  výpisov/odpisov vybraných registrov verejnej správy 

 Talend MDM – SW platforma pre dátovú integráciu, MDM a dátovú kvalitu 

Jednotlivé komponenty súčasného stavu sú popísane v kapitole 10.1.1  Prílohy tohto Opisu predmetu zákazky. 
 

7. Špecifikácia cieľového stavu 
 

7.1. Biznis architektúra CIP 

Cieľový stav na úrovni biznis architektúry CIP  je popísaný v kapitole 6.2.1.2  ŠU CIP a MOU a v jej relevantných 
prílohách. 
Súčasťou realizácie predmetu zákazky na úrovni biznis architektúry je implementácia piatich hlavných prípadov 
použitia CIP: 

 Prístup k údajom cez webové rozhranie 

 Distribúcia údajov 

 Obslužná zóna  

 PaaS Dátového Manažmentu  

 Podporné služby 

 

V cieľovom stave riešenia CIP budú implementované koncové služby uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

MetaIS kód Názov Popis Komunikačný kanál 

ks_334398 Distribúcia údajov Prostredníctvom služby bude umožnená automatizovaná 
distribúcia údajov do dotknutých systémov prostredníctvom 
priameho push modelu, ktorý pri identifikovanej zmene 
notifikuje resp. zašle aktualizačnú dávku do dotknutých 
systémov. Distribúcia údajov bude prebiehať oboma smermi, ak 
zdrojový register identifikuje disproporciu, zašle túto informáciu 
do IS CSRU, ktorý zabezpečí následné činnosti s tým spojené.  

eGovApps, 

ks_334393 Pristupovanie ku Prostredníctvom služby bude umožnené oprávnenému Portal oversi.sk 



   

 

konsolidovaným 
údajom 

používateľovi pristupovať k údajom o subjektoch, ktoré im 
udelili oprávnenie na prístup k údajom o nich evidovaných. 
Existujúce webové rozhranie oversi.sk  bude rozšírené tak  aby 
pracovník VS  ktorý je oprávnený pristupovať k údajom, ale 
nemá vytvorený vlastný agendový systém resp. ešte nemá 
vytvorenú integračnú väzbu a k týmto údajom potrebuje 
pristupovať. 

ks_334388 Poskytovanie 
služby PaaS pre 
dátový manažment 
OVM 

 

Služba bude poskytovať funkčnosť SW licencií vrátane 
preddefinovamých integračných služieb, prípadne konektorov 
pre konzumentov využívajúcich cloudové služby MPIaIU.  Službu 
budú môcť jednotlivé  OVM využívať na riešenie internej 
Dátovej integrácie, MDM a Dátovej kvality 

N/A 

ks_334400 Poskytovanie 
konsolidovaných 
údajov (Obslužná 
zóna) 

Služba umožní tretím stranám alebo OVM prístupovať k údajom 
ktoré sú prístupné prostredníctvom CIP a sú registrované v 
centrálnom dátovom modeli v zjednodušenom režime    

Špecializovaný portál, 
Ústredný portál verejnej 
správy, eGovApps, 
GovTechApps, Komerčná 
pobočka 

ks_334391 Zapisovanie údajov Centrálna zápisová služba určená pre správcov zdrojových 
registrov umožňujúca jednotný spôsob zápisu údajov 
zdrojového registra do referenčného registra 

Služba zabezpečí prípravu podkladov pre zmenu údajov a 
s následným využítím aplikačnej služby pre komunikáciu 
zdrojového a referenčného registra.  

N/A 

 
 

7.2 Aplikačná a dátová architektúra CIP 

 
Cieľový stav na aplikačnej a dátovej architektúry CIP  je popísaný v kapitole 6.2.1.2  ŠU CIP aMOU a v jej 
relevantných prílohách. 
Hlavné archetonické stavebné bloky CIP sú na nasledujúcom obrázku. 
 
 
 



   

 

 
 

22 APLIKAČNÉ SLUŽBY 

MetaIS kód Názov služby IS Popis Modul CIP 

as_56531 Servisná zbernica integrácie 
údajov 

Služba bude poskytovať funkčnosť servisnej zbernice integrácie 
údajov (ESB) platformy Talend, sprístupnené vo forme PaaS.  

PaaS  

as_56532 Poskytovanie údajov Služba bude poskytovať prístup ku službám IS CSRU ktoré 
sprístupňujú údaje existujúcich poskytovateľov. Služba bude 
sprístupnená vo forme PaaS.  

PaaS 

as_56533 Riadenie kvality údajov  Služba bude poskytovať funkčnosť riadenie kvality údajov, 
monitorovanie kvality údajov, sprístupnené vo forme PaaS.  

PaaS  

as_56534 Konsolidácia údajov Prostredníctvom služby budú sprístupnené konsolidované údaje 
pre riadenie dátovej základne 1x a dosť. Používateľskú formu 
služby zabezpečí služba Poskytovanie konsolidovaných údajov 
(Obslužná zóna) 

Obslužná 
zóna 

as_56535 Perzistencia údajov Prostredníctvom služieb budú dostupné funkcionality pre 
zabezpečenie prevádzkovej perzistencie údajov. 

PaaS 

as_56536 Služba pre priamy (push 
model) distribúcie údajov 

Prostredníctvom služieb budú dostupné funkcionality pre 
zabezpečenie aktívnej propagácie údajov ku prihláseným 
konzumentom pomocou priameho push modelu distribúcie 
údajov. 

Distrinúcia 
údajov 



   

 

MetaIS kód Názov služby IS Popis Modul CIP 

as_56537 Služba vyhľadávania v 
údajoch 

Prostredníctvom služieb budú dostupné funkcie zabezpečujúce 
komplexné vyhľadávanie nad dostupnou bázou dát v registroch 
CIP. 

Podporné 
služby 

as_56538 Nástroje pre manipuláciu s 
údajmi a transformácie 

Prostredníctvom služieb budú sprístupnené funkcionality pre 
podporu dátovej integrácie s možnosťami kontroly a 
transformácie dát podľa odsúhlasených algoritmov. 

PaaS 

as_56539 Nástroje pre anonymizáciu a 
pseudoanonymizáciu 

Prostredníctvom služieb budú dostupné funkcionality 
zabezpečujúce anonymizáciu a pseudoanonymizáciu údajov 
evidovaných v systéme, pri ktorých je to nevyhnutné. 

PaaS 

as_56540 Profilovanie dát a 
stotožňovanie dát 

Služba bude poskytovať funkčnosť profilovaní a stotožňovania 
dát platformy Talend, sprístupnené vo forme PaaS,  

PaaS 

as_56542 Zápisová služba pre 
komunikáciu zdrojového a 
referenčného registra 

Prostredníctvom služieb bude zabezpečovaná bezpečná a 
jednotná komunikácia medzi zdrojovým a referenčným 
údajom. 

Podporné 
služby 

 
 

23 MODUL WEB PRÍSTUP 
 
 
Modul poskytne používateľské rozhranie prístupné cez web (Web GUI)  pre prístup  k referenčným údajom 
a ostatným objektom evidencie v prípadoch kedy  G2G integrácia OVM na existujúci IS CSRU je technický 
nerealizovateľná (nie je k dispozícií agendový systém) , alebo sa jedná o nízku frekvenciu požiadaviek na prístup 
k údajom.  
Údaje poskytované prostredníctvom modulu Web Prístup budú prístupné cez portál oversi.gov.sk.   
Modul poskytne: 

 Generickú funkcionalitu pre zabezpečenie výberu a poskytnutia údajov z dynamického zoznamu 

pripravených objektov evidencie v PFD a XML formáte 

 Dynamickú aktualizáciu objektov evidencie a zoznamu objektov evidencie v nadväznosti na 

sprístupňovanie nových objektov evidencie. Zoznam dostupných objektov evidencie bude obsahovať  

minimálne informácie o: 

o obsahu objektu evidencie prístupného na základe prístupových práv pre OVM a role 

používateľov 

o formátoch zobrazenia 

o vstupných parametrov napr. validácie, apod. 

 Vyhľadávanie nad  objektami evidencie . 

 Zápisovú službu pre požiadavku na aktualizáciu  údajov referenčných a iných registrov pre koncových 

používateľov portálu oversi.gov.sk (OVM). Služba zabezpečí odoslanie požiadavky na aktualizáciu  

údajov do príslušných referenčných a iných registrov prostredníctvom webového používateľského 

rozhrania.  

 

24 MODUL DISTRIBÚCIE ÚDAJOV 

Tento modul implementuje aplikačnú službu pre priamy „push model“ distribúcie údajov a následne 
koncovú službu Distribúcia údajov.  



   

 

Služba založená na „push modely“ ktorá bude aktívne propagovať údaje ku prihláseným 
konzumentom. Táto služba bude používaná pre referenčné údaje, základné číselníky  a ostatné 
objekty evidencie, pre ktoré budú registrovaní konzumenti požadujúci distribúciu zmenených údajov. 

 

25 MODUL OBSLUŽNÁ ZÓNA (PORTÁL CIP) 

Modul umožňuje 

 zadávať požiadavky na údaje ,  

 vyberať si z dostupných údajov (ako v elektronickom obchode),  

 sledovať aktívne integračné väzby (monitoring integračných väzieb) a  

 podporovať  / automatizovať tvorbu podkladov pre prípravu dohôd.  
 
V rámci modulu je realizovaný Monitoring využitia dátovej integrácie a kvality údajov , ktorý zabezpečí  

 prevádzkové štatistiky o využívaní služieb CIP.  

 reporting pre oprávnených používateľov 

 automatické nahlasovanie incidentov spracovaní požiadaviek. 
 
Súčasťou modulu je portálové riešenie pre komunikáciu CIP s OVM. Portál zastrešuje oblasti:  

 Obsah spracovania OE a datasetov OVM pomocou CIP – teda výber a nastavenie dátového obsahu pre 

poskytovanie a konzumáciu údajov OVM.  

 Monitoring využitia dátovej integrácie a kvality údajov  

Výber a nastavenie dátového obsahu pre poskytovanie a konzumáciu údajov: používateľovi poskytuje katalóg 
OE a datasetov v CIP a ich parametre (meta dáta datasetu) a zabezpečuje W/F komunikácie s OVM pri 
zriaďovaní vzťahu voči CIP.  

26 MODUL PODPORNÉ SLUŽBY CIP 

Modul zabezpečí  

 Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra 

 Vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov 

 Vytvorenie služby na vyhľadávanie v registroch CIP 
 

Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra 
Cieľová služba pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra je rozšírením funkčnosti existujúceho 
modulu centrálneho spracovania údajov systému CIP (tento modul predstavuje a zabezpečuje základné 
procedúry spracovania údajov CIP, popísané v dokumentácii CIP a riadené metadátami CIP).  
Ak zdrojový register okrem zapisovania údajov do referenčného registra potrebuje aj referencovať údaje 
referenčného registra, ktoré nie sú jeho zdrojové, musí v súčasnosti implementovať dve integrácie: na CSRU pre 
referencovanie a na referenčný register pre zápis. Vytvorenie centrálnej zápisovej služby pre komunikáciu 
zdrojového a referenčného registra zjednoduší distribúciu a synchronizácie údajov medzi zdrojovými a 
referenčným registrom. Centrálna zápisová služba, umožní inštitúciám spravujúcim zdrojové registre 
implementovať jednu univerzálnu integráciu, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať komplexná výmena 
údajov s referenčným registrom.  
Aplikačná zápisová služba CIP pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra, bude rozširovať súčasne 
poskytované služby IS CSRU. 
Vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov 
Služba  anonymizácie dát a vytvorenie jej rozhrania na Portál otvorených údajov (data.gov.sk) umožní OVM 
zjednodušiť publikovanie otvorených údajov pomocou CIP.Táto  služba obsahuje funkcie: 

 Príjem dát pre anonymizáciu a publikáciu 

 Anonymizácia údajov a integrácia na úložisko otvorených údajov data.gov.sk 

 Možnosť konfigurácie pre anonymizáciu údajov na úrovni OE a jednotlivých atribútov 

 Možnosť konfigurácie typov anonymizácie 

 Publikovanie údajov na Portál otvorených údajov (data.gov.sk) 
 



   

 

Služba anonymizácie a publikácie dát na portál OpenData.sk. sa vzťahuje na všetky údaje vytvárané alebo 
spravované organizáciami verejnej správy v CIP s výnimkou údajov, ktoré nie je možné publikovať na základe 
niektorých právnych predpisov (napríklad osobné údaje, utajované skutočnosti a pod.). 
Súčasťou vybudovania služby bude:  

 generovanie a správu tlačových zostáv o generovaných otvorených údajoch 

 prístup ku tlačovým zostavám o generovaných otvorených údajoch 
 

 
Vytvorenie služby na vyhľadávanie v registroch CIP 
Vytvorenie služby sprostredkujúcej vyhľadávacie služby v referenčných registroch a registroch. Služba  umožní 
napojeným OVM komplexné vyhľadávanie v dátovej základni (tzn. v referenčných registroch a registroch) podľa 
rôznych kritérií, konsolidáciu výsledky vyhľadávania a poskytnutie konsolidovaného výstupu.  Konzument tak 
bude mať možnosť jedným volaním vyhľadať údaje vo viacerých registroch. Služba zabezpečí: 

 Komplexné vyhľadávanie v dátovej základni (tzn. v referenčných registroch a registroch) podľa rôznych 
kritérií 

 Sprostredkovanie vyhľadávacích služieb registrov  

 Konsolidáciu údajov a poskytnutie konsolidovaného výstupu 
 

 
Vytvorenie služieb poskytovania CIP dát pre MOU 
Modul zabezpečí interné aplikačné služby poskytovania dát MOU, ktorých obsahom budú dáta, alebo metadáta 
špecifikovanej oblasti pre špecifikovaný subjekt. MOU bude tieto dáta ďalej spracovávať v rámci svojej 
funkčnosti.  
 
Žurnál zmien CIP a notifikácia pre MOU 
Budovaný modul bude sledovať prístupy ku dátam spracovaných v CIP, generovať a informovať MOU o prístupe 
ku týmto dátam formou volania služby MOU, ktorá bude prijímať hlásenia o prístupy ku sledovaným dátam. 
Služba je jednou zo základných povinností vyplývajúcich zo smernice GDPR. 
Modul zabezpečuje  

 Tvorbu žurnálu dotknutých dát – teda ich modifikáciu alebo konzumáciu. Žurnál obsahuje údaje o ich 
spracovaní, konzumácii, ich časovaní, používateľovi a dôvodoch používania.  

 Poskytovanie žurnálu dát MOU 
Základom tvorby žurnálu dotknutých dát je logovanie. Logovanie je schopnosť zaznamenať informáciu zo 
spracovania pre neskoršiu analýzu. Niektoré aplikačné komponenty v rámci IS CSRÚ využívajú vlastné logovacie 
služby a logujú do vlastných logovacích súborov, vo väčšine prípadov sa však využívajú služby špeciálneho 
démona, ktorého jedinou úlohou je prijímať správy od iných procesov a zaznamenávať ich do súborov spolu s 
časom, menom, číslom procesu a celou radou ďalších parametrov. 
Logovanie bude použité na niekoľkých úrovniach logovania v zmysle aplikačných komponent, z ktorých 
pozostáva IS CSRÚ. 
 

27 PAAS PRE MANAŽMENT ÚDAJOV 
Pre integráciu a dátový manažment jednotlivých rezortov prípadne veľkých organizácii, bude vybudovaná 
a sprístupnená platforma dátového manažmentu , ktorá bude používateľom a systémom v rámci rezortu 
(prípadne veľkých organizácii) a podľa individuálnych potrieb umožňovať budovať pružné a efektívne riešenia 
dátového manažmentu. Všetky inštitúcie verejnej správy môžu spravovať a konsolidovať svoje údaje s využitím 
nástrojov poskytovaných PaaS pre manažment údajov. 
Vytvorenie spoločnej platformy PaaS pre integráciu a dátový manažment jednotlivých rezortov (prípadne 
veľkých organizácii) umožní optimalizáciu nákladov z hľadiska obstarávania, prevádzky a údržby. Vďaka 
navrhovanej službe si každá inštitúcia môže vytvoriť prostredie podľa svojich potrieb, pričom sa využíva 
spoločná technologická platforma a zdroje. 
Prostredníctvom vytvorenia PaaS služby, ktorá bude konfigurovateľná pre každý subjekt na základe ich potrieb, 
sa zjednoduší čas potrebný napríklad na jednotlivé integrácie a to tým, že PaaS služba bude obsahovať spoločnú 
množinu integračných väzieb čím nebude nutné opakovanie vytvárať nové integračné subjekty, ale "by default" 
dostane subjekt už funkčný a ľahko implementovateľný nástroj. 
Hlavné oblasti dátového manažmentu sú dátová integrácia, čistenie údajov, riadenie kmeňových údajov, tvorbu 
a prevádzka registrov, apod.  



   

 

 

8. Podrobný opis predmetu zákazky 
Dodávka služieb pre hlavné aktivity národného projektu Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna 
integračná platforma) a manažment osobných údajov je  realizovaná formou projektu v súlade s metodikou 
UPV II ktorá vychádza zo štandardu PRINCE2 a z Výnosu o štandardoch ISVS č. 55/2014 Z. z. z Prílohy č. 4 
„Štandard pre riadenie informačno-technologických projektov“. Všetky výstupy projektu musia byť 
vypracované v súlade s metodikou riadenia QA projektov informatizácie verejnej správy.  
Po akceptovaní Rámcového návrhu CIP  bude realizovaná ďalšia časť dodávky hlavných aktivít na úrovni 
modulov CIP. 

8.1 Harmonogram dodávky predmetu zákazky 
Maximálna doba trvania dodávky služieb pre hlavné aktivity národného projektu Rozvoj platformy integrácie 
údajov (centrálna integračná platforma) a manažment osobných údajov  je 30 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Dlžka trvania aktivít CIP je taktiež 30 mesiacov,  CIP aktivity sú v 
priloženom harmonograme vyznačené modrou farbou. 
 
 
 

 
 
Predpokladané trvanie  hlavných aktivít je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
T =  prvý mesiac realizácie projektu (termín prvého mesiaca začne plynúť dňom 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 
T+1 =  začiatok druhého mesiaca 
... 
T+xx = ukončenie projektu 

Aktivita 
Počet 

mesiacov 
Začiatok 
[mesiac] 

Koniec [mesiac] 

Centrálne služby a funkcie platformy dátovej integrácie (CIP)    

Analýza 
   

Koncepcia CIP – Rámcový návrh (SP.R1.01) 4 1 4 

PaaS pre manažment údajov- DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie scenáre 
(SP.R1.03) 

4 1 4 

Distribúcia údajov - DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie scenáre (SP.R1.03) 5 19 23 

Obslužná zóna - DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie scenáre (SP.R1.03) 16 5 20 

Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov  údajov- DFŠ  
(SP.R1.02) a Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

3 1 3 

WEB prístup- DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie scenáre (SP.R1.03) 4 7 10 

Implementácia 
   

PaaS pre manažment údajov- Implementácia  SP.R2.01) a Testovanie 
FAT (SP.R2.02) 

13 3 15 

Distribúcia údajov- Implementácia SP.R2.01) a  Testovanie FAT 7 22 28 

Produkt M  

1

M  

2

M  

3

M  

4

M  

5

M  

6

M  

7

M  

8

M  

9

M 

10

M 

11

M 

12

M 

13

M 

14

M 

15

M 

16

M 

17

M 

18

M 

19

M 

20

M 

21

M 

22

M 

23

M 

24

M 

25

M 

26

M 

27

M 

28

M 

29

M 

30

PaaS pre manažment údajov 6 6 8 12 8 8 8 8 8 10 10 12 11 11 10 2 1

Obslužná zóna 7 7 7 7 14 9 9 9 9 9 9 9 14 11 3

Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 3 0

WEB prístup 2 4 4 8 6 6 6 6 6 6 9 6 2

Distribúcia údajov 4 4 4 12 9 8 8 8 11 4 4 2

QA

Projektové riadenie

Publicita a informovanosť



   

 

Aktivita 
Počet 

mesiacov 
Začiatok 
[mesiac] 

Koniec [mesiac] 

(SP.R2.02) 

Obslužná zóna - Implementácia SP.R2.01) a Testovanie FAT (SP.R2.02) 10 20 29 

Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov - 
Implementácia SP.R2.01) a Testovanie FAT  (SP.R2.02) 

9 4 12 

WEB prístup - Implementácia SP.R2.01) a Testovanie         FAT 
(SP.R2.02) 

9 10 18 

Testovanie 
   

PaaS pre manažment údajov- Nasadenie do UAT         prostredia 
(SP.R4.01), Dokumentácia riešenia     (SP.R4.02), Zaškolenie personálu 

(SP.R4.03) a        Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 
7 10 16 

Distribúcia údajov - Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie personálu (SP.R4.03) a 

Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 
3 27 29 

Obslužná zóna - Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie personálu (SP.R4.03) a 

Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 
2 28 29 

Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov        údajov - 
Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), Dokumentácia riešenia 

(SP.R4.02), Zaškolenie personálu (SP.R4.03) a Testovanie UAT 
FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

3 12 14 

WEB prístup - Nasadenie do UAT  prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie personálu (SP.R4.03) a 

Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 
2 17 18 

Nasadenie 
   

PaaS pre manažment údajov– Nasadenie do produkčného prostredia 
(SP.R5.01) a Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

6 12 17 

Distribúcia údajov - Nasadenie do produkčného prostredia (SP.R5.01) 
a Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

2 29 30 

Obslužná zóna - Nasadenie do produkčného prostredia (SP.R5.01) a 
Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

2 29 30 

Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov (SP.R5.01) a 
Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

2 13 14 

WEB prístup - Nasadenie do produkčného prostredia (SP.R5.01) a 
Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

2 18 19 

  

 

8.2. Analýza a dizajn CIP 

V rámci hlavnej aktivity analýza a dizajn CIP budú dodané nasledujúce výstupy predmetu zákazky. 

28  
29 8.2.1. KONCEPCIA CIP – RÁMCOVÝ NÁVRH (SP.R1.01) 

Forma výstupu 

a) Dokument v MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v kompatibilnom OpenSource 

formáte 

b) Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf  

Požiadavky na obsah 



   

 

a) Manažérske zhrnutie súčasného stavu CIP (AS IS) na úrovni: 

 Koncové služby 

 Aplikačné služby 
b) Popis cieľového stavu TO-BE CIP 

 Špecifikácia požiadaviek na ďalší rozvoj CIP na úrovni biznis architektúry  
c) Základný koncept cieľového riešenia na úrovni aplikačnej a dátovej architektúry 

d) Koncept cieľového riešenia na úrovni technologickej infraštruktúry 

 vývojové/testovacie/produkčné prostredie vo vládnom cloude 

 požiadavky na bezpečnosť 
e) Koncept prevádzky a údržby cieľového riešenia 

f) Koncept používania cieľového riešenia 

 

30 8.2.2 DETAILNÉ FUNKČNÉ ŠPECIFIKÁCIE PRE MODULY CIP 

Pre každý modul CIP bude vypracovaná samostatná DFŠ v nadväznosti na Koncepciu CIP (kap. 8.3.1.1) Detailný 
návrh riešenia definuje jednotlivé položky do úrovne, kedy je možné zadávať pracovné úlohy (Work Packages) 
pre konkrétne riešiteľské tímy alebo konkrétnych riešiteľov v rámci projektového tímu. 

Forma výstupu 

a) Dokument v MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v kompatibilnom OpenSource 

formáte 

b) Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf (optimálne ako príloha 

vyššie) 

 

PaaS pre manažment údajov- DFŠ  (SP.R1.02) 

  Požiadavky na obsah 

a) Detailný popis architektonických stavebných blokov PaaS pre dátový manažment 

b) Vytváranie autonómneho prostredia pre používateľa obsahujúceho služby manažmentu platformy, 

služby logovania a tvorby štatistík, ktoré vytvárajú prostredie pre poskytovanie štandardných služieb 

dátového manažmentu, ktorými sú: 

a. Služby dátovej integrácie a systémovej integrácie (ESB)  

b. Služby MDM 

c. Služby dátovej kvality DQ 

c) Odporučenia na aktualizáciu bezpečnostnej architektúry používateľa služieb PaaS  

d) Vzorový príklad špecifikácie požiadaviek na vývojové a testovacie, predprodukčné a produkčné 

prostredia pre vzorový OVM pre využívanie služieb PaaS  vo vládnom cloude 

 

Distribúcia údajov - DFŠ  (SP.R1.02)  

  Požiadavky na obsah 

a) Funkcionalita pre dávkové poskytnutie špecifikovaných dát špecifikovaného subjektu  vo forme WEB 

služby 

b) Funkcionalita pre jednorazové poskytnutie špecifikovaných dát špecifikovaného subjektu  vo forme 

WEB služby 

c) Funkcionalita pre Jednotné rozhranie pre priame poskytovanie distribúcie údajov 

 

Obslužná zóna - DFŠ  (SP.R1.02) 
 Požiadavky na obsah 

a) Funkcionalita pre Sprístupnenie dostupných objektov evidencie a ich metadát prehľadným GUI 

b) Funkcionalita pre Sprístupnenie dostupných služieb prehľadným GUI 

c) Funkcionalita pre Možnosť vytvorenia požiadavky na sprístupnenie objektu evidencie 

d) Funkcionalita pre Možnosť sledovania spracovania požiadavky na sprístupnenie objektu evidencie 

e) Funkcionalita pre Monitoring volania služieb  

f) Funkcionalita pre Monitoring odoziev služieb 

g) Funkcionalita pre Automatické nahlasovanie incidentov 



   

 

h) Funkcionalita pre Kontrola spracovania požiadaviek 

i) Funkcionalita pre Reporting využívania služieb 

j) Funkcionalita pre Monitoring stavu systému 

 

 

 

 Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov - DFŠ  (SP.R1.02)  
Požiadavky na obsah 

a) Funkcionalita pre Poskytnutie dát špecifikovaného subjektu pre MOU pomocou volania WEB služby: 

MOU ako konzument služby špecifikuje obsah a parametre požadovaných dát (napríklad požadovaný 

dataset, vlastníka, konzumenta, dôvod, kanál doručenia a časové vymedzenie dát), CIP zabezpečí 

požadované údaje a zašle MOU  

b) Funkcionalita pre Poskytnutie metadát špecifikovaného subjektu pre MOU pomocou volania WEB 

služby: MOU ako konzument služby špecifikuje obsah a parametre požadovaných meta dát (napríklad 

požadovaný dataset, vlastníka a časové vymedzenie dát), CIP zabezpečí požadované údaje a zašle MOU  

c) Funkcionalita pre tvorbu  a poskytovanie „žurnálu dotknutých dát CIP“ špecifikovaného subjektu MOU. 

Logovací proces  bude:  

o Sprístupňovať dáta zaznamenaných modulom „Log žurnál zmien CIP“ 

o Sprístupňovať rozhrania pre vyhľadávanie dát zaznamenaných modulom „Log žurnál zmien 

CIP“  

o Sprístupňovať rozhrania pre zadávanie súhlasu so spracovaním osobných údajov 

o Umožňovať dáta vhodne filtrovať 
o Umožňovať dáta kategorizovať  
o Umožňovať dáta rozdeľovať do samostatných skupín, podľa konfigurácie  

d) Funkcionalita zápisová služba pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra 
o Jednotný „aktívny“ modelu poskytovania zmenových údajov 

o Jednotná služba pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra. Pre  OVM integrované 

na IS CSRÚ ktoré sú správcami zdrojových registrov pre referenčné registre a súčasne 

konzumujú údaje príslušných referenčných registrov sprístupniť aj zápisové služby do týchto 

referenčných registrov.  

e) Funkcionalita  anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov 
o zverejnenie a sprístupnenie zoznamu dátových zdrojov (vrátane ich základného popisu) 

každej  organizácie, 
o poskytovať dáta a metadáta vo forme spĺňajúcej otvorené a technologicky neutrálne 

štandardy, s použitím verejných licencií, ktoré umožnia ďalšie využívanie dát, 
o sprístupnenie týchto údajov na portál OpenData.sk v  tvare umožňujúcom ďalšie 

automatizované spracúvanie, ktoré sa dosiahne dodržaním stanovených technologických 
štandardov, ktorých základom je používanie otvorených a technologicky neutrálnych riešení, 

o generovanie a správu tlačových zostáv o generovaných otvorených údajoch 
o prístup ku tlačovým zostavám o generovaných otvorených údajoch 

 
f) Funkcionalita pre vyhľadávanie v sprístupnených údajoch VS 

o Jednotné rozhranie pre vyhľadávanie 
o Riadenie prístupu konfiguračnými dátami 
o Riedenie rozsahu konfiguračnými dátami 

 
 

 

WEB prístup- DFŠ  (SP.R1.02) 
Požiadavky na obsah 

  

a) Funkcionalita pre Vytvorenie a aktualizácia zoznamov údajov VS na základe pripravených DS, ktoré 

bude obsahovať  minimálne informácie o: 

o štruktúre údaja prístupného na základe prístupových práv OVM a role používateľov 



   

 

o formátoch zobrazenia 

 

b) Funkcionalita pre konfigurovanie rozhranie pre prístup k údajom VS 

c) Funkcionalita pre spracovanie asynchrónnych požiadaviek (orchestrácia na zabezpečenie spustenie 

procesu, ktorý bude sledovať stav vybavenia požiadavky a výsledok spracovania uloží do úložiska 

vybavených požiadaviek 

d) Funkcionalita pre vyhladávanie, výber a následné  poskytnutie údajov VS zo  zoznamu údajov 

dostupných prostredníctvom CIP v PFD a XML formáte 

 

31 8.2.1.3 TESTOVACIE SCENÁRE PRE MODULY CIP 
V rámci analýzy CIP budú vypracované nasledujúce testovacie scenáre. 

1. PaaS pre manažment údajov- Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

2. Distribúcia údajov - Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

3. Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov´- Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

4. Obslužná zóna - Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

5. WEB prístup- Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

Testovacie scenáre obsahujú popis prístupu k testovaniu všetkých komponentov a položiek vyplývajúcich z DFŠ 

pre jednotlivé moduly CIP. Tieto dokumenty pokrývajú manažérske plánovanie (organizácia, časový priebeh), 

ako aj technické plánovanie (typ testov, druhy testov, testovacie prostredie, testovacie dáta, testovacie scenáre, 

testovacie prípady). 

 

Forma výstupu 

a) Dokument v MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v  

kompatibilnom OpenSource formáte 

Požiadavky na obsah 

a) Účel testovania v rámci platného Plánu kvality 

b) Prístup (stratégia) k testovaniu  

c) Fázy (druhy) testov a testovania 

d) Typy testov 

e) Testovacie prostredie a testovacie dáta 

f) Testovacie scenáre a testovacie prípady 

g) Manažment chýb (defect management) 

h) Organizácia testov, požiadavky na testerov 

i) Časový priebeh testov 

j) Monitoring a reporting testov 

 

8.2.2 IMPLEMENTÁCIA CIP 
V rámci Implementácie CIP budú realizované nasledovné výstupy predmetu zákazky: 

1. PaaS pre manažment údajov- Implementácia  SP.R2.01) a Testovanie FAT (SP.R2.02) 

2. Distribúcia údajov- Implementácia SP.R2.01) a  Testovanie FAT (SP.R2.02) 

3. Obslužná zóna - Implementácia SP.R2.01) a Testovanie FAT (SP.R2.02) 

4. Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov - Implementácia SP.R2.01) a 

Testovanie FAT (SP.R2.02) 

5. WEB prístup - Implementácia SP.R2.01) a Testovanie  FAT (SP.R2.02) 

Impletácia CIP pre každý modul pozostáva z: 

 BETA verzie každého modulu CIP vytvoreného a odladeného vo vývojovom prostredí podľa DFŠ 

príslušného modulu 

 Sprievodná technická dokumentácia (v návrhu) pre každý modul – inštalačná príručka, prevádzková 

príručka, užívateľská príručka. 

 
Forma výstupu 



   

 

a) SW položky (zdrojový kód, runtime moduly) vo vývojovom prostredí 

b) BETA verzia riešenia (zdrojový kód, runtime moduly) vo vývojovom prostredí 

c) Dokumentácia k BETA verzii (prvý návrh) 

 
Požiadavky na obsah 

a) Popis realizovaných prác (modulov, komponentov, prác) 

b) Záznamy o jednotkových testoch 

 

Testovanie FAT pre každý modul CIP pozostáva z nasadenie BETA verzie modulu do testovacieho prostredia na 

strane dodávateľa, príprava testovacích scenárov a testovacích dát, ako aj vlastný výkon testov a ich 

vyhodnotenie a zaznamenanie. 

 
Forma výstupu 

a) BETA verzia modulu CIP v testovacom prostredí FAT pripravená na nasadenie do UAT prostredia 

(zdrojový kód, runtime) 

 

Požiadavky na obsah 
a) Plán a postup inštalácie BETA verzie modulu CIP do FAT testovacieho prostredia 

b) Príprava infraštruktúry vládneho cloudu 

c) Príprava SW infraštruktúry  

d) Inštalácia BETA verzie modulu CIP  

e) Preskúšanie a vyhodnotenie pripravenosti na FAT testovanie 

 

 

8.2.3 TESTOVANIE CIP 
V rámci aktivity Testovanie CIP budú realizované nasledujúce výstupy predmetu zákazky: 

1. PaaS pre manažment údajov- Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), Dokumentácia riešenia  

(SP.R4.02), Zaškolenie personálu (SP.R4.03) a        Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

2. Distribúcia údajov - Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), 

Zaškolenie personálu (SP.R4.03) a Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

3. Obslužná zóna - Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie 

personálu (SP.R4.03) a Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

4. Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov - Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), 

Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie personálu (SP.R4.03) a Testovanie UAT FINÁLNA 

verzia(SP.R4.04) 

5. WEB prístup - Nasadenie do UAT  prostredia (SP.R4.01), Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie 

personálu (SP.R4.03) a Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

Nasadenie do UAT prostredia pre každý modul pozostáva z inštalácia BETA verzie modulu po ukončených FAT 

testoch do prostredia verejného obstarávateľa v režime, ktorý umožňuje vykonanie UAT testov v súlade s 

Plánom testov pre daný modul. 

 
Forma výstupu 

a) BETA verzia v testovacom prostredí UAT 

1. vládny cloud – infraštruktúra 
2. SW infraštruktúra  
3. BETA verzia v testovacom prostredí FAT pripravená na nasadenie do UAT prostredia 

(runtime) 
b) BETA verzia v testovacom prostredí FAT pripravená na nasadenie do UAT prostredia (zdrojový kód) 

c) Dokument v MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v kompatibilnom OpenSource 

formáte: 

1. Inštalačná príručka (finálny návrh) 
2. Administrátorská a diagnostická príručka (finálny návrh) 
3. Servisná (prevádzková) príručka (finálny návrh) 
4. Užívateľská príručka (finálny návrh) 



   

 

5. Plán obnovy systému (Disaster Recovery Plan) – (finálny návrh) 
 
Požiadavky na obsah 

a) Plán a postup inštalácie BETA verzie do UAT prostredia 

b) Príprava HW a ICT infraštruktúry 

c) Príprava SW infraštruktúry (OS, DB, LAN a pod.) 

d) Inštalácia BETA verzie vrátane migrácie dát a integrácie s ostatnými systémami 

e) Preskúšanie a vyhodnotenie pripravenosti na UAT testovanie 

 
Dokumentácia riešenia pre každý modul pozostáva zo súboru dokumentov nevyhnutných na riadnu prevádzku 

a používanie každého modulu CIP  

 
Forma výstupu 
Dokumenty v MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v kompatibilnom OpenSource formáte: 

1. Inštalačná príručka 
2. Administrátorská a diagnostická príručka 
3. Servisná (prevádzková) príručka 
4. Užívateľská príručka 
5. Plán obnovy systému (Disaster Recovery Plan) 

Požiadavky na obsah 
a) Popis modulu CIP  z pohľadu nasadenia do produkčného prostredia 

b) Pokyny pre inštaláciu (úvodnú aj opakovanú) 

c) Pokyny pre prevádzku a administráciu 

d) Pokyny pre servis a údržbu 

e) Pokyny pre používanie 

f) Pokyny pre diagnostiku 

g) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie 

 
Zaškolenie personálu pozostáva zo súboru služieb poskytovaných zo strany dodávateľa pre verejného 

obstarávateľa pred uvedením modulu CIP do produkčnej prevádzky – školiace materiály ostávajú verejnému 

obstarávateľovi pre opakovanú potrebu zaškolenia v budúcnosti. 

 
Forma výstupu 

a) Dokument v MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v kompatibilnom OpenSource 

formáte 

b) Dokument v .pdf – osvedčenie, resp. záznam/potvrdenie o absolvovaní pre účastníkov 

 
Požiadavky na obsah 

a) Plánovanie školenia personálu (definovanie kvalifikačný profilov a požadovaných kompetencií 

personálu) 

b) Príprava školení (osnova školenia, školiace materiály) 

c) Vykonanie školenia (prezenčná listina, cvičné materiály, úlohy) 

d) Vyhodnotenie školenia (skúšobné testy) 

e) Ukončenie školenia (osvedčenia, potvrdenia, záznamy, správy) 

 

Testovanie UAT FINÁLNA verzia  

 Testy  pre každý modul CIP vykonajú testeri na strane verejného obstarávateľa tak, ako sú naplánované 

v platnom Pláne testov. 

 Modul CIP je úspešne realizovaný, ak boli vykonané kompletne všetky testy špecifikované v Pláne 

testov a všetky testovacie prípady (Test Cases, Test Scenarios, Use Cases) boli vykonané bez kritických 

chýb a zistení. 

 
Forma výstupu 

a) Odladená BETA verzia modulu CIP pripravená na nasadenie do produkcie (zdrojový kód, runtime) 

b) Dokumentácia k tejto BETA verzii 



   

 

c) Záznam kvality (Protokol UAT) bez kritických chýb a zistení 

 

Požiadavky na obsah 
a) Príprava testovacieho prostredia UAT 

b) Príprava testov, testovacích prípadov, testerov a testovacích dát 

c) Vykonávanie testov UAT podľa Plánu testov 

d) Zaznamenávanie výsledkov, chýb a odlaďovanie BETA verzie 

e) Priebežný monitoring a vyhodnocovanie testovania UAT 

f) Ukončenie testovania UAT a spracovanie Záznamu kvality (Protokol UAT) 

 

8.2.4 NASADENIE  CIP 
V rámci aktivity Nasadenie CIP budú realizované nasledovné výstupy predmetu zákazky: 

1. PaaS pre manažment údajov– Nasadenie do produkčného prostredia (SP.R5.01) a Preskúšanie a 

akceptácia (SP.R5.02) 

2. Distribúcia údajov - Nasadenie do produkčného prostredia (SP.R5.01) a Preskúšanie a akceptácia 

(SP.R5.02) 

3. Obslužná zóna - Nasadenie do produkčného prostredia (SP.R5.01) a Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

4. Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov - Nasadenie do produkčného prostredia 

(SP.R5.01) a Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

5. WEB prístup - Nasadenie do produkčného prostredia (SP.R5.01) a Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

Nasadenie do produkčného prostredia pre každý modul CIP pozostáva z prípravy prevádzkového prostredia 

modulu, dodanie inštalačných médií, vlastná inštalácia a sprístupnenie  riešenia pre verejného obstarávateľa.  

 
Forma výstupu 

a) Vyhodnotenie nasadenia (dokument(y) v MS Word alebo v kompatibilnom OpenSource formáte) 

b) Preberací protokol (dokument(y) v MS Word alebo v kompatibilnom OpenSource formáte) 

 
Požiadavky na obsah 

a) Príprava produkčného prostredia (HW, SW, infraštruktúra, dáta, personál) 

b) Zmluvná a administratívna príprava produkčného prostredia (procesy, SLA, dokumentácia) 

c) Inštalácia modulu CIP do produkčného prostredia 

d) Sprístupnenie modulu CIP v produkčnom prostredí vybraným používateľom 

 

9. Špecifikácia minimálnych požiadaviek na CIP 
 

 
 
Realizácia predmetu zákazky – vytvorenie diela IS CIP  musí zodpovedať požiadavkám na architektúru, kvalitu a 
parametre, ktoré sú definované v  Špecifikácii cieľového stavu (kapitola  7 opisu predmetu zákazky) a v ŠU 
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov (kapitola 
2.4.2, prílohy 1.3.3 Architektonické princípy a požiadavky a 1.5.3 Služby informačných systémov). 
 

9.1 Minimálne funkčné požiadavky na CIP 

ID Požiadavka Modul 

CIP-FP 1  Implementácia koncovej služby Distribúcia údajov (ks_334398) tak aby bola 
umožnená automatizovaná distribúcia údajov do dotknutých systémov 
prostredníctvom priameho push modelu, ktorý pri identifikovanej zmene na 
strane poskytovateľa notifikuje resp. zašle aktualizačnú dávku do 
dotknutých systémov konzumentov. Správca zdrojového registra notifikuje 
o zmene IS CIP, ktorý následne zabezpečí distribúciu zmenených údajov pre 
registrovaných konzumentov 

Distribúcia údajov 



   

 

ID Požiadavka Modul 

CIP-FP 2  Implementácia aplikačnej služby pre priamy (push model) distribúcie 
údajov (as_56536) tak aby bola dostupná funkcionalita pre zabezpečenie 
aktívnej propagácie údajov ku prihláseným konzumentom pomocou priameho 
push modelu distribúcie údajov. 

Distribúcia údajov 

CIP-FP 3  Realizácia jednotné rozhrania pre distribúciu údajov priamym „push modelom“ Distribúcia údajov 

CIP-FP 4  Implementácia koncovej služby Poskytovanie konsolidovaných údajov 
(ks_334400) ktorá umožní tretím stranám alebo OVM prístupovať k údajom 
ktoré sú prístupné prostredníctvom CIP a sú registrované v centrálnom 
dátovom modeli v zjednodušenom režime (GUI rozhranie)    

Obslužná zóna 

CIP-FP 5  Implementácia aplikačnej služby Konsolidácia údajov (as_56534) tak aby 
sprístupnené vybrané údaje registrované v centrálnom dátovom modeli a 
prístupne prostredníctvom CIP v  konsolidovanom tvare  

Obslužná zóna 

CIP-FP 6  ks_334400 a as_56534 umožnia  vytvárať požiadavky na sprístupnenie objektu 
evidencie CIP konzumentovi 

Obslužná zóna 

CIP-FP 7  ks_334400 a as_56534 umožnia sledovať spracovania požiadaviek na 
sprístupnenie objektu evidencie CIP konzumentovi 

Obslužná zóna 

CIP-FP 8  Administrácia CIP -Funkcionalita pre Monitoring volania služieb  

 

Obslužná zóna 

CIP-FP 9  Administrácia CIP - Funkcionalita pre Monitoring odoziev služieb Obslužná zóna 

CIP-FP 10  Administrácia CIP -Funkcionalita pre Automatické nahlasovanie incidentov Obslužná zóna 

CIP-FP 11  Administrácia CIP -Funkcionalita pre Kontrola spracovania požiadaviek Obslužná zóna 

CIP-FP 12  Administrácia CIP -Funkcionalita pre Reporting využívania služieb Obslužná zóna 

CIP-FP 13  Administrácia CIP -Funkcionalita pre Monitoring stavu systému CIP Obslužná zóna 

CIP-FP 14  Podľa špecifikovaných potrieb konzumenta služieb vytvorenie, nastavenie a 
sprístupnenie prostredia  

 dátovej integrácie 

 systémovej integrácie (ESB) 

 dátovej kvality 

 managementu kmeňových údajov MDM 
 

PaaS pre 
manažment 
údajov 

CIP-FP 15  Funkčnosť administrácie, riadenia a nasadzovania verzií, ktorá poskytuje: 
• vytváranie technických alebo business procesov, 
• správu používateľov, projektov, prístupových práv a procesov a ich závislostí 
• nasadzovanie a správa verzií, správa parametrov vykonávania a management 
podporných repozitárov 
• správa plánovania a vykonávania procesov 
• monitoring vykonávania procesov, komunikácie, zdrojov, aktivít systému 

PaaS pre 
manažment 
údajov 

CIP-FP 16  Vývojové prostredie , ktoré podporuje: 
• Tímovú spoluprácu so zdieľanými metadátami 
• Audit spracovania a výkonnosti 
• Porovnávanie verzií, funkčnosti 
• Analýza vplyvov na ostatné komponenty pri zmenách  
• Možnosť testovania, ladenia 
• Správa metadát a repozitára 
• Podpora ETL a ELT 
• Sprievodcovia a interaktívne prehliadače dát a štruktúr 
• Verzionovanie 

PaaS pre 
manažment 
údajov 

CIP-FP 17  Vytvorenie prostredia umožňujúceho administráciou jednotlivých projektov, 
ktoré umožňuje: 
• vytváranie technických alebo business procesov, 
• správu používateľov, projektov, prístupových práv a procesov a ich závislostí 
•správa parametrov vykonávania a management podporných repozitárov 
• správa plánovania a vykonávania procesov 

PaaS pre 
manažment 
údajov 



   

 

ID Požiadavka Modul 

• monitoring vykonávania procesov, komunikácie, zdrojov, aktivít systému 

CIP-FP 18  Vytvorenie centrálnej administračnej služby ktorá poskytuje nasledujúcu 
funkčnosť pre kompletnú platformu PaaS : 

 Monitorovanie vykonávania úloh a procesov  

 Monitoring volania a odoziev wepových služieb 

 Monitoring runtime a virtuálnych serverov  

 Monitoring stavov nasadených služieb 

 Monitoring chýb jednotlivých prostredí 

PaaS pre 
manažment 
údajov 

CIP-FP 19  Vytvorenie služby pre release management v prostredí gCloud prostredia 
poskytujúcu funkčnosť: Automatizovaného prenosu služieb, procesov 
spracovania, kontextových nastavení a príslušných závislostí medzi 
jednotlivými vývojovými, testovacími a produkčnými prostrediami 

PaaS pre 
manažment 
údajov 

CIP-FP 20  Vytvorenie služby pre automatizované sprístupnenie služieb IS CSRÚ  PaaS pre 
manažment 
údajov 

CIP-FP 21  Sprístupnenie vývojového prostredia, ktoré podporuje: 
• Tímovú spoluprácu so zdieľanými metadátami 
• Audit spracovania a výkonnosti 
• Porovnávanie verzií, funkčnosti 
• Analýza vplyvov na ostatné komponenty pri zmenách  
• Možnosť testovania, ladenia 
• Správa metadát a repozitára 
• Podpora ETL a ELT 
• Sprievodcovia a interaktívne prehliadače dát a štruktúr 
• Verzionovanie 

PaaS pre 
manažment 
údajov 

CIP-FP 22  Logovanie na niekoľkých úrovniach logovania  aplikačných komponentov, 
z ktorých pozostáva IS CSRÚ, napr.: Štandardné webové služby IS CSRÚ, Talend 
JOB, Talend ESB 

Podporné služby 

CIP-FP 23  Monitoring volania a odoziev služieb CIP Podporné služby 

CIP-FP 24  Automatické nahlasovanie incidentov CIP Podporné služby 

CIP-FP 25  Monitoring stavu spracovania požiadaviek CIP Podporné služby 

CIP-FP 26  Reporting monitoringu využívania služieb CIP Podporné služby 

CIP-FP 27  Príjem dát pre anonymizáciu a publikáciu vo forme Otvorené dáta Podporné služby 

CIP-FP 28  Zverejnenie a sprístupnenie zoznamu dátových zdrojov (vrátane ich 
základného popisu) každej  organizácie ako kandidátov pre Otvorené dáta 

Podporné služby 

CIP-FP 29  Anonymizácia údajov podľa konfiguračných parametrov Podporné služby 

CIP-FP 30  Možnosť konfigurácie anonymizácie údajov na úrovni OE, jednotlivých 
atribútov OE a výberom typov anonymizácie 

Podporné služby 

CIP-FP 31  Tvorba Otvorených údajov a metadát Otvorených údajov, s dodržaním 
technologických štandardov umožňujúcich používanie otvorených a 
technologicky neutrálnych riešení 

Podporné služby 

CIP-FP 32  Sprístupnenie Otvorených údajov a metadát Otvorených údajov na portál 
OpenData.sk v  tvare umožňujúcom ďalšie automatizované spracúvanie 

Podporné služby 

CIP-FP 33  Generovanie, sprístupnenie a správa tlačových zostáv o vytvorených 
Otvorených údajoch 

Podporné služby 

CIP-FP 34  Komplexné vyhľadávanie v dátovej základni CIP (tzn. v referenčných registroch 
a registroch) podľa rôznych kritérií 

Podporné služby 

CIP-FP 35  Konsolidáciu vyhľadávaných, získaných údajov CIP a poskytnutie 
konsolidovaného výstupu 

Podporné služby 

CIP-FP 36  Jednotné rozhranie pre vyhľadávanie dát v CIP  Podporné služby 

CIP-FP 37  Riadenie prístupu ku vyhľadávaniu dát v CIP konfiguračnými dátami Podporné služby 

CIP-FP 38  Riadenie rozsahu vyhľadávania dát v CIP konfiguračnými dátami Podporné služby 



   

 

ID Požiadavka Modul 

CIP-FP 39  Poskytnutie dát špecifikovaného subjektu z CIP pre MOU pomocou volania 
WEB služby (MOU ako konzument služby špecifikuje obsah a parametre 
požadovaných dát, napríklad požadovaný dataset, vlastníka, konzumenta, 
dôvod, kanál doručenia a časové vymedzenie dát) 

Podporné služby 

CIP-FP 40  Poskytnutie metadát špecifikovaného subjektu z CIP pre MOU pomocou 
volania WEB služby (MOU ako konzument služby špecifikuje obsah a 
parametre požadovaných meta dát, napríklad požadovaný dataset, vlastníka a 
časové vymedzenie dát) 

Podporné služby 

CIP-FP 41  Jednotný „aktívny“ modelu poskytovania zmenových údajov Podporné služby 

CIP-FP 42  Jednotná služba pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra. Pre IS 
OVM integrované na IS CSRÚ a konzumujúce referenčné registre sprístupniť aj 
zápisové služby referenčných registrov. Odpadne tým nutnosť integrácie na 
ďalší IS, možnosť jednotnej správy. Vstupné parameter služby by kopírovali 
zápisové služby jednotlivých referenčných registrov 

Podporné služby 

CIP-FP 43  Zabezpečenie kontinuálnej tvorby a poskytovania „žurnálu dotknutých dát 
CIP“ OE špecifikovaných MOU 

Podporné služby 

CIP-FP 44  Sprístupňovať dáta zaznamenané modulom „Log žurnál zmien CIP“ MOU Podporné služby 

CIP-FP 45  Poskytovať rozhranie pre vyhľadávanie dát zaznamenaných modulom „Log 
žurnál zmien CIP“  

Podporné služby 

CIP-FP 46  Logovací proces by mal pre spracovávané správy z volaní umožňovať dáta 
vhodne filtrovať 

Podporné služby 

CIP-FP 47  Logovací proces by mal pre spracovávané správy z volaní umožňovať dáta 
rozdeľovať do samostatných skupín podľa konfigurácie  

Podporné služby 

CIP-FP 48  Pri úspešnom vybavení požiadavky na  dáta CIP si môže žiadateľ získané dáta 
prezerať a vytlačiť. V prípade potreby riadneho výpisu bude možné spustiť 
konverziu. 

Web prístup 

CIP-FP 49  Prihlasovanie pracovníkov konzumentov cez internet s využitím eID pracovníka 
a Web SSO ÚPVS (IAM) 

Web prístup 

CIP-FP 50  Prihlasovanie pracovníkov konzumentov cez govNet (prípadne iné 
manažované siete) meno/heslo 

Web prístup 

CIP-FP 51  Systém bude poskytovať jednoduché prehľady využívania služieb podľa 
konzumentov a typov výpisov 

Web prístup 

CIP-FP 52  V prípade asynchrónnych požiadaviek bude orchestrácia zabezpečovať 
spustenie procesu, ktorý bude sledovať stav vybavenia požiadavky a výsledok 
spracovania uloží do databázy 

Web prístup 

CIP-FP 53  Systém bude žiadateľovi o dáta poskytovať stav spracovania jeho požiadavky 
na dáta 

Web prístup 

CIP-FP 54  Systém bude dynamicky aktualizovať zoznam objektov evidencie automaticky 
na základe sprístupnenia nových objektov evidencie 

Web prístup 

CIP-FP 55  Systém bude poskytovať možnosť konfigurovať rozhranie pre prístup ku 
datasetom 

Web prístup 

  

9.2 OP1 – Špecifikácia minimálnych požiadaviek pre splnenie podmienok pre financovanie projektu 
CIP a MOU z OPPII PO7 

 

Prehľad požiadaviek na splnenie 

OP1.1 
 Limity pre použité pozície podľa Príručky pre oprávnenosť výdavkov OPII PO7 

Pozícia 
Limity podľa Príručky pre oprávnenosť výdavkov PO7 

OPII 



   

 

Prehľad požiadaviek na splnenie 

Max. suma za 1 ČD 
v EUR bez DPH 

Max. % podiel pozície na 
celkovom počte ČD v rámci 

riešenia, ktoré je predmetom 
projektu 

IT architekt 910 10 % 

IT tester 570 15 % 

IT programátor/vývojár 650 60 % 

Projektový manažér IT projektu 890 4 % 

IT analytik 740 50 % 

Odborník pre IT dohľad/Quality 
Assurance 

890 5 % 

Špecialista pre bezpečnosť IT 1 200 10 % 

Špecialista pre infraštruktúrny/HW 
špecialista 

790 30 % 

Špecialista pre databázy 600 15 % 

Školiteľ pre IT systémy 710 5 % 

IT/IS konzultant (napr. SAP) 900 50 % 

Iné (pozícia, ktorú nie je možné 
zaradiť do vyššie uvedených pozícií) 

570 20 % 

 

OP1.2 Všetky výstupy projektu, ktoré sú predmetom akceptácie a sú realizované v rámci hlavných aktivít 
podľa príručky žiadateľa pre NFP, budú zaradené do relevantnej kategórie špecializovaných produktov 
v zmysle metodiky QA MPR ÚPVII. 

 
 

 

10.Prílohy 
 



   

 

10.1. Popis súčasného stavu  

32  

10.1.1. IS CSRU – infraštruktúrna aplikácia 
IS CSRU realizuje časť funkcionality spoločného modulu Procesná integrácia a integrácia údajov 

Základné informácie 
IS CSRÚ je integračnou aplikáciou realizovanou nad platformou dátovej integrácie a MDM (Master dáta 

management), ktorá umožňuje inštitúciám verejnej správy spoľahlivo pristupovať k referenčným údajom 

z iných inštitúcii a zabezpečuje tak realizáciu princípu „jeden krát a dosť“. 

  
Realizáciu IS CSRÚ boli splnené nasledovné ciele: 

a) navrhnúť a implementovať štandardné procesy týkajúce sa prístupu k referenčným údajom 
úsekov verejnej správy, 

b) poskytnúť technologickú platformu so službami dátovej integrácie a riadenia kvality dát ,  

c) znížiť náklady na integráciu informačných systémov verejnej správy (projektové aj 
prevádzkové) pri súčasnom zvýšení flexibility a bezpečnosti. 

 

Organizačný pohľad (Business architektúra) 
Zdieľanie údajov VS je jednou zo základných kompetencií, ktorú je potrebné v rámci VS dobudovať tak, aby 

pokrývala kritickú masu Orgánov verejnej moci. Služby Dátovej integrácie sú v súčasnosti realizované IS CSRÚ, 

sú registrované v Katalógu MetaIS a sú dodávané podľa Metodiky poskytovania služieb CSRÚ. Metodika 

poskytovania služieb CSRÚ identifikuje dve roly z pohľadu Zdieľania údajov. V roli Poskytovateľa údajov sú 

Orgány verejnej moci alebo Komerčné organizácie, ktoré na základe Zákonov SR a EÚ a z nich odvodených 

Pravidiel používania údajov a na základe Dohody o poskytovaní údajov prostredníctvom Služieb Dátovej 

integrácie sprístupňujú údaje Konzumentom, ktorými sú FO/PO, Orgány verejnej moci alebo Komerčné 

organizácie. 



   

 

 
Obr.2 Biznis architektúra 

 
Koncové služby IS CSRÚ: 

 Podanie žiadosti o poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte 

 Poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte dostupné na Ústrednom portáli verejnej 
správy. 
 

Aplikačné služby IS CSRÚ: 

 Poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte 

 Zápis údajov do Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy 

Poskytnutie údajov z Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov na synchronizáciu 

 Poskytnutie výpisu o kontrole kvality referencovaných údajov voči referenčným údajom Informačného 

systému CSRU  

 Asistované poskytnutie výpisu o kontrole kvality referencovaných údajov voči referenčným údajom 

Informačného systému CSRU 

Služby IS CSRU z pohľadu konzumenta sú rozdelené do troch kategórií: 
1. Dátová integrácia – Poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte 

2. Prístup k referenčným údajom - Poskytnutie údajov z IS CSRÚ na synchronizáciu, Zápis údajov do IS 

CSRÚ 

3. Služby dátovej kvality - Poskytnutie výpisu o kontrole kvality referencovaných údajov voči 

referenčným údajom IS CSRÚ, Asistované poskytnutie výpisu o kontrole kvality referencovaných 

údajov voči referenčným údajom IS CSRÚ 



   

 

Stručný popis služieb je uvedený v tabuľke 2. 
 
Tabuľka 2 Služby IS CSRU  

Služba Popis 

Poskytovanie 
konsolidovaných údajov 
o subjekte 

Registrovaný klient bude mať k dispozícii údaje obsiahnuté v IS CSRÚ. Bude ich 
môcť prezerať alebo získať. Na základe výberu údajov skúmaného subjektu 
(FO/PO) poskytne služba vybrané dáta alternatívne vo forme výstupu na portáli 
(zobrazenie) alebo zaslaním do elektronickej schránky subjektu.  

Zápis údajov do IS CSRÚ 
 Služba poskytne subjektu – inštitúcii verejnej správy, zápis jej referenčných 
údajov do IS CSRU za účelom ich vzájomnej synchronizácie a odstránenia ich 
nekonzistencie, vrátane zmeny a vymazania údajov. 

Poskytnutie údajov z IS 
CSRÚ na synchronizáciu 

Inštitúcia verejnej správy získa z IS CSRÚ elektronický výstup vo forme 
požadovaných konsolidovaných referenčných údajov na overenie súladu 
referenčných údajov evidovaných vo svojom ISVS s referenčnými údajmi 
v referenčných registroch 

Poskytnutie výpisu o 
kontrole kvality 
referencovaných údajov 
voči referenčným údajom IS 
CSRÚ 

Inštitúcia verejnej správy získa z IS CSRÚ elektronický výstup vo forme výpisu o 
kontrole vnútorných pravidiel referencovaných údajov voči referenčným údajom 
v referenčných registroch podľa definovaných pravidiel, a to výpis stotožnených 
referenčných údajov a výpis nesúladov s uvedením chybového kódu a označením 
dôvodu nesúladu, vrátane duplicít. 

Asistované poskytnutie 
výpisu o kontrole kvality 
referencovaných údajov 
voči referenčným údajom IS 
CSRÚ 

Inštitúcia verejnej správy získa z IS CSRÚ elektronický výstup vo forme výpisu o 
kontrole vnútorných pravidiel referencovaných údajov voči referenčným údajom 
v referenčných registroch podľa definovaných pravidiel, a to výpis stotožnených 
referenčných údajov a výpis nesúladov s uvedením chybového kódu a označením 
dôvodu nesúladu, vrátane duplicít v režime asistovaného potvrdzovania 
navrhnutého stotožnenia 

 

Aplikačná architektúra IS CSRU 
IS CSRÚ je aplikácia pre realizáciu dátovej integrácie, dátovej kvality a MDM vybudovaná na platforme Talend. 
Systém v súčasnej podobe umožňuje OVM spoľahlivo pristupovať k referenčným údajom, základným číselníkom 
a iným objektom evidencie iných OVM a zabezpečuje tak infraštruktúru pre realizáciu princípu „Jedenkrát a 
dosť “. Použitá platforma umožňuje ďalšie rozširovanie údajovej základne a poskytovateľov aj konzumentov 
údajov. 
IS CSRÚ umožňuje: 

 Zápis referenčných údajov/základných číselníkov/iných objektov evidencie na zdieľanie Distribúciu 

referenčných údajov/základných číselníkov/iných objektov evidencie 

 Čítanie referenčných údajov/základných číselníkov/iných objektov evidencie Stotožnenie 

(referencovanie) údajov 

 Administráciu platformy zdieľania údajov 

 
Vysokoúrovňový pohľad na aplikačnú architektúru IS CSRU z pohľadu poskytovaných služieb je na 
nasledujúcom obrázku: 



   

 

 
 

Obr. 3 Aplikačná a dátová architektúra IS CSRÚ 

 
 

Súčasný stav – Objekty evidencie / Poskytovatelia /Konzumenti 
Údaje o súčasnom stave ohľadom dostupných objektov evidencie, poskytovateľov a konzumentov IS CSRÚ majú 
informatívny charakter vzhľadom na skutočnosť, že na základe existujúcich zmluvných vzťahov sú realizované 
ďalšie integračné väzby, ktoré rozšírujú počet poskytovaných objektov evidencie, poskytovateľov 
a konzumentov.  
 

Existujúce poskytované údaje - Objekty Evidencie (OE) 
Celkový počet poskytovaných OE = 30. 
Celkový počet realizovaných integračných väzieb = 83. 
OE sú zoradené podľa abecedy. 
  



   

 

   
Názov OE                                    Počet integračných väzieb/OE 

 
 
 
 
Existujúci poskytovatelia 
Počet existujúcich poskytovateľov: 15 
Počet integračných väzieb pre existujúcich poskytovateľov : 34 

Poskytovateľ /Poskytované OE Počet integračných väzieb 

DÔVERA zdravotná poisťovňa 2 

Nedoplatky na zdravotnom poistení 1 

Údaje o platiteľoch zdravotného poistenia 1 

Finančné riaditeľstvo SR 5 

Daňové nedoplatky 1 

Daňové priznania FO typ B 1 

Daňové priznania PO 1 

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH 1 

Nedoplatky na spotrebnej dani 1 

Generálna prokuratúra SR 1 

Výpis z registra trestov na právne účely 1 

Krajský súd BA 1 

Nedoplatky voči Justičnej pokladnici 1 

Ministerstvo financií SR 1 

Agentúry zamestnávania (dočasného, podporovaného) 1

Aktívna politika trhu práce 1

Číselníky SEMP 1

Číselníky ÚPSVaR 3

Daňové nedoplatky 5

Daňové priznania FO typ B 3

Daňové priznania PO 2

Evidencia nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania + pokuty 1

Evidencia uchádzačov o zamestnanie 7

Karta účastníka projektov 2

Nedoplatky na spotrebnej dani 1

Nedoplatky na zdravotnom poistení 5

Nedoplatky subjektu na sociálnom poistení 3

Nedoplatky voči Justičnej pokladnici 1

Register adries 2

Register fyzických osôb 4

Register poskytovateľov a vykonávateľov 1

Register právnických osôb 15

Register príjemcov minimálnej pomoci 2

Register schém minimálnej pomoci 1

Register schém štátnej pomoci 1

Register úmrtí 1

Register úpadcov 2

Štatistické číselníky ŠÚ SR 3

Údaje o platiteľoch zdravotného poistenia 3

Výpis z listu vlastníctva na právne účely 1

Výpis z registra trestov na právne účely 1

Základné číselníky evidované v MetaIS2 7

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH 2

Zoznam poistencov verejného zdravotného poistenia 1



   

 

Základné číselníky evidované v MetaIS2 1 

Ministerstvo spravodlivosti SR 1 

Register úpadcov 1 

Ministerstvo vnútra 2 

Register adries 1 

Register fyzických osôb 1 

Protimonopolný úrad 5 

Register príjemcov minimálnej pomoci 1 

Register poskytovateľov a vykonávateľov 1 

Číselníky SEMP 1 

Register schém minimálnej pomoci 1 

Register schém štátnej pomoci 1 

Sociálna poisťovňa 1 

Nedoplatky subjektu na sociálnom poistení 1 

Štatistický úrad SR 2 

Register právnických osôb 1 

Štatistické číselníky ŠÚ SR 1 

Union zdravotná poisťovňa 2 

Nedoplatky na zdravotnom poistení 1 

Údaje o platiteľoch zdravotného poistenia 1 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 

Výpis z listu vlastníctva na právne účely 1 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 6 

Agentúry zamestnávania (dočasného, podporovaného) 1 

Evidencia nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania + pokuty 1 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie 1 

Karta účastníka projektov 1 

Aktívna politika trhu práce 1 

Číselníky ÚPSVaR 1 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 

Register úmrtí 1 

Zoznam poistencov verejného zdravotného poistenia 1 

Všeobecná zdravotná poisťovňa 2 

Nedoplatky na zdravotnom poistení 1 

Údaje o platiteľoch zdravotného poistenia 1 

 
 
 
Existujúci konzumenti  
Počet konzumentov – 19 
Počet integračných väzieb pre existujúcich konzumentov – 49 

Konzument /Konzumované OE Počet integračných väzieb 

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy 1 

Daňové nedoplatky 1 

DÔVERA zdravotná poisťovňa 1 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie 1 

Finančné riaditeľstvo SR 1 

Register právnických osôb 1 



   

 

Konzument /Konzumované OE Počet integračných väzieb 

Mesto Bratislava 1 

Základné číselníky evidované v MetaIS2 1 

Mesto Košice 1 

Základné číselníky evidované v MetaIS2 1 

Ministerstvo financií SR 1 

Register právnických osôb 1 

Ministerstvo kultúry SR 4 

Nedoplatky na zdravotnom poistení 1 

Register právnických osôb 1 

Register úpadcov 1 

Nedoplatky subjektu na sociálnom poistení 1 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 

Register právnických osôb 1 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie 1 

Register právnických osôb 1 

Ministerstvo spravodlivosti SR 2 

Daňové nedoplatky 1 

Register právnických osôb 1 

Národné centrum zdravotníckych informácií 2 

Register právnických osôb 1 

Základné číselníky evidované v MetaIS2 1 

Sociálna poisťovňa 4 

Daňové priznania FO typ B 1 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie 1 

Register právnických osôb 1 

Číselníky ÚPSVaR 1 

Trenčiansky samosprávny kraj 3 

Register právnických osôb 1 

Štatistické číselníky ŠÚ SR 1 

Základné číselníky evidované v MetaIS2 1 

Union zdravotná poisťovňa 4 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie 1 

Register právnických osôb 1 

Základné číselníky evidované v MetaIS2 1 

Číselníky ÚPSVaR 1 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2 

Štatistické číselníky ŠÚ SR 1 

Základné číselníky evidované v MetaIS2 1 

Úrad jadrového dozoru 2 

Register fyzických osôb 1 

Register právnických osôb 1 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 10 

Daňové nedoplatky 1 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie 1 



   

 

Konzument /Konzumované OE Počet integračných väzieb 

Karta účastníka projektov 1 

Nedoplatky na zdravotnom poistení 1 

Register adries 1 

Register fyzických osôb 1 

Register právnických osôb 1 

Register príjemcov minimálnej pomoci 1 

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH 1 

Nedoplatky subjektu na sociálnom poistení 1 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 5 

Daňové nedoplatky 1 

Daňové priznania FO typ B 1 

Daňové priznania PO 1 

Register fyzických osôb 1 

Register právnických osôb 1 

Všeobecná zdravotná poisťovňa 2 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie 1 

Register právnických osôb 1 

 
 

Zabezpečenie súladu IS CSRÚ so smernicou GDPR  

Zoznam opatrení súladu IS CSRÚ s opatrením GDPR (funkčnosť aktualizovaná v rámci dodatku D10 zmluvy IS 
CSRÚ)  : 

 Šifrovanie súborového systému,  

 Šifrovanie na úrovni DB, 

 Maskovanie dát (anonymizácia/pseudonymizácia), 

 Logovanie spracovateľských operácií (transakčné logy), 

 Monitorovanie spracovania OÚ, detekcia podozrivých operácií, 

 Úpravy služby G2C pre súlad s GDPR. 

Šifrovanie údajov 
Pre zabezpečenie zvýšeného stupňa ochrany údajov je v IS CSRÚ zavedené šifrovanie: 

Oblasť šifrovania  Popis 

Šifrovanie súborového systému Šifrovanie vybranej časti súborového systému (OVM SFTP adresáre), ktorý slúži ako 
dočasné úložisko vstupných, alebo výstupných datasetov OVM 
poskytujúcich/konzumujúcich údaje prostredníctvom asynchrónnych služieb IS CSRÚ 

Šifrovanie na úrovni DB Transparentné šifrovanie (Transparent Data Encryption – TDE) zabezpečené 
prostriedkami databázového systému IS CSRÚ. Pre tento účel bola realizovaná migrácia 
na Enterprise verziu DB systému MySQL, ktorá poskytuje možnosť aktivácie 
a konfigurácie TDE šifrovania DB súborov (dátových a transakčných). 

 
Maskovanie dát (anonymizácia/pseudonymizácia) 

Oblasti, v ktorých musí byť aplikovaná technika maskovania údajov: 

1. Testovania nových funkcionalít – pre testovacie účely resp. pri pripájaní OVM do IS CSRÚ, alebo pri 
nastavovaní konfigurácie procedúr dátovej kvality ak OVM poskytuje svoje datasety pre testovacie účely, 

2. Úprava G2C služby v zmysle nariadenia GDPR - v prípade, ak občan/PO pri využívaní G2C služby 
prostredníctvom portálu UPVS v žiadosti zvolil aj požiadavku na odstránenie všetkých výskytov jeho osobných 
údajov, je na strane IS CSRÚ zároveň vykonaná procedúra anonymizácie OÚ vo všetkých záznamoch 



   

 

požiadaviek evidovaných v IS CSRÚ pre daného žiadateľa. Touto procedúrou je zabezpečené odstránenie 
pôvodných OÚ z požiadaviek žiadateľa, čo z pohľadu žiadateľa je považované za vymazanie OÚ. 

 
Logovanie spracovateľských operácií 

V IS CSRÚ je implementovaná nadstavba pre logovanie transakčných operácií, ktorá zabezpečuje práva 
dotknutej osoby získať: 

• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 

• informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa a 
sprostredkovateľa, ak ho prevádzkovateľ má, zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania, právny základ 
spracúvania osobných údajov ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované, 
prenášané a zverejňované, 

• informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie. 

Pomocou logovania spracovateľských operácií je zabezpečené ukladanie informácií o vykonaných operáciách v 
štruktúrovanej podobe. Takto uložené informácie sú ďalej použiteľné pre následné analýzy, audity a v 
neposlednom rade na prezentáciu informácií vo vhodnej „používateľsky“ prijateľnej podobe. Na tento účel je 
do IS CSRÚ dopracovaný webový portál, ktorého úlohou je sústreďovať informácie z požadovaných oblastí a 
prezentovať ich na webovej stránke upravenej špeciálne pre jej používateľa pri zohľadnení používateľských 
oprávnení a tým pádom aj zabezpečovať požadovanú ochranu údajov. 

 
Detekcia porušení ochrany OÚ, monitoring a notifikácie 

Z technologického hľadiska pre podporu tejto oblasti sú nasadené monitorovacie a audit technológie, ktoré 
zabezpečujú sledovanie špecifikovaných podozrivých operácií. Nasadené moduly zabezpečujú nasledovné 
funkcie monitoringu, ochrany a detekcie: 

 Audit z pohľadu security (filtre, alerty, podozrivé operácie atď.) 

 Blokovanie SQL Injection útokov 

 Database Intrusion Detection 

 Monitorovanie hrozieb v reálnom čase 

 
Zavedenie  spracovania požiadaviek subjektov OÚ 

Pre G2C službu je implementovaná množina doplnkových funkcií, ktoré súvisia s nariadením GDPR:  

 funkcia “súhlasu so spracovaním OÚ”, 

 funkcia odvolania súhlasu so spracovaním OÚ, 

 funkcia pre odstránenie (vymazania) OÚ, 

 funkcia propagácie odvolania súhlasu so spracovaním OÚ. 

 

10.1.2 Portal oversi.sk 
Portal pre sprístupnenie  výpisov/odpisov vybraných registrov verejnej správy 
Funkcionalita nového používateľského portálu zabezpečuje poskytovanie výpisov z vymenovaných registrov 
prostredníctvom systému IS CSRÚ 

o Odpis z RPO, 

o Výpis z Listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, 

o Výpis s Registra trestov. 

Podpisovať jednotlivé výpisy/odpisy budú jednotlivé registre. (.zep) alebo (.xzep). Archiváciu jednotlivých 
výpisov/odpisov zabezpečujú registre. Administrácia používateľov je vykonávaná centrálne v IS CSRÚ 
prostredníctvom portálu. Podľa typu konzumenta je vytvorená prvo-úrovňová autorizácia určujúca, ku ktorým 
údajom má konzument prístup. Administrátor každého konzumenta bude môcť riadiť prístup k údajom na 
úrovni jednotlivého účtu používateľa. 



   

 

 
Procesný postup 

Žiadosť o výpis/odpis z registrov 
Pracovník konzumenta spracuje žiadosť a pre overenie a získanie výpisu/odpisu sa prihlási do portálu CSRÚ. 
Vyplní žiadosť pre získanie daného výpisu/odpisu s doplnením ďalších údajov, ktoré získal od 
občana/podnikateľa a vyplní účel, za ktorým tento výpis/odpis žiada. Žiadosť odchádza do IS príslušného 
registra, kde je jej pridelené číslo žiadosti. V registri sa zakladá spis, ktorému je pridelené číslo spisu pre 
následnú archiváciu. Dochádza k spracovaniu žiadosti o výpis/odpis príslušným registrom.  
Poskytnutie výpisu/odpisu z registrov 
Po vystavení výpisu/odpisu prichádza tento výpis/odpis na obrazovku používateľa vo forme podpisového 
kontajnera, ktorý obsahuje digitálne podpísaný výpis/odpis vo formáte PDF určený na právne účely spolu 
s autorizáciou daného výpisu/odpisu, Výpis/odpis je poskytnutý za účelom, aký pracovník konzumenta zadal 
v žiadosti o výpis/odpis. 
Spracovanie výpisu/odpisu konzumentom 
Výpis/odpis je možné si vytlačiť, uložiť v elektronickom formáte, alebo skontrolovať stav žiadateľa 
z výpisu/odpisu priamo na obrazovke. Výpis/odpis je ukladaný na strane registra a je ku nemu pridaná 
informácia o žiadosti (kto žiadal, kedy žiadal, odkiaľ bol a pod.). 
Výmaz výpisu/odpisu 
Pokiaľ skončila doba účelu výpisu/odpisu, je používateľ konzumenta povinný ho zlikvidovať. Likvidáciu 
výpisu/odpisu za neho vykoná IS CSRÚ automatizovaným spôsobom vo vopred nakonfigurovaných termínoch 
takým spôsobom, že zabezpečí automatické vymazanie výpisov/odpisov. O tomto kroku bude IS CSRÚ 
informovať poskytovateľa v prípade, ak túto informáciu poskytovateľ vyžaduje. 
 

Prihlasovanie do portálu  

Používateľ pristupuje ku funkčnosti“1x a dosť!“ (D12) pomocou portálu IS CSRÚ.  Pre prihlásenie pomocou eID 
je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a s nahratým platným certifikátom. Po kliknutí na tlačidlo „Prihlásiť 
s eID“ aplikácia presmeruje používateľa na stránku slovensko.sk, kde prebehne prihlásenie pomocou 
občianskeho preukazu používateľa. Po úspešnom prihlásení prostredníctvom eID bude používateľ 
presmerovaný na úvodnú stránku CSRU portálu. 
 

10.1.3 Talend MDM 
 
Platforma pre dátovú integráciu, MDM a dátovú kvalitu 
 



   

 

Aplikačná architektúra Talend MDM na úrovni stavebných blokov:  

Obr 5:Aplikačná a dátová architektúra na úrovni stavebných blokov 

 
Aplikačná Architektúra IS CSRÚ je postavená na základnom technologickom rámci, ktorý pozostáva z 

modulov systému Talend Software doplnených o moduly vyvíjané, alebo upravované pre špecifické účely 

IS CSRÚ: 

 

 

Tabuľka 3: Popis modulov IS CSRÚ 
 
 

Názov 
komponentu 

Stručný popis Referencia na dokumentáciu 

Data Stewardship 
konzola 

Klientský nástroj (konzola) pre vykonávanie 
asistovanej kontroly dátovej kvality a prácu s 

údajmi datasetov OVM 

Príručka pre IS CSRÚ používateľov 
(Kap. 7.8) 

TAC konzola 
Administratívna konzola (Web GUI) systému 

Talend (Talend Administration Console) 
Prevádzková príručka administrátora a 

supervízora IS CSRÚ (Kap. 7.1) 

CSRÚ Portál 

Používateľský a administrátorský portál 
k systému IS CSRÚ. Obsahuje 2 časti, 

verejne dostupnú časť pre používateľov a 
chránenú časť pre administráciu IS CSRÚ. 

Prevádzková príručka administrátora a 
supervízora IS CSRÚ (Kap. 5) 

CSRÚ Portál DQ 
Klientský nástroj (Web GUI) k prístupu na 

portál dátovej kvality 
Príručka pre IS CSRÚ používateľov 

(Kap. 7.8) 

Talend Studio Vývojársky a analytický nástroj pre návrh, Príručka pre IS CSRÚ používateľov 



   

 

Názov 
komponentu 

Stručný popis Referencia na dokumentáciu 

konfiguráciu a dátové analýzy (Data profiling) 
v systéme Talend. 

(Kap. 7.8) 

DQ Portál Serverová časť portálu pre dátovú kvalitu 
Príručka pre IS CSRÚ používateľov 

(Kap. 7.8) 

TAC 
Serverová časť administrátorskej konzoly 

TAC 
Prevádzková príručka administrátora a 

supervízora IS CSRÚ (Kap. 7.1) 

ESB 
Enterprise Service Bus server zabezpečujúci 

orchestráciu webových služieb v IS CSRÚ 
Prevádzková príručka administrátora a 

supervízora IS CSRÚ (Kap. 7.8) 

CSRÚ Portál Serverová časť portálu IS CSRÚ 
Prevádzková príručka administrátora a 
supervízora IS CSRÚ (Kap. 4, Kap. 5) 

CSRÚ WS 
Webové služby IS CSRÚ, ktoré realizujú 
funkcionalitu základných a podporných 

služieb IS CSRÚ 
Integračný manuál IS CSRÚ 

JobServer 
Talend Job Server používaný pre nasadenie a 

riadenie behu Talend jobov 
Prevádzková príručka administrátora a 

supervízora IS CSRÚ (Kap. 7.11) 

Runtime 
Talend Runtime používaný pre beh jobov 

a rozdelenie záťaže 
Prevádzková príručka administrátora a 

supervízora IS CSRÚ (Kap. 7.8) 

DQ Portal DB Databáza portálu pre dátovú kvalitu 
Prevádzková príručka administrátora a 

supervízora IS CSRÚ (Kap. 6.2) 

Admin DB 
Databáza s repozitárom metadát 

a konfiguračných dát pre administráciu Talend 
systému 

Prevádzková príručka administrátora a 
supervízora IS CSRÚ (Kap. 6.2) 

Audit DB Databáza pre ukladanie auditovacích dát 
Prevádzková príručka administrátora a 

supervízora IS CSRÚ (Kap. 6.2) 

AMC/SAM DB 
Databáza pre monitoring aktivít systému 

Talend 
a volaných webových služieb 

Prevádzková príručka administrátora a 
supervízora IS CSRÚ (Kap. 6.2) 

DB OVM Databáza pre ukladanie údajov OMV OE 
Prevádzková príručka administrátora a 

supervízora IS CSRÚ (Kap. 6.2) 

DB CÚ CSRÚ, RÚ 
Databáza pre ukladanie a správu riadiacich 
dát CSRÚ a údajov pre účely stotožňovania 

voči referenčným registrom (DQ RR) 

Prevádzková príručka administrátora a 
supervízora IS CSRÚ (Kap. 6.2) 

SVN 
Systém „Subversion“ pre riadenie spolupráce 

a správu verzií pri vývoji SW 
Prevádzková príručka administrátora a 

supervízora IS CSRÚ (Kap. 6.3) 

Nexus 

Nástroj sa používa ako katalóg pre Joby , 
služby , trasy , a generické OSGi prvky 

vytvorené z Talend Štúdia, alebo akéhokoľvek 
iného Java IDE prostredia. 

Prevádzková príručka administrátora a 
supervízora IS CSRÚ (Kap. 7.4) 

SFTP 
FTP úložisko pre ukladanie vstupných 

a výstupných súborov v rámci využívania 
služieb IS CSRÚ. 

Prevádzková príručka administrátora a 
supervízora IS CSRÚ (Kap. 6.8run) 

 
 

10.1.4 Zoznam doplňujúcich dokumentov na vyžiadanie  

1. Prevádzková príručka administrátora a supervízora IS CSRÚ 

2. Inštalačná príručka administrátora IS CSRÚ 

3. Technická dokumentácia IS CSRÚ 

4. Postup a overenie technického zapojenia ISVS do produkčného prostredia IS CSRÚ 

5. Definícia základných profilov používateľských rolí IS CSRÚ 

6. Príručka pre IS CSRÚ používateľov 

7. Detailná funkčná špecifikácia a Návrh IS centrálnej správy referenčných údajov 
 



   

 

10.1.5 Zoznam doplňujúcich dokumentov dostupných z verejných zdrojov  

1. 
Národná koncepcia informatizácie 
verejnej správy (NKIVS) 

http://informatizacia.sk/narodna-koncepcia-informatizacie-
verejnej-spravy--2016-/22662s 

2. 
Stratégia informatizácie verejnej správy 
(SIVS) 

http://www.informatizacia.sk/strategia_informatizacie_verejn
ej_spravy_sk/1305s 

3. Zákon o ISVS a štandardy pre ISVS http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s 

4. 

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej 
základne VS vrátane otvorených údajov 
prostredníctvom platformy dátovej 
integrácie (Štúdia uskutočniteľnosti) 

https://wiki.finance.gov.sk/display/SU/SU-MD-su_86 
 

5 
Zámer národného projektu Dátová 
integrácia 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1694_opii_2
017_12_05_zamer_np_csru.pdf 

6. Platforma dátovej integrácie - Talend 
https://www.talend.com/resources/l-data-integration/ 
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Príloha č. 2 – Vlastný návrh plnenia Zhotoviteľa 

 
 
 
 

 

 

Rozvoj platformy integrácie údajov  

(centrálna integračná platforma)  

a Manažment osobných údajov 

 

 

 

Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky 

 

1. časť: 

Rozvoj platformy integrácie údajov  

(centrálna integračná platforma) 

 

 
Uchádzač: 

Skupina poskytovateľov DXC-MIM 

 

Obstarávateľ: 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky  

pre investície a informatizáciu 

 

21.10.2019 
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2. Identifikačné údaje uchádzača 
 

Názov predmetu zákazky 
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)             

a Manažment osobných údajov 

Ponuka v rámci 1. časti Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)              

Názov skupiny 
dodávateľov 

DXC-MIM 

Členovia skupiny 
dodávateľov 

Líder Člen 

Obchodné meno DXC Technology Slovakia s.r.o. MIM, s.r.o. 

Sídlo uchádzača 
Galvaniho 7 

820 02 Bratislava 
Slnečná 211/1, Žilina 010 03 

Štatutárny orgán a osoba 
zodpovedná za 
poskytnutie služby 
Zoznam osôb oprávnených 
konať v mene uchádzača 

Ing. Martin Peluha 
Konateľ 

Štátna príslušnosť - SR 

Ing. Roman Červeňanský,  
Ing. Ján Staník, PhD,  

Konatelia 
Štátna príslušnosť - SR 

IČO 357 853 06 363 958 20 

DIČ / IČ DPH 2020213393 / SK2020213393 2020105450 / SK2020105450 

Právna forma s.r.o. s.r.o. 

Spojenie +421 2 5752 5555 +421 41 5002 790 

Bankové spojenie 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK 050200 0000 001464046853 

 

Zápis uchádzača v 
Obchodnom registri 

Okresný súd Bratislava I. oddiel Sro, 
vložka č. 21438/B 

Okresný súd v Žiline oddiel: Sro, vložka 
č. 12610/L 

Štát, názov štátu, podľa 
právneho poriadku 
ktorého bol uchádzač 
založený 

Slovenská republika Slovenská republika 

Dátum vyhotovenia 
ponuky 

14.10.2019 

Kontaktné údaje 
uchádzača pre potreby 
komunikácie s 
uchádzačom počas 
verejnej súťaže vrátane 
elektronickej aukcie 

Peter Lászlo 
 

Tel. č.: +421 903 253 525 
peter.laszlo@dxc.com      

Dôverné informácie 

Celá ponuka. 
Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní ukladajúce 
povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia 
ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a 
iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv 

podľa osobitného predpisu. 

mailto:peter.laszlo@dxc.com
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3. Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky 
 

3.1. Funkčný návrh architektúry riešenia 

Funkčný návrh architektúry predkladaný v tejto ponuke je plne v súlade s požadovaným cieľovým  
stavom aplikačnej a dátovej architektúry CIP  tak ako bola špecifikovaná   v kapitole 6.2.1.2  ŠU 
CIP a MOU a v jej relevantných prílohách a následne popísaná v kapitole 7 Prílohy 1 Súťažných 
podkladov. Hlavné architektonické stavebné bloky CIP v kontexte celkovej architektúry dátového 
manažmentu na centrálnej úrovni VS sú na nasledujúcom obrázku. 

 
 

 

 

 
  

Legenda: dodávané moduly 
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3.2. Architektonické stavebné bloky CIP a IS podľa zadania projektu  

 IS CIP 

Systém rozširuje a zabezpečuje novú funkčnosť pre potreby IS CSRU, IS MOU a konzumentov 
dátových služieb verejne správy (napríklad používatelia portálu oversi.sk) , pomocou modulov: 
WEB prístup, Podpora služieb, Distribúcia údajov a Obslužná zóna, s vyžitím PaaS Manažmentu 
údajov. 

 MODUL WEB PRÍSTUP 

Modul zabezpečí používateľskú funkčnosť sprístupnenú cez portál oversi.gov.sk: 

● zoznam objektov evidencie objektov v CIP dynamicky aktualizovaný na základe 
sprístupňovania nových objektov evidencie. 

● Generickú funkcionalitu pre zabezpečenie výberu, poskytnutia a aktualizáciu údajov 
z dynamického zoznamu objektov evidencie  

● službu pre spracovanie požiadaviek na aktualizáciu údajov v registroch 
spracovávaných v CIP 

 MODUL PODPORA SLUŽIEB 

Modul zabezpečí podpornú funkčnosť pre: 

● komunikáciu zdrojového a referenčného registra 

● publikáciu dát na Portál otvorených údajov 

● rozšírené vyhľadávanie v registroch CIP 

● poskytovanie CIP dát pre MOU 

 

Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra 

Služba zjednodušuje a štandardizuje zápis do referenčného registra naviazaného na zdrojové 
registre. Zápisová služba umožní inštitúciám spravujúcim zdrojové registre implementovať jednu 
univerzálnu integráciu, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať komplexná výmena údajov s 
referenčným registrom.  

Vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov 

Služba zabezpečí spracovanie údajov, ich anonymizáciu a publikáciu dát na portál Otvorených 
dát. Rozsah spracovania je od tvorby riadiacich údajov pre spracovanie, vlastné nastavenie typov 
anonymizácie pre jednotlivé elementy, až po monitoring a tvorbu tlačových zostáv o generovaných 
otvorených údajoch. 

Vytvorenie služby na vyhľadávanie v registroch CIP 

Služba umožní rozšírenie vyhľadávania v registrových údajoch v CIP. Služba  umožní komplexné 
vyhľadávanie v dátovej základni (tzn. registrových dátach) CIP podľa rôznych kritérií, konsolidáciu 
výsledkov vyhľadávania a poskytnutie konsolidovaného výstupu.   

Vytvorenie služieb poskytovania CIP dát pre MOU 

Služby na poskytovanie dát a metadát vybraných subjektov pre potreby MOU. 

Vytvorenie funkčnosti pre zaznamenávanie zmien nad dátami spracovávanými v CIP, 
prostredníctvom logovania parametrov podľa smernice GDPR a ich poskytovanie pre potreby 
MOU 

 MODUL DISTRIBÚCIA ÚDAJOV 

Modul zabezpečuje priamy „push model“ distribúcie údajov, ktorý spočíva na prijatí zmenených 
údajov pre distribúciu a ich následnej propagácii (push distribúcii) podľa nastavených parametrov 
vybraným konzumentom.  

Aplikačná služba zabezpečuje príjem a distribúciu údajov, koncová služba zabezpečuje 
nastavenie zoznamu konzumentov a parametrov distribúcie.  
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 MODUL OBSLUŽNÁ ZÓNA 

Modul zabezpečuje komunikáciu obsluhy s CIP, s pokrytím oblastí:  

● Tvorby a správy požiadaviek na údaje s automatizáciou tvorby podkladov pre nové 
integrácie 

● Monitoringu a reportingu využitia dátovej integrácie a kvality údajov 

● Nahlasovania incidentov služieb spracovávajúcich požiadavky 

 OVERSI.SK 

oversi.sk je existujúci portál pre poskytovanie výpisov/odpisov vybraných registrov verejnej správy 
koncovým používateľom, ktorí nemajú vlastný agendový systém integrovaný na IS CSRÚ 
a potrebujú k týmto údajom pristupovať. V rámci projektu bude portál rozšírený o funkčnosť 
poskytovania konsolidovaných dát 

 PAAS MANAŽMENT ÚDAJOV 

Pre možnosť efektívneho zavedenia dátového manažmentu v rámci verejnej správy bude 
vytvorená a sprístupnená platforma dátového manažmentu, umožňujúca pokryť oblasti  

spracovania:  

● dátovej integrácie 

● systémovej integrácie (ESB) 

● dátovej kvality 

● managementu kmeňových údajov MDM 

 

tvorby procedúr a procesov dátového manažmentu vo vývojovom prostredí, ktoré podporuje: 

● Tímovú spoluprácu so zdieľanými metadátami 

● Audit spracovania a výkonnosti 

● Porovnávanie verzií, funkčnosti 

● Analýza vplyvov na ostatné komponenty pri zmenách 

● Možnosť testovania, ladenia 

● Správa metadát a repozitára 

● Podpora ETL a ELT 

● Sprievodcovia a interaktívne prehliadače dát a štruktúr 

● Verzionovanie 

 

podpory prevádzky: 

● Monitoringu 

● centrálnej administračnej služby, a pod.  

 IS MOÚ 

IS pre riadenie osobných údajov, postavených na smernici GDPR. IS MOÚ pracuje s dátami 
uloženými v IS CSRU a IS CIP prostredníctvom špeciálnych služieb (Poskytovanie dát a metadát 
pre MOU vrátane žurnálu dotknutých dát v CIP).  

Budovanie IS MOÚ ako i služieb vzájomnej komunikácie sú predmetom paralelne prebiehajúceho 
projektu ku projektu CIP. 

 IS CSRÚ 

IS CSRÚ v súčasnosti zabezpečuje centrálnu správu referenčných údajov VS SK, s napojením 
množstva OVM a OE.  
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 SLUŽBY CIP 

Služby CIP zabezpečujú množinu aplikačných a koncových služieb potrebných pre implementáciu 
strategickej priority Manažmentu údajov verejnej správy. 

● Aplikačné služby rozširujúce funkčnosť IS CSRU 

● Koncové služby pre potreby Oversi.sk (portál pre konzumentov dát IS CSRU) 
a modulu Obslužná zóna (portál pre riadenie CIP) 

Aplikačné služby: 

● Push model distribúcie údajov 

● Poskytovanie konsolidovaných údajov 

● Spracovanie a publikácia Otvorených dát 

● Komplexné vyhľadávanie dát v IS CSRU 

● Poskytovanie dát a metadát pre MOU vrátane žurnálu dotknutých dát v CIP 

● Systematizácia aktualizácie údajov referenčných a  zdrojových registrov 

Koncové služby: 

● Nastavovanie parametrov Push modelu distribúcie údajov 

● Nastavovanie parametrov a sledovanie služby Poskytovanie konsolidovaných 
údajov  

● Monitoring a administrácia CIP 

● Používateľská administrácia a kooperácia PaaS 

● Nastavovanie parametrov spracovania a publikácie Otvorených dát 

 TALEND PLATFORM 

Dátová platforma na ktorej sú postavané služby PaaS,  IS CIP a  IS CSRU 

 

Architektúra cieľového riešenia pracuje s nasledujúcimi UI:  

● Modul Obslužná zóna obsahuje portál CIP; modul slúži pre riadenie a 
monitorovanie CIP 

● Modul Web prístup pripravovať dáta pre portál oversi.sk, ktorý slúži pre 
zobrazovanie dát CIP 

● Služby Talend Platform pre administráciu a monitorovanie systému 

 

Riešenie je naviazané na používateľských rolách: 

● OVM ako konzument PaaS služieb pre manažment údajov  

● OVM a Zamestnanec OVM 

● Administrátor PaaS 

● Administrátor web portálu 

● ISVS ako poskytovatelia údajov 

● Komerčné organizácie, ktoré na základe Zákonov SR a EÚ a z nich odvodených 
Pravidiel používania údajov a na základe Dohody o poskytovaní údajov 
prostredníctvom Služieb Dátovej integrácie sprístupňujú údaje Konzumentom, 
ktorými sú FO/PO, Orgány verejnej moci alebo Komerčné organizácie. 

 

Vyššie uvedený funkčný návrh na úrovní architektonických stavebných blokov umožní splnenie 
minimálnych požiadaviek na predmet zákazky, tak ako sú špecifikované v kapitole 9 Prílohy č.1 
súťažných podkladov. Popis spôsobu naplnenia požiadaviek je v nasledujúcej tabuľke. 

 

ID Požiadavka Modul Spôsob naplnenia požiadavky 

CIP-FP 56  
Implementácia koncovej služby Distribúcia 
údajov (ks_334398) tak aby bola umožnená 
automatizovaná distribúcia údajov do 

Distribúcia 
údajov 

Vytvorenie koncovej služby pre distribuovanie 
zmenených údajov na základe notifikácií 
priamom „puch modelom“. Služba umožní 
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ID Požiadavka Modul Spôsob naplnenia požiadavky 

dotknutých systémov prostredníctvom 
priameho push modelu, ktorý pri 
identifikovanej zmene na strane 
poskytovateľa notifikuje resp. zašle 
aktualizačnú dávku do dotknutých systémov 
konzumentov. Správca zdrojového registra 
notifikuje o zmene IS CIP, ktorý následne 
zabezpečí distribúciu zmenených údajov pre 
registrovaných konzumentov 

notifikovať o zmenách v registroch a to zo 
strany registrovaných poskytovateľov ako 
správcov registrov, ako aj zo strany 
konzumentov dát, ak ide o zdrojový systém 
niektorého z implementovaných registrov. 
Zmenené údaje budú následne 
automatizovane distribuované smerom k 
registrovaným konzumentom alebo 
poskytovateľom. 

CIP-FP 57  

Implementácia aplikačnej služby pre priamy 
(push model) distribúcie údajov (as_56536) 
tak aby bola dostupná funkcionalita pre 
zabezpečenie aktívnej propagácie údajov ku 
prihláseným konzumentom pomocou 
priameho push modelu distribúcie údajov. 

Distribúcia 
údajov 

Vytvorenie služby pre aktívnu propagáciu 
zmenených údajov pre registrovaných 
poskytovateľov a konzumentov údajov 
priamym „puch modelom“,  podľa 
nastavených parametrov a notifikácií 
jednotlivých registrovaných poskytovateľov 
a konzumentov. 

CIP-FP 58  
Realizácia jednotné rozhrania pre distribúciu 
údajov priamym „push modelom“ 

Distribúcia 
údajov 

IS CIP sprístupní jednotné rozhranie 
s vystavenou  službou pre príjem 
aktualizovaných dát. Prijaté  dáta spracuje 
a poskytne pre ich distribúciu (push modelom) 
aktívnou propagáciou s notifikáciou vzniku 
zmeny. 

CIP-FP 59  

Implementácia koncovej služby 
Poskytovanie konsolidovaných údajov 
(ks_334400) ktorá umožní tretím stranám 
alebo OVM pristupovať k údajom ktoré sú 
prístupné prostredníctvom CIP a sú 
registrované v centrálnom dátovom modeli v 
zjednodušenom režime (GUI rozhranie) 

Obslužná 
zóna 

Vytvorenie GUI a funkcionalít pre umožnenie 
výberu a prístup ku konsolidovaným údajom 
registrovaných v centrálnom dátovom modeli 
CIP konsolidovaných službou as_56534 

CIP-FP 60  

Implementácia aplikačnej služby 
Konsolidácia údajov (as_56534) tak aby 
sprístupnené vybrané údaje registrované v 
centrálnom dátovom modeli a prístupne 
prostredníctvom CIP v  konsolidovanom 
tvare 

Obslužná 
zóna 

Vytvorenie služby pre výber  a konsolidáciu 
údajov registrovaných v centrálnom dátovom 
modeli, podľa požiadaviek konzumenta 
zadaných cez GUI koncovej služby 
ks_334400. 

CIP-FP 61  
ks_334400 a as_56534 umožnia  vytvárať 
požiadavky na sprístupnenie objektu 
evidencie CIP konzumentovi 

Obslužná 
zóna 

GUI vytvorená pre koncovú službu 
ks_334400 bude obsahovať prostredie 
a funkcionalitu umožňujúcu konzumentovi 
zadať požiadavky na sprístupnenie objektov 
evidencie evidovaných v CIP. 

CIP-FP 62  
ks_334400 a as_56534 umožnia sledovať 
spracovania požiadaviek na sprístupnenie 
objektu evidencie CIP konzumentovi 

Obslužná 
zóna 

GUI vytvorená pre koncovú službu 
ks_334400 bude obsahovať prostredie 
a funkcionalitu umožňujúcu konzumentovi 
sledovať stav schválenia ním zadaných 
požiadaviek na sprístupnenie objektov 
evidencie evidovaných v CIP. 

CIP-FP 63  

Administrácia CIP -Funkcionalita pre 
Monitoring volania služieb 

 

Obslužná 
zóna 

Vytvorenie GUI a funkcionalít pre umožnenie 
monitoringu volaní služieb modulu CIP. 
Monitoring umožní výber, filtrovanie 
a sledovanie zaznamenaných prichádzajúcich 
a odchádzajúcich aplikačných metadát správ 
a prevádzkových dát CIP. Prostredie GUI 
bude zabezpečené doplnkovým prostredím k 
administračnej konzole. 

CIP-FP 64  
Administrácia CIP - Funkcionalita pre 
Monitoring odoziev služieb 

Obslužná 
zóna 

Vytvorenie GUI a funkcionalít pre umožnenie 
monitoringu odoziev služieb modulu CIP. 
Monitoring umožní výber, filtrovanie 
a sledovanie zaznamenaných odoziev služieb 
získavaných z prevádzkových dát CIP. 
Prostredie GUI bude zabezpečené 
doplnkovým prostredím k administračnej 
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ID Požiadavka Modul Spôsob naplnenia požiadavky 

konzole. 

CIP-FP 65  
Administrácia CIP -Funkcionalita pre 
Automatické nahlasovanie incidentov 

Obslužná 
zóna 

Vytvorenie GUI a funkcionalít pre monitoring 
procesných, technických a aplikačných 
incidentov modulu CIP a ich automatizované 
nahlasovanie o poskytnutie podpore. 
Riešenie umožní cez monitoring incidentov 
detekciu nežiadúcich stavov procesov z logov 
a technických dát CIP, ich evidenciu 
a automatické nahlásenie príslušnej úrovni 
podpory v Obslužnej zóne. Prostredie GUI 
bude zabezpečené doplnkovým prostredím k 
administračnej konzole. 

CIP-FP 66  
Administrácia CIP -Funkcionalita pre 
Kontrola spracovania požiadaviek 

Obslužná 
zóna 

Vytvorenie GUI a funkcionalít pre umožnenie 
kontroly spracovania požiadaviek modulu 
CIP. Kontrola umožní výber, filtrovanie 
a sledovanie zaznamenaných požiadaviek 
získavaných z logov a technických dát CIP. 
Prostredie GUI bude zabezpečené 
doplnkovým prostredím k administračnej 
konzole. 

CIP-FP 67  
Administrácia CIP -Funkcionalita pre 
Reporting využívania služieb 

Obslužná 
zóna 

Vytvorenie GUI a funkcionalít pre umožnenie 
sledovania využívania služieb modulu CIP 
prostredníctvom reportov. Reporty umožnia 
výber, filtrovanie a sledovanie využívania 
služieb na základe údajov z prevádzkových 
dát CIP. Prostredie GUI bude zabezpečené 
doplnkovým prostredím k administračnej 
konzole. 

CIP-FP 68  
Administrácia CIP -Funkcionalita pre 
Monitoring stavu systému CIP 

Obslužná 
zóna 

Vytvorenie GUI a funkcionalít pre umožnenie 
monitoringu stavu systému modulu CIP. 
Monitoring umožní sledovanie stavu systému 
na základe údajov z prevádzkových dát CIP. 
Riešenie umožní sledovať nežiadúce stavy 
systému, ich evidenciu a v prípade potreby 
poskytnutie notifikácie pre príslušnú úroveň 
podpory v Obslužnej zóne. Prostredie GUI 
bude zabezpečené doplnkovým prostredím k 
administračnej konzole. 

CIP-FP 69  

Podľa špecifikovaných potrieb konzumenta 
služieb vytvorenie, nastavenie a 
sprístupnenie prostredia 

 dátovej integrácie 

 systémovej integrácie (ESB) 

 dátovej kvality 

 managementu kmeňových údajov 
MDM 

 

PaaS pre 
manažment 

údajov 

Vybudovanie prostredia pre poskytovanie 
platformy ako služby pre zabezpečenie 
integračných potrieb a potrieb dátového 
manažmentu pre jednotlivé OVM. V rámci 
riešenia bude možné jednotlivým OVM 
sprístupniť prostredia pre využite funkčností 
Dátovej integrácie, Dátovej kvality, 
Systémové integrácie a manažment 
kmeňových údajov, podľa veľkosti 
a projektových. 

požiadaviek konkrétneho OVM. 

Riešenie bude dodané s návrhom 
dokumentácie postupu pri riadení projektov 
pripojených OVM, nastavení procesov, 
zdieľaných funkčností, ako aj prierezových 
a jedinečných rolí PaaS a OVM používateľov. 

CIP-FP 70  

Funkčnosť administrácie, riadenia a 
nasadzovania verzií, ktorá poskytuje: 

 vytváranie technických alebo business 
procesov, 

 správu používateľov, projektov, 
prístupových práv a procesov a ich 
závislostí 

PaaS pre 
manažment 

údajov 

Vybudované prostredie pre poskytovanie 
platformy ako služby bude obsahovať GUI 
a  funkčnosti umožňujúce komplexnú 
administráciu riešenia pre jednotlivé pripojené 
OVM využívajúce funkčnosti PaaS. 
Funkčnosti administrácie budú zahŕňať 
možnosť riadenia a nasadzovania verzií,  
vytváranie technických alebo biznis procesov, 
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ID Požiadavka Modul Spôsob naplnenia požiadavky 

 nasadzovanie a správa verzií, správa 
parametrov vykonávania a 
management podporných repozitárov 

 správa plánovania a vykonávania 
procesov 

 monitoring vykonávania procesov, 
komunikácie, zdrojov, aktivít systému 

vytváranie, správu a riadenie prístupových 
práv používateľov k projektom a procesom, 
správu parametrov a metadát procesov, 
možnosť plánovania a spúšťania procesov 
a prístup k monitoringu vykonávaných 
procesov, komunikácie služieb, aktivít 
systému a zdrojov. 

Riešenie bude dodané s návrhom 
dokumentácie postupu pri riadení projektov 
pripojených OVM, nastavení procesov, 
zdieľaných funkčností, ako aj prierezových 
a jedinečných rolí PaaS a OVM používateľov. 

CIP-FP 71  

Vývojové prostredie , ktoré podporuje: 

 Tímovú spoluprácu so zdieľanými 
metadátami 

 Audit spracovania a výkonnosti 

 Porovnávanie verzií, funkčnosti 

 Analýza vplyvov na ostatné 
komponenty pri zmenách 

 Možnosť testovania, ladenia 

 Správa metadát a repozitára 

 Podpora ETL a ELT 

 Sprievodcovia a interaktívne 
prehliadače dát a štruktúr 

 Verzionovanie 

PaaS pre 
manažment 

údajov 

Vybudované prostredie pre poskytovanie 
platformy ako služby bude v rámci funknčostí 
a prostredí sprístupnených pre jednotlivé 
OVM poskytovať preddefinované, 
kompatibilné vývojové prostredie podporujúce 
tímovú spoluprácu vývojových tímov, 
zdieľanie metadát, porovnávanie verzií 
a funkčností, dopadové analýzy pre 
zmenových konaniach, správu metadát 
a repozitárov, ETL a ELT operácie. Vývojové 
prostredie v rámci prepojenia 
s administračnou časťou PaaS umožní aj 
sledovanie rozpracovaného procesu 
a verzionovanie vyvinutých funkčností. 

CIP-FP 72  

Vytvorenie prostredia umožňujúceho 
administráciou jednotlivých projektov, ktoré 
umožňuje: 

 vytváranie technických alebo business 
procesov, 

 správu používateľov, projektov, 
prístupových práv a procesov a ich 
závislostí 

 správa parametrov vykonávania a 
management podporných repozitárov 

 správa plánovania a vykonávania 
procesov 

 monitoring vykonávania procesov, 
komunikácie, zdrojov, aktivít systému 

PaaS pre 
manažment 

údajov 

Vybudované prostredie pre poskytovanie 
platformy ako služby bude obsahovať GUI 
a  funkčnosti umožňujúce komplexnú 
administráciu riešenia pre jednotlivé pripojené 
OVM využívajúce funkčnosti PaaS. 
Funkčnosti administrácie budú zahŕňať 
možnosť riadenia a nasadzovania verzií,  
vytváranie technických alebo biznis procesov, 
vytváranie, správu a riadenie prístupových 
práv používateľov k projektom a procesom, 
správu parametrov a metadát procesov, 
možnosť plánovania a spúšťania procesov 
a prístup k monitoringu vykonávaných 
procesov, komunikácie služieb, aktivít 
systému a zdrojov. 

Riešenie bude dodané s návrhom 
dokumentácie postupu pri riadení projektov 
pripojených OVM, nastavení procesov, 
zdieľaných funkčností, ako aj prierezových 
a jedinečných rolí PaaS a OVM používateľov. 

CIP-FP 73  

Vytvorenie centrálnej administračnej služby 
ktorá poskytuje nasledujúcu funkčnosť pre 
kompletnú platformu PaaS : 

 Monitorovanie vykonávania úloh a 
procesov 

 Monitoring volania a odoziev 
wepových služieb 

 Monitoring runtime a virtuálnych 
serverov 

 Monitoring stavov nasadených služieb 

 Monitoring chýb jednotlivých prostredí 

PaaS pre 
manažment 

údajov 

Vybudované prostredie pre poskytovanie 
platformy ako služby bude obsahovať GUI 
a funkčnosti pre centrálnu administráciu PaaS 
umožňujúcu monitorovanie vykonávania úloh 
a procesov, volaní a odpovedí web služieb, 
výkonu a stavu serverov, stavovo služieb 
a chybových stavoch na jednotlivých 
prostrediach sprístupnených pre jednotlivé 
OVM. 

Riešenie bude dodané s návrhom 
dokumentácie postupu pri riadení projektov 
pripojených OVM, nastavení procesov, 
zdieľaných funkčností, ako aj prierezových 
a jedinečných rolí PaaS a OVM používateľov. 
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CIP-FP 74  

Vytvorenie služby pre release management v 
prostredí gCloud prostredia poskytujúcu 
funkčnosť: Automatizovaného prenosu 
služieb, procesov spracovania, kontextových 
nastavení a príslušných závislostí medzi 
jednotlivými vývojovými, testovacími a 
produkčnými prostrediami 

PaaS pre 
manažment 

údajov 

Vo vybudovanom prostredí PaaS budú 
vytvorené funkčnosti pre realizovanie 
vykonávania stabilného release manažmentu 
vyvinutých funkčností na prostrediach 
sprístupnených jednotlivým pripojeným OVM. 
V rámci funkčnosti bude riešený 
automatizovaný prenos služieb, procesov 
spracovania, kontextových nastavení 
a príslušných závislostí medzi 
implementovanými prostrediami OVM 
(štandardne vývojovým, testovací 
a produkčným). 

Riešenie bude dodané s návrhom 
dokumentácie postupu pri riadení projektov 
pripojených OVM, nastavení procesov, 
zdieľaných funkčností, ako aj prierezových 
a jedinečných rolí PaaS a OVM používateľov. 

CIP-FP 75  
Vytvorenie služby pre automatizované 
sprístupnenie služieb IS CSRÚ 

PaaS pre 
manažment 

údajov 

Vo vybudovanom prostredí PaaS budú 
vytvorené služby a GUI prostredie umožnenie 
automatického sprístupnenia služieb IS 
CSRÚ prostredníctvom nastavenia 
prístupových oprávnení a parametrov 
poverenými používateľmi. 

CIP-FP 76  

Sprístupnenie vývojového prostredia, ktoré 
podporuje: 

 Tímovú spoluprácu so zdieľanými 
metadátami 

 Audit spracovania a výkonnosti 

 Porovnávanie verzií, funkčnosti 

 Analýza vplyvov na ostatné 
komponenty pri zmenách  

 Možnosť testovania, ladenia 

 Správa metadát a repozitára 

 Podpora ETL a ELT 

 Sprievodcovia a interaktívne 
prehliadače dát a štruktúr 

 Verzionovanie 

PaaS pre 
manažment 

údajov 

Vybudované prostredie pre poskytovanie 
platformy ako služby bude v rámci funknčostí 
a prostredí sprístupnených pre jednotlivé 
OVM poskytovať preddefinované, 
kompatibilné vývojové prostredie podporujúce 
tímovú spoluprácu vývojových tímov, 
zdieľanie metadát, porovnávanie verzií 
a funkčností, dopadové analýzy pre 
zmenových konaniach, správu metadát 
a repozitárov, ETL a ELT operácie. Vývojové 
prostredie v rámci prepojenia 
s administračnou časťou PaaS umožní aj 
sledovanie rozpracovaného procesu 
a verzionovanie vyvinutých funkčností. 

CIP-FP 77  

Logovanie na niekoľkých úrovniach 
logovania  aplikačných komponentov, 
z ktorých pozostáva IS CSRÚ, napr.: 
Štandardné webové služby IS CSRÚ, Talend 
JOB, Talend ESB 

Podporné 
služby 

Vytvorenie postupov a funkcionalít pre 
zaznamenávanie aplikačných, prevádzkových  
a technických logov modulu CIP. 

Súčasťou riešenie bude návrh postupu 
a služieb pre zber ako aj poskytnutie týchto 
logov pre potreby Obslužnej zóny. 

CIP-FP 78  Monitoring volania a odoziev služieb CIP 
Podporné 

služby 

Vytvorenie postupov a funkcionalít 
konsolidácie  údajov pre monitoring  volaní 
a odoziev služieb modulu CIP. Monitoring 
umožní výber, filtrovanie a sledovanie 
zaznamenaných volaní a odoziev služieb 
získavaných z prevádzkových dát a logov 
CIP. Súčasťou riešenie bude návrh postupu 
a služieb zdieľania  údajov monitoringu  pre 
potreby Obslužnej zóny. 

CIP-FP 79  Automatické nahlasovanie incidentov CIP 
Podporné 

služby 

Vytvorenie postupov a funkcionalít 
automatického nahlasovania incidentov 
modulu CIP. Automatické nahlasovanie  
incidentov bude napojené na monitoring 
stavov a služieb CIP. Pri výskyte nežiadúceho 
stavu budú incidenty nahlásené cez Obslužnú 
zónu alebo prostredníctvom doplnkových 
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vybraných kanálov pre podľa potrieb úrovní 
podporv. 

CIP-FP 80  
Monitoring stavu spracovania požiadaviek 
CIP 

Podporné 
služby 

Vytvorenie postupov a funkcionalít 
konsolidácie  údajov pre monitoring  stavu 
spracovania požiadaviek modulu CIP. 
Monitoring  stavu spracovania požiadaviek 
umožní výber, filtrovanie a sledovanie stavu 
spracovania požiadaviek z prevádzkových dát 
a logov CIP. Súčasťou riešenie bude návrh 
postupu a služieb zdieľania  údajov 
monitoringu  pre potreby Obslužnej zóny. 

CIP-FP 81  
Reporting monitoringu využívania služieb 
CIP 

Podporné 
služby 

Vytvorenie postupov a funkcionalít 
konsolidácie  údajov pre tvorbu reportov z 
monitoringu  volaní a odoziev služieb modulu 
CIP. Reporting umožní konsolidovať údaje  
zaznamenaných volaní a odoziev služieb 
získavaných z prevádzkových dát a logov 
CIP. Súčasťou riešenie bude návrh postupu 
a služieb zdieľania  údajov monitoringu  pre 
potreby Obslužnej zóny. 

CIP-FP 82  
Príjem dát pre anonymizáciu a publikáciu vo 
forme Otvorené dáta 

Podporné 
služby 

Vytvorenie služby pre príjem dát určených pre 
anonymizáciu. Prostredníctvom služby bude 
možné nahrať dáta (dátové sety) a zadať ich 
metadáta potrebné pre určenie parametrov 
pre anonymizáciu. 

CIP-FP 83  

Zverejnenie a sprístupnenie zoznamu 
dátových zdrojov (vrátane ich základného 
popisu) každej  organizácie ako kandidátov 
pre Otvorené dáta 

Podporné 
služby 

Vytvorenie služby pre zverejňovanie a 
sprístupňovanie „Zoznamu dátových zdrojov 
pre publikáciu Otvorených dát“ (ako 
kandidátov na ich publikáciu vo forme 
Otvorených dát) s možnými parametrami pre 
ich spracovanie, anonymizáciu a publikáciu 
vo forme Otvorených dát na portály 
data.gov.sk. 

CIP-FP 84  
Anonymizácia údajov podľa konfiguračných 
parametrov 

Podporné 
služby 

Vytvorenie funkcionality pre načítanie 
metadát datasetov určených na 
anonymizovanie a konfigurovanie typu 
a rozsahu anonymizácie podľa nastavených 
parametrov pre jednotlivé stĺpce datasetu 
určeného pre publikovanie na portály 
Otvorených dát.data.gov.sk. 

CIP-FP 85  
Možnosť konfigurácie anonymizácie údajov 
na úrovni OE, jednotlivých atribútov OE a 
výberom typov anonymizácie 

Podporné 
služby 

Vytvorenie GUI a funkcionalít pre 
nastavovanie parametrov anonymizácie na 
určenie typu (napríklad kryptovanie) 
a rozsahu anonymizácie k evidovaným 
objektom evidencie a sprístupnených údajov 
CIP vybraných pre publikovanie na portál 
Otvorených údajov data.gov.sk. 

CIP-FP 86  

Tvorba Otvorených údajov a metadát 
Otvorených údajov, s dodržaním 
technologických štandardov umožňujúcich 
používanie otvorených a technologicky 
neutrálnych riešení 

Podporné 
služby 

Vytvorenie postupov a funkcionalít 
umožňujúcich tvorbu Otvorených údajov a 
metadát Otvorených údajov na otvorených a 
technologicky neutrálnych štandardoch podľa 
špecifikácie na OpenData.sk 

CIP-FP 87  

Sprístupnenie Otvorených údajov a metadát 
Otvorených údajov na portál OpenData.sk v  
tvare umožňujúcom ďalšie automatizované 
spracúvanie 

Podporné 
služby 

Vytvorenie služby pre publikovanie 
Otvorených anonymizovaných údajov a ich 
metadát na portál Otvorených údajov 
data.gov.sk komunikujúcich na služiebtohto 
portálu. 

CIP-FP 88  
Generovanie, sprístupnenie a správa 
tlačových zostáv o vytvorených Otvorených 
údajoch 

Podporné 
služby 

Vytvorenie GUI a funkcionalít pre tvorbu 
a prácu s tlačovými zostavami o vytvorených 
a sprístupnených Otvorených údajov, 
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napríklad informácie o publikácii jednotlivých 
datasetov, apod. 

CIP-FP 89  
Komplexné vyhľadávanie v dátovej základni 
CIP (tzn. v referenčných registroch 
a registroch) podľa rôznych kritérií 

Podporné 
služby 

Vytvorenie GUI a funkcionalít pre komplexné 
vyhľadávanie v dátovej základni a 
sprístupnených údajov obsiahnutých 
v module CIP (tzn. v referenčných registroch 
a registroch) podľa rôznych kritérií. 

CIP-FP 90  
Konsolidáciu vyhľadávaných, získaných 
údajov CIP a poskytnutie konsolidovaného 
výstupu 

Podporné 
služby 

Vytvorenie služieb pre konsolidáciu 
vyhľadaných, požadovaných údajov 
obsiahnutých v module a ich poskytnutie 
formou konsolidovaného výstupu. 

CIP-FP 91  
Jednotné rozhranie pre vyhľadávanie dát v 
CIP 

Podporné 
služby 

Vytvorenie služby pre komplexné 
vyhľadávanie v dátovej základni a 
sprístupnených údajoch CIP (tzn. v 
referenčných registroch a registroch) podľa 
rôznych kritérií 

CIP-FP 92  
Riadenie prístupu ku vyhľadávaniu dát v CIP 
konfiguračnými dátami 

Podporné 
služby 

Vytvorenie postupov a funkcionalít pre 
riadenie prístupu ku funkčnosti pre 
vyhľadávanie v CIP: Dátový model riadenia 
prístupov a funkčnosti pre nastavovanie 
prístupov pre vyhľadávanie dát v CIP 

CIP-FP 93  
Riadenie rozsahu vyhľadávania dát v CIP 
konfiguračnými dátami 

Podporné 
služby 

Vytvorenie postupov a funkcionalít  riadenie 
rozsahu prístupov ku referenčným dátam: 
Dátový model a funkčnosť riadenia rozsahu 
sprístupňovaných položiek referenčných dát 

CIP-FP 94  

Poskytnutie dát špecifikovaného subjektu z 
CIP pre MOU pomocou volania WEB služby 
(MOU ako konzument služby špecifikuje 
obsah a parametre požadovaných dát, 
napríklad požadovaný dataset, vlastníka, 
konzumenta, dôvod, kanál doručenia a 
časové vymedzenie dát) 

Podporné 
služby 

Vytvorenie služby pre poskytnutie dát pre 
MOU: MOU špecifikuje obsah a parametre 
požadovaných dát, CIP dáta pripraví 
a poskytne MOU 

CIP-FP 95  

Poskytnutie metadát špecifikovaného 
subjektu z CIP pre MOU pomocou volania 
WEB služby (MOU ako konzument služby 
špecifikuje obsah a parametre 
požadovaných meta dát, napríklad 
požadovaný dataset, vlastníka a časové 
vymedzenie dát) 

Podporné 
služby 

Vytvorenie služby pre poskytnutie metadát 
pre MOU: MOU špecifikuje obsah a 
parametre požadovaných meta dát 
a pomocou volania služby xxx vyžiada údaje 
z CIP. CIP poskytne požadované metadáta 

CIP-FP 96  
Jednotný „aktívny“ modelu poskytovania 
zmenových údajov 

Podporné 
služby 

Vytvorenie štandardnej služby pre jednotný 

spôsob poskytovania zmenových dávok 

referenčných registrov pre oprávnených 

konzumentov 

CIP-FP 97  

Jednotná služba pre komunikáciu zdrojového 
a referenčného registra. Pre IS OVM 
integrované na IS CSRÚ a konzumujúce 
referenčné registre sprístupniť aj zápisové 
služby referenčných registrov. Odpadne tým 
nutnosť integrácie na ďalší IS, možnosť 
jednotnej správy. Vstupné parameter služby 
by kopírovali zápisové služby jednotlivých 
referenčných registrov 

Podporné 
služby 

Vytvorenie štandardnej služby pre jednotný 
zápis údajov do referenčných registrov: 
služba zabezpečí pri zápise údajov zo 
zdrojových registrov zápis do referenčných 
registrov. 

CIP-FP 98  
Zabezpečenie kontinuálnej tvorby a 
poskytovania „žurnálu dotknutých dát CIP“ 
OE špecifikovaných MOU 

Podporné 
služby 

Vytvorenie postupov a funkcionalít  pre 
zabezpečenie zaznamenávania údajov 
o zmenách objektov evidencie do modulu 
„Log žurnál zmien CIP“; 

CIP-FP 99  
Sprístupňovať dáta zaznamenané modulom 
„Log žurnál zmien CIP“ MOU 

Podporné 
služby 

Vytvorenie služby pre  IS MOU, volanej so 
špecifickou požiadavkou na „ „dotknuté dáta“ 
v module CIP, IS CIP vyberie a cez službu 
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poskytne IS MOU údaje zaznamenané v  
module „Log žurnál zmien CIP“ 

CIP-FP 100  
Poskytovať rozhranie pre vyhľadávanie dát 
zaznamenaných modulom „Log žurnál zmien 
CIP“ 

Podporné 
služby 

Vytvorenie služby pre prehliadanie údajov v 
„Log žurnál zmien CIP“ 

CIP-FP 101  
Logovací proces by mal pre spracovávané 
správy z volaní umožňovať dáta vhodne 
filtrovať 

Podporné 
služby 

Vytvorenie postupov a funkcionalít  pre 
ukladanie záznamov o „dotknutých dátach“ 
podľa vhodných  kritérií (napríklad čas) pre 
umožnenie filtrovania a spresnenie výberu  v 
„Log žurnály zmien CIP“ 

CIP-FP 102  
Logovací proces by mal pre spracovávané 
správy z volaní umožňovať dáta rozdeľovať 
do samostatných skupín podľa konfigurácie 

Podporné 
služby 

Vytvorenie postupov a funkcionalít  pre 
klasifikáciu záznamov podľa vhodných  kritérií 
(napríklad IS, typ spracovania) ako funkčnosti 
pre prehliadanie údajov v „Log žurnál zmien 
CIP“ 

CIP-FP 103  

Pri úspešnom vybavení požiadavky na  dáta 
CIP si môže žiadateľ získané dáta prezerať 
a vytlačiť. V prípade potreby riadneho výpisu 
bude možné spustiť konverziu. 

Web 
prístup 

Vytvorenie funkčnosti tak, aby bol používateľ 
prostredníctvom portálu oprávnený získať 
poskytnuté údaje vo forme, ktorá bude závislá 
od typu zaslanej žiadosti. Následne bude 
môcť používateľ výstup zobraziť, vytlačiť, 
vykonať zaručenú konverziu, alebo uložiť na 
lokálny disk. 

CIP-FP 104  
Prihlasovanie pracovníkov konzumentov cez 
internet s využitím eID pracovníka a Web 
SSO ÚPVS (IAM) 

Web 
prístup 

Portál implementuje funkčnosť tak, aby 
používateľ ako jednu z možností mohol využiť 
prihlásenie prostredníctvom svojho eID. 

CIP-FP 105  
Prihlasovanie pracovníkov konzumentov cez 
govNet (prípadne iné manažované siete) 
meno/heslo 

Web 
prístup 

Portál implementuje funkčnosť tak, aby 
používateľ ako jednu z možností mohol využiť 
funkčnosť prihlásenia do systému 
prostredníctvom mena a hesla doplneného 
o generovaný overovací kód (dvojfaktorová 
autentifikácia). 

CIP-FP 106  
Systém bude poskytovať jednoduché 
prehľady využívania služieb podľa 
konzumentov a typov výpisov 

Web 
prístup 

Portál implementuje funkčnosť zobrazovania 
prehľadov o využívaných službách 
a poskytovaných dát/výpisov podľa 
jednotlivých konzumentov. Detail „mojich“ 
využívaných služieb a dát/výpisov bude 
dostupný pre oprávnených používateľov. 

CIP-FP 107  

V prípade asynchrónnych požiadaviek bude 
orchestrácia zabezpečovať spustenie 
procesu, ktorý bude sledovať stav vybavenia 
požiadavky a výsledok spracovania uloží do 
databázy 

Web 
prístup 

Portál implementuje funkčnosť zobrazenia 
aktuálneho stavu spracovania a vybavenia 
asynchrónnych požiadaviek. Pre lepšiu 
orientáciu môžu byť jednotlivé stavy 
spracovania budú vizuálne odlíšené. 

CIP-FP 108  
Systém bude žiadateľovi o dáta poskytovať 
stav spracovania jeho požiadavky na dáta 

Web 
prístup 

Portál implementuje funkčnosť zobrazenia 
aktuálneho stavu spracovania a vybavenia 
každej  požiadavky. Pre lepšiu orientáciu 
môžu byť jednotlivé stavy spracovania budú 
vizuálne odlíšené. 

CIP-FP 109  

Systém bude dynamicky aktualizovať 
zoznam objektov evidencie automaticky na 
základe sprístupnenia nových objektov 
evidencie 

Web 
prístup 

Portál implementuje funkčnosť, kde 
prostredníctvom funkcie zoznamu objektov 
evidencie bude sprístupňovať aktuálny 
zoznam prístupných objektov evidencie, ktoré 
systém CIP poskytuje. 

CIP-FP 110  
Systém bude poskytovať možnosť 
konfigurovať rozhranie pre prístup ku 
datasetom 

Web 
prístup 

Portál implementuje funkčnosť pre 
konfiguráciu a administráciu prístupu 
a spôsobu zobrazovania datasetov pre 
jednotlivých konzumentov údajov. 
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3.3. Opis nástrojov použitých pri implementácii 

 

 

Vývojovým prostredím pre vývoj procedúr Dátovej integrácie, Integrácie aplikácií, Správu 
kmeňových záznamov a tvorbu analýz Dátovej kvality je Talend štúdio. Pri návrhu aplikačnej 
logiky riešenia bude použité pre UML modelovanie.  

 

Pri implementácii riešenia bude využitá platforma Talend MDM, ktorá zahŕňa moduly: 

● DI  - Dátová integrácia 

● DQ  - Dátová kvalita 

● ESB – (Enterprise Service Bus) Integrácia aplikácií 

● MDM –(Master Data Management) pre správu kmeňových záznamov 

 

Dátová integrácia (DI) - integrácia údajových zdrojov (súborov, databáz, web servisov) s 
prevádzkovým riadením a monitorovaním. Vytváranie procesov dátových integrácií 
s transformáciou dát podľa potreby. V module je možné uplatniť pravidlá dátovej kvality navrhnuté 
modulom dátovej kvality a cez príslušné komponenty dočisťovať dátové toky v dátových 
procesoch. 

Poskytuje nástroje na: 

● Prepojenie dátových zdrojov ( 900+ konektorov) 

● Filtrovanie dát 

● Transformáciu dát 

● Plánovanie a správu úloh  

● Čistenie dát  -dátovú kvalitu 

 

Dátová kvalita (DQ) - komplexné prostredie pre riadenie kvality dát obsahujúce nástroje pre: 

● Tvorbu reportov dátovej kvality a stanovovanie biznis pravidiel na sledovanie kvality 
a čistenie dát 

● Analýzu a čistenie dát ich štandardizáciou, elimináciou duplicít  

● Monitoring a reportovanie stavu a vývoja zmien pri zlepšovaní kvality dát  

● Sledovanie dátovej kvality s cez preddefinované alebo vyvinuté reporty dátovej 
kvality cez riadené GUI prostredie 

 

Integrácia aplikácií (ESB) – nástroj pre tvorbu zbernicových riadených prenosov údajov, správa 
a monitorovanie prenosov na základe existujúcich štandardov a podporujúci: 

● Prepojenie dátových zdrojov 

● Integrované prepojenie s modulmi Dátovej kvality, Dátovej integrácie 

● Vytváranie a správu Web servisov, Data servisov,  

 

Správa kmeňových záznamov (MDM) - riadenie kmeňových záznamov existujúcich systémov 
pomocou sady nástrojov určených na dohľad a správu dát ako: 

● Flexibilný interný dátový model pre správu MDM dát 

● Integrované prepojenie s modulmi Dátovej kvality, Dátovej integrácie a Integrácie 
aplikácií 

● GUI pre vyhľadávanie a aktívne operácie nad kmeňovými záznamami (vkladanie, 
mazanie, úprava) 

● Správa rolí a prístupových oprávnení používateľov 

● Spúšťanie operácií Dátovej integrácie a Integrácie aplikácií používateľom 

● GUI Konzoly dátového stewarda pre stotožňovanie záznamov a tvorbu kmeňových 
záznamov 
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Správu procesov a používateľov jednotlivých modulov zabezpečuje Talend administračná 
konzola, ktorá zabezpečuje: 

● Správu projektov 

●  Správu používateľov (mimo MDM) 

●  Správu prístupov ku modulom a projektom 

●  Exekučné plány procesov Dátových integrácií a Integrácie aplikácií 

●  Monitorovanie komunikácie web služieb 

●  Konfiguráciu jednotlivých modulov 

 

3.4. Štruktúra a rozsah tímu podieľajúceho sa na implementácii   

 

Štruktúra a rozsah tímu podieľajúceho sa na implementácii predmetu je v nasledujúcej tabuľke.  

P. č. Názov role implementačného tímu 
Počet 

expertov 
Účasť kľúčových expertov 

1 IT architekt 2 IT Architekt 

2 IT tester 2  

3 IT programátor/vývojár 5  

4 Projektový manažér IT projektu 1 Projektový manažér 

5 IT analytik 5 Hlavný SW analytik 

6 Špecialista pre bezpečnosť IT 1 Konzultant pre oblasť bezpečnosti 

7 
Špecialista pre infraštruktúrny/HW 
špecialista 

1 Expert pre riadenie IT procesov 

8 IT/IS konzultant (Talend) 5 
Expert pre oblasť integrácií  

Expert pre oblasť dátovej kvality 

 

V zmysle predloženého plnenia podmienok účasti sú súčasťou riešiteľského tímu uvedení kľúčoví 
experti. 

Tak ako vyplýva zo štruktúrovaného rozpočtu, navrhnutá štruktúra tímu a počet expertov spĺňa 
minimálnu požiadavku  na Limity pre použité pozície podľa Príručky pre oprávnenosť výdavkov 
OPII PO7 (OP 1.1) 

 

Pozícia 

Limity podľa Príručky pre oprávnenosť výdavkov 
PO7 OPII 

Max. suma za 
1 ČD v EUR 

bez DPH 

Max. % podiel pozície na 
celkovom počte ČD v rámci 

riešenia, ktoré je predmetom 
projektu 

IT architekt 910 10 % 

IT tester 570 15 % 

IT programátor/vývojár 650 60 % 

Projektový manažér IT projektu 890 4 % 

IT analytik 740 50 % 

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance 890 5 % 

Špecialista pre bezpečnosť IT 1 200 10 % 

Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista 790 30 % 
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Pozícia 

Limity podľa Príručky pre oprávnenosť výdavkov 
PO7 OPII 

Max. suma za 
1 ČD v EUR 

bez DPH 

Max. % podiel pozície na 
celkovom počte ČD v rámci 

riešenia, ktoré je predmetom 
projektu 

Špecialista pre databázy 600 15 % 

Školiteľ pre IT systémy 710 5 % 

IT/IS konzultant (Talend) 900 50 % 

Iné (pozícia, ktorú nie je možné zaradiť do vyššie 
uvedených pozícií) 

570 20 % 

3.5. Opis metodiky použitej pri implementácii 

 

Pre riadenie projektu bude použitá metodika UPVII ktorá vychádza zo štandardu PRINCE2 a z 
Výnosu o štandardoch ISVS č. 55/2014 Z. z. z Prílohy č. 4 „Štandard pre riadenie informačno-
technologických projektov“. Riadenie projektu bude v súlade Metodickým pokynom pre riadenie IT 
projektov 

Výstupy projektu budú vypracované v súlade s metodikou riadenia QA projektov informatizácie 
verejnej správy (viď http://www.informatizacia.sk/metodika-riadenia-qa-projektov-informatizacie-
verejnej-spravy/26689c). Použitá metodika garantuje naplnenie minimálnej požiadavky OP1.2  - 
Všetky výstupy projektu, ktoré sú predmetom akceptácie a sú realizované v rámci hlavných aktivít 
podľa príručky žiadateľa pre NFP, budú zaradené do relevantnej kategórie špecializovaných 
produktov v zmysle metodiky QA MPR ÚPVII. 

 

 

 

3.6. Spôsob naplnenia jednotlivých aktivít podľa opisu predmetu zákazky 

Naplnenie jednotlivých aktivít sleduje vytvorenie a implementáciu piatich hlavných prípadov použitia 
CIP, ktorými sú : 

● Prístup k údajom cez webové rozhranie 

● Distribúcia údajov 

● Obslužná zóna  

● PaaS Dátového Manažmentu  

● Podporné služby 

http://www.informatizacia.sk/metodika-riadenia-qa-projektov-informatizacie-verejnej-spravy/26689c
http://www.informatizacia.sk/metodika-riadenia-qa-projektov-informatizacie-verejnej-spravy/26689c
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Aktivity budú realizované v súlade s Harmonogramom dodávky predmetu zákazky v kapitole 8.1 
zadania.  

 

Typ aktivity 
Hlavné aktivity 

(oprávnené  akt. 
pre OPII PO7) 

Projektový výstup / 
(QA MPR) 

Spôsob naplnenia 

Analýza Analýza a dizajn 
riešenia okrem 
integrácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcia CIP – 
Rámcový návrh 
(SP.R1.01) 

V rámci dodaného  projektového výstupu budú 
analyzované požiadavky na CIP, východisková a 
funkčnosť dotknutých systémov (napr. IS CSRÚ, 
portál oversi.sk), špecifikácie pripravovaného IS 
MOU,  navrhnutá koncepcia rozvoja a dobudovania 
jednotlivých modulov CIP s obsahovou náplňou 
podľa požiadaviek kap. 8.2.1 Opisu predmetu 
zákazky. Koncepcia bude ďalej samostatne 
rozpracovaná pre jednotlivé oblasti riešenia. 

PaaS pre manažment 
údajov- DFŠ  

(SP.R1.02) a 
Testovacie scenáre 
(SP.R1.03) 

Vypracovanie DFŠ s popisom architektonických 
stavebných blokov a funkionalít, ktoré budú tvoriť 
prostredie PaaS pre dátový manažment . 

Architektonických bloky navrhnutého prostredia 
PaaS budú popísané z pohľadu poskytovania 
služieb dátového manažmentu podľa kap. 8.2.2 
Opisu predmetu zákazky. Súčasťou popisu bude aj 
odporúčané riešenie bezpečnostnej architektúry 
používateľa používateľa PaaS a návrh vzorových 
prostredí so špecifikáciou HW a SW  požiadaviek 
potrebných pre budovanie prostredí v PaaS pre 
zapojené OVM. Pre validáciu navrhnutých 
funkčností a blokov navrhnutých v DFŠ budú 
dodané testovacie scenáre podľa požiadaviek v 
kap. 8.2.1.3 Opisu predmetu zákazky. 

Distribúcia údajov - 
DFŠ  (SP.R1.02) a 
Testovacie scenáre 
(SP.R1.03) 

 

Vypracovanie DFŠ s popisom funkcionalít pre 
dávkové a jednorazové poskytnutie špecifických 
dát špecifického subjektu vo forme web služby 
a návrh jednotného rozhrania pre priame 
poskytovanie distribúcie údajov.  Pre validáciu 
navrhnutých funkčností obsiahnutých v DFŠ, budú 
dodané aj testovacie scenáre  podľa kap. 8.2.1.3 
Opisu predmetu zákazky. 

 Podporné služby pre 
poskytovateľov 
a konzumentov         
údajov´- DFŠ  
(SP.R1.02) a 
Testovacie scenáre 
(SP.R1.03) 

Vypracovanie DFŠ s popisom funkcionalít 
podporných služieb na strane CIP  
zabezpečujúcich: poskytnutie dát a metadát 
špecifikovaného subjektu pre MOU, tvorbu a 
poskytovanie „žurnálu dotknutých dát CIP“, službu 
pre zápis a komunikáciu zdrojových a referenčných 
registrov, anonymizáciu dát a jej rozhrania pre 
Portál otvorených údajov a vyhľadávanie 
v sprístupnených údajoch VS.. Pre validáciu 
navrhnutých funkčností obsiahnutých v DFŠ budú 
dodané aj testovacie scenáre podľa kap. 8.2.1.3 
Opisu predmetu zákazky. 

Analýza a dizajn 
riešenia – 
integrácia na 
Modul procesnej 
integrácie a 
integrácie údajov 

Obslužná zóna - DFŠ  
(SP.R1.02) a 
Testovacie scenáre 
(SP.R1.03) 

Vypracovanie DFŠ s popisom funkcionalít 
Obslužnej zóny CIP zabezpečujúcej sprístupnenie 
dostupných objektov evidencie, ich metadát 
a sprístupnených služieb prostredníctvom 
prehľadného GUI, možnosť vytvorenia a sledovania  
požiadavky na sprístupnenie objektu evidencie, 
monitoring volaní a odoziev služieb, automatické 
nahlasovanie incidentov, kontrolu spracovania 
požiadaviek, reporting využívania služieb 
a monitoring stavu systému. Pre validáciu 
navrhnutých funkčností obsiahnutých v DFŠ budú 
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Typ aktivity 
Hlavné aktivity 

(oprávnené  akt. 
pre OPII PO7) 

Projektový výstup / 
(QA MPR) 

Spôsob naplnenia 

dodané aj testovacie scenáre  podľa kap. 8.2.1.3 
Opisu predmetu zákazky. 

WEB prístup- DFŠ  
(SP.R1.02) a 
Testovacie scenáre 
(SP.R1.03) 

Vypracovanie DFŠ s popisom funkcionalít WEB 
prístupu CIP umožňujúceho vytvorenie 
a aktualizáciu zoznamu údajov VS podľa 
pripravených DS s informáciami o štruktúre údaju 
podľa prístupových práv, konfigurovanie prístupov 
k údajom VS, spracovanie a sledovanie 
spracovania požiadaviek s procesom sledujúcim 
vybavenie týchto požiadaviek a ich uloženie do 
úložiska vybavených požiadaviek a vyhľadávanie, 
výber a poskytnutie údajov VS zo zoznamu údajov 
dostupných prostredníctvom CIP. Pre validáciu 
navrhnutých funkčností obsiahnutých v DFŠ budú 
dodané aj testovacie scenáre  podľa kap. 8.2.1.3 
Opisu predmetu zákazky. 

Implementácia Implementácia 
riešenia okrem 
integrácie 

PaaS pre manažment 
údajov- Implementácia  
SP.R2.01) a 
Testovanie FAT 
(SP.R2.02) 

Počas implementácie funkvionalít 
a architektonických blokov PaaS budú vyvinuté 
a implementované výstupy s obsahom a vo forme 
špecifikovanej v kap. 8.2.2 Opisu predmetu 
zákazky definovaných   v príslušnej vypracovanej 
DFŠ. Vyvinuté architektonické bloky a funkčnosti 
budú validované testovaním FAT podľa  scenárov 
popísaných v príslušnej DFŠ. 

 Distribúcia údajov- 
Implementácia 
SP.R2.01) a  
Testovanie FAT 
(SP.R2.02) 

Počas implementácie funkcionalít a služieb 
Distribúcie údajov budú vyvinuté a implementované 
výstupy s obsahom a vo forme špecifikovanej 
v kap. 8.2.2 Opisu predmetu zákazky definovaných   
v príslušnej vypracovanej DFŠ. Vyvinuté 
funkcionality a služby budú validované testovaním 
FAT podľa  scenárov popísaných v príslušnej DFŠ. 

 Podporné služby pre 
poskytovateľov 
a konzumentov         
údajov - Implementácia 
SP.R2.01) a 
Testovanie FAT       
(SP.R2.02) 

Počas implementácie funkcionalít a služieb 
Podporných služieb pre poskytovateľov 
a konzumentov údajov budú vyvinuté 
a implementované výstupy s obsahom a vo forme 
špecifikovanej v kap. 8.2.2 Opisu predmetu 
zákazky definovaných   v príslušnej vypracovanej 
DFŠ. Vyvinuté funkcionality a služby budú 
validované testovaním FAT podľa  scenárov 
popísaných v príslušnej DFŠ. 

Implementácia 
riešenia – 
integrácia na 
Modul procesnej 
integrácie a 
integrácie údajov 

Obslužná zóna - 
Implementácia 
SP.R2.01) a 
Testovanie FAT 
(SP.R2.02) 

Počas implementácie funkcionalít, služieb a GUI 
Obslužnej zóny budú vyvinuté a implementované 
výstupy s obsahom a vo forme špecifikovanej 
v kap. 8.2.2 Opisu predmetu zákazky definovaných   
v príslušnej vypracovanej DFŠ. Vyvinuté 
funkcionality a služby budú validované testovaním 
FAT podľa  scenárov popísaných v príslušnej DFŠ 

WEB prístup - 
Implementácia 
SP.R2.01) a 
Testovanie         FAT 
(SP.R2.02) 

Počas implementácie funkcionalít a služieb WEB 
prístupu budú vyvinuté a implementované výstupy 
s obsahom a vo forme špecifikovanej v kap. 8.2.2 
Opisu predmetu zákazky definovaných   
v príslušnej vypracovanej DFŠ. Vyvinuté 
funkcionality a služby budú validované testovaním 
FAT podľa  scenárov popísaných v príslušnej DFŠ. 

Testovanie Testovanie PaaS pre manažment Po ukončení FAT testovania budú nasadené 
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Typ aktivity 
Hlavné aktivity 

(oprávnené  akt. 
pre OPII PO7) 

Projektový výstup / 
(QA MPR) 

Spôsob naplnenia 

riešenia okrem 
integrácie 

údajov- Nasadenie do 

UAT         prostredia 
(SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia     
(SP.R4.02), Zaškolenie 
personálu (SP.R4.03) a        
Testovanie UAT 
FINÁLNA 
verzia(SP.R4.04) 

testovacie verzie architektonických blokov  
a funkcionalít PaaS. Následne budú vykonané UAT 
testy na základe testovacích scenárov  a 
vytvoreného testovacieho plánu pre modul PaaS 
podľa architektonických blokov a funkcionalít 
popísaných vo vypracovanej DFŠ. V rámci 
testovania bude spracovaná a odovzdaná 
dokumentácia a zaškolený personál pre vykonanie 
používateľského testovania nasadených 
architektonických blokov a funkcionalít modulu 
v súlade s požiadavkami podľa kap. 8.2.3 Opisu 
predmetu zákazky. Aktivita bude obsahovať 
prípravu dokumentácie a zaškolenie 
používateľských rolí predmetnej časti riešenia. 

 Distribúcia údajov - 
Nasadenie do UAT 
prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia 
(SP.R4.02), Zaškolenie 
personálu (SP.R4.03) a 
Testovanie UAT 
FINÁLNA 
verzia(SP.R4.04) 

Po ukončení FAT testovania budú nasadené 
testovacie verzie vyvinutých funkcionalít a služieb 
Distribúcie údajov. Následne budú vykonané UAT 
testy na základe testovacích scenárov  a 
vytvoreného testovacieho plánu pre modul 
Distribúcie údajov podľa funkcionalít popísaných vo 
vypracovanej DFŠ. V rámci testovania bude 
spracovaná a odovzdaná dokumentácia 
a zaškolený personál pre vykonanie 
používateľského testovania nasadených 
funkcionalít a služieb modulu v súlade s 
požiadavkami podľa kap. 8.2.3 Opisu predmetu 
zákazky. Aktivita bude obsahovať prípravu 
dokumentácie a zaškolenie používateľských rolí 
predmetnej časti riešenia. 

 Podporné služby pre 
poskytovateľov 
a konzumentov        
údajov - Nasadenie do 

UAT prostredia 
(SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia 
(SP.R4.02), Zaškolenie 
personálu (SP.R4.03) a 
Testovanie UAT 
FINÁLNA 
verzia(SP.R4.04) 

Po ukončení FAT testovania budú nasadené 
testovacie verzie vyvinutých funkcionalít a služieb  
Podporných služieb pre poskytovateľov 
a konzumentov údajov. Následne budú vykonané 
UAT testy na základe testovacích scenárov  a 
vytvoreného testovacieho plánu pre modul 
Podporných služieb pre poskytovateľov 
a konzumentov údajov podľa funkcionalít 
popísaných vo vypracovanej  DFŠ. V rámci 
testovania bude spracovaná a odovzdaná 
dokumentácia a zaškolený personál pre vykonanie 
používateľského testovania nasadených 
funkcionalít a služieb modulu v súlade s 
požiadavkami podľa kap. 8.2.3 Opisu predmetu 
zákazky. Aktivita bude obsahovať prípravu 
dokumentácie a zaškolenie používateľských rolí 
predmetnej časti riešenia. 

Testovanie 
riešenia – 
integrácia na 
Modul procesnej 
integrácie a 
integrácie údajov 

Obslužná zóna - 
Nasadenie do UAT 
prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia 
(SP.R4.02), Zaškolenie 
personálu (SP.R4.03) a 
Testovanie UAT 
FINÁLNA 
verzia(SP.R4.04) 

Po ukončení FAT testovania budú nasadené 
testovacie verzie vyvinutých funkcionalít, služieb a 
GUI Obslužnej zóny.  Následne budú vykonané 
UAT testy na základe testovacích scenárov  a 
vytvoreného testovacieho plánu pre modul 
Obslužnej zóny podľa funkcionalít popísaných vo 
vypracovanej  DFŠ. V rámci testovania bude 
spracovaná a odovzdaná dokumentácia 
a zaškolený personál pre vykonanie 
používateľského testovania nasadených 
funkcionalít, služieb a GUI modulu v súlade s 
požiadavkami podľa kap. 8.2.3 Opisu predmetu 
zákazky Aktivita bude obsahovať prípravu 
dokumentácie a zaškolenie používateľských rolí 
predmetnej časti riešenia. 
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Typ aktivity 
Hlavné aktivity 

(oprávnené  akt. 
pre OPII PO7) 

Projektový výstup / 
(QA MPR) 

Spôsob naplnenia 

WEB prístup - 

Nasadenie do UAT  
prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia 
(SP.R4.02), Zaškolenie 
personálu (SP.R4.03) a 
Testovanie UAT 
FINÁLNA 
verzia(SP.R4.04) 

Po ukončení FAT testovania budú nasadené 
testovacie verzie vyvinutých funkcionalít, služieb a 
GUI WEB prístupu. Následne budú vykonané UAT 
testy na základe testovacích scenárov  a 
vytvoreného testovacieho plánu pre modul WEB 
prístup podľa funkcionalít popísaných vo 
vypracovanej DFŠ. V rámci testovania bude 
spracovaná a odovzdaná dokumentácia 
a zaškolený personál pre vykonanie 
používateľského testovania nasadených 
funkcionalít, služieb a GUI modulu v súlade s 
požiadavkami podľa kap. 8.2.3 Opisu predmetu 
zákazky. Aktivita bude obsahovať prípravu 
dokumentácie a zaškolenie používateľských rolí 
predmetnej časti riešenia. 

Nasadenie Nasadenie 
riešenia okrem 
integrácie 

PaaS pre manažment 
údajov– Nasadenie do 
produkčného prostredia 
(SP.R5.01) a 
Preskúšanie a 
akceptácia (SP.R5.02) 

Po  ukončení UAT testovania bude pripravené 
produkčné prostredie, do ktorého budú nasadené 
akceptované stabilné verzie vyvinutých 
architektonických blokov a funkcionalít modulu 
PaaS vo finálnej podobe vhodnej pre produkčné 
nasadenie. Nasadené verzie budú finálne 
preskúšané pre akceptáciu časti diela.  

V rámci nasadenia budú realizované všetky aktivity 
a výstupy podľa kap. 8.2.4 Opisu predmetu 
zákazky pre modul PaaS. 

 Distribúcia údajov - 
Nasadenie do 
produkčného prostredia 
(SP.R5.01) a 
Preskúšanie a 
akceptácia (SP.R5.02) 

Po  ukončení UAT testovania bude pripravené 
produkčné prostredie, do ktorého budú nasadené 
akceptované stabilné verzie vyvinutých funkcionalít 
a služieb modulu Distribúcie údajov vo finálnej 
podobe vhodnej pre produkčné nasadenie. 
Nasadené verzie budú finálne preskúšané pre 
akceptáciu časti diela.  

V rámci nasadenia budú realizované všetky aktivity 
a výstupy podľa kap. 8.2.4 Opisu predmetu 
zákazky modulu Distribúcie údajov. 

 Podporné služby pre 
poskytovateľov 
a konzumentov 
údajov - Nasadenie do 
produkčného prostredia 
(SP.R5.01) a 
Preskúšanie a 
akceptácia (SP.R5.02) 

Po  ukončení UAT testovania bude pripravené 
produkčné prostredie, do ktorého budú nasadené 
akceptované stabilné verzie vyvinutých funkcionalít 
a služieb modulu Podporných služieb pre 
poskytovateľov a konzumentov údajov vo finálnej 
podobe vhodnej pre produkčné nasadenie. 
Nasadené verzie budú finálne preskúšané pre 
akceptáciu časti diela.  

V rámci nasadenia budú realizované všetky aktivity 
a výstupy podľa kap. 8.2.4 Opisu predmetu 
zákazky modulu Podporných služieb. 

Nasadenie 
riešenia – 
integrácia na 
Modul procesnej 
integrácie a 
integrácie údajov 

Obslužná zóna - 

Nasadenie do 
produkčného prostredia 
(SP.R5.01) a 
Preskúšanie a 
akceptácia (SP.R5.02) 

Po  ukončení UAT testovania bude pripravené 
produkčné prostredie, do ktorého budú nasadené 
akceptované stabilné verzie všetkých 
vyvinutých funkcionalít, služieb a GUI modulu 
Obslužná zóna vo finálnej podobe vhodnej pre 
produkčné nasadenie. Nasadené verzie budú 
finálne preskúšané pre akceptáciu časti diela.  

V rámci nasadenia budú realizované všetky aktivity 
a výstupy podľa kap. 8.2.4 Opisu predmetu 
zákazky modulu Obslužná zóna. 
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Typ aktivity 
Hlavné aktivity 

(oprávnené  akt. 
pre OPII PO7) 

Projektový výstup / 
(QA MPR) 

Spôsob naplnenia 

WEB prístup - 

Nasadenie do 
produkčného prostredia 
(SP.R5.01) a 
Preskúšanie a 
akceptácia (SP.R5.02) 

Po  ukončení UAT testovania bude pripravené 
produkčné prostredie, do ktorého budú nasadené 
akceptované stabilné verzie 
vyvinutých funkcionalít, služieb a GUI modulu WEB 
prístup vo finálnej podobe vhodnej pre produkčné 
nasadenie. Nasadené verzie budú finálne 
preskúšané pre akceptáciu časti diela.  

V rámci nasadenia budú realizované všetky aktivity 
a výstupy podľa kap. 8.2.4 Opisu predmetu 
zákazky modulu WEB prístup. 
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Príloha č. 3 – Štruktúrovaný rozpočet ceny 

 
 

P.č. 

Hlavné aktivity (v 
súlade so 

zoznamom oprávnený
ch  hlavných aktivít 
OPII Prioritná os 7) 

Názov výdavku projektovej aktivity / 
výstup v zmysle QA MPR 

MJ / 
človek
odeň 

Jednotko
vá cena 
bez DPH 
(v EUR) 

Počet 
jednotiek 

Spolu bez 
DPH 

Spolu s DPH 

Centrálne služby a funkcie platformy dátovej integrácie (CIP) 
   

 
 

Analýza 
    

 
 

1 

Analýza a dizajn 
riešenia okrem 

integrácie 

Koncepcia CIP – Rámcový návrh 
(SP.R1.01) 

ČD 910,00 403,00 366 730,00 440 076,00 

2 
PaaS pre manažment údajov- DFŠ  
(SP.R1.02) a Testovacie scenáre 

(SP.R1.03) 
ČD 740,00 372,00 275 280,00 330 336,00 

3 
Distribúcia údajov - DFŠ  (SP.R1.02) a 

Testovacie scenáre (SP.R1.03) 
ČD 740,00 302,00 223 480,00 268 176,00 

4 
Podporné služby pre poskytovateľov 

a konzumentov údajov- DFŠ  (SP.R1.02) 
a Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

ČD 740,00 209,00 154 660,00 185 592,00 

4 
Analýza a dizajn 

riešenia – integrácia na 
Modul procesnej 

integrácie a integrácie 
údajov 

Obslužná zóna - DFŠ  (SP.R1.02) a 
Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

ČD 740,00 551,00 407 740,00 489 288,00 

5 
WEB prístup- DFŠ  (SP.R1.02) a 
Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

ČD 740,00 239,00 176 860,00 212 232,00 

Implementácia 
    

 
 

6 

Implementácia riešenia 
okrem integrácie 

PaaS pre manažment údajov- 
Implementácia  SP.R2.01) a Testovanie 

FAT (SP.R2.02) 
ČD 740,00 1 712,00 1 266 880,00 1 520 256,00 

7 
Distribúcia údajov- Implementácia 

SP.R2.01) a  Testovanie FAT (SP.R2.02) 
ČD 900,00 989,00 890 100,00 1 068 120,00 

8 

Podporné služby pre poskytovateľov 
a konzumentov  údajov - Implementácia 

SP.R2.01) a Testovanie FAT       
(SP.R2.02) 

ČD 900,00 1 013,00 911 700,00 1 094 040,00 

9 Implementácia riešenia 
– integrácia na Modul 
procesnej integrácie a 

integrácie údajov 

Obslužná zóna - Implementácia 
SP.R2.01) a Testovanie FAT (SP.R2.02) 

ČD 900,00 1 686,00 1 517 400,00 1 820 880,00 

10 
WEB prístup - Implementácia SP.R2.01) 

a Testovanie FAT (SP.R2.02) 
ČD 650,00 1 274,00 828 100,00 993 720,00 

Testovanie 
    

 
 

11 

Testovanie riešenia 
okrem integrácie 

PaaS pre manažment údajov- Nasadenie 
do UAT prostredia (SP.R4.01), 

Dokumentácia riešenia     (SP.R4.02), 
Zaškolenie personálu (SP.R4.03) a        

Testovanie UAT FINÁLNA 
verzia(SP.R4.04) 

ČD 740,00 266,00 196 840,00 236 208,00 

12 

Distribúcia údajov - Nasadenie do UAT 
prostredia (SP.R4.01), Dokumentácia 

riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie 
personálu (SP.R4.03) a Testovanie UAT 

FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

ČD 570,00 153,00 87 210,00 104 652,00 

13 

Podporné služby pre poskytovateľov 
a konzumentov údajov - Nasadenie do 

UAT prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), 
Zaškolenie personálu (SP.R4.03) a 

Testovanie UAT FINÁLNA 
verzia(SP.R4.04) 

ČD 570,00 130,00 74 100,00 88 920,00 

13 

Testovanie riešenia – 
integrácia na Modul 

procesnej integrácie a 
integrácie údajov 

Obslužná zóna - Nasadenie do UAT 
prostredia (SP.R4.01), Dokumentácia 

riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie 
personálu (SP.R4.03) a Testovanie UAT 

FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

ČD 570,00 224,00 127 680,00 153 216,00 
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P.č. 

Hlavné aktivity (v 
súlade so 

zoznamom oprávnený
ch  hlavných aktivít 
OPII Prioritná os 7) 

Názov výdavku projektovej aktivity / 
výstup v zmysle QA MPR 

MJ / 
človek
odeň 

Jednotko
vá cena 
bez DPH 
(v EUR) 

Počet 
jednotiek 

Spolu bez 
DPH 

Spolu s DPH 

14 

WEB prístup - Nasadenie do UAT  
prostredia (SP.R4.01), Dokumentácia 

riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie 
personálu (SP.R4.03) a Testovanie UAT 

FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

ČD 570,00 130,00 74 100,00 88 920,00 

Nasadenie 
    

 
 

15 

Nasadenie riešenia 
okrem integrácie 

PaaS pre manažment údajov– Nasadenie 
do produkčného prostredia (SP.R5.01) a 

Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 
ČD 790,00 130,00 102 700,00 123 240,00 

16 
Distribúcia údajov - Nasadenie do 

produkčného prostredia (SP.R5.01) a 
Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

ČD 790,00 84,00 66 360,00 79 632,00 

17 

Podporné služby pre poskytovateľov 
a konzumentov údajov - Nasadenie do 
produkčného prostredia (SP.R5.01) a 
Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

ČD 790,00 70,00 55 300,00 66 360,00 

17 Nasadenie riešenia – 
integrácia na Modul 

procesnej integrácie a 
integrácie údajov 

Obslužná zóna - Nasadenie do 
produkčného prostredia (SP.R5.01) a 
Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

ČD 790,00 124,00 97 960,00 117 552,00 

18 
WEB prístup - Nasadenie do 

produkčného prostredia (SP.R5.01) a 
Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

ČD 650,00 99,00 64 350,00 77 220,00 
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Príloha č. 4 – Indikatívny harmonogram plnenia 

 
P. č. 

fakturačného 
celku 

Obsah fakturačného celku Aktivita/Etapa projektu Fakturačný míľnik 

1 

Koncepcia CIP – Rámcový návrh (SP.R1.01) 

Analýza a dizajn M1 T+6 

PaaS pre manažment údajov- DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie scenáre 
(SP.R1.03) 

Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov  údajov- DFŠ  
(SP.R1.02) a Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

2 WEB prístup- DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie scenáre (SP.R1.03) Analýza a dizajn M2 T+10 

3 

Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov - 
Implementácia SP.R2.01) a Testovanie FAT  (SP.R2.02) 

Implementácia 

M3 T+14 

Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov        údajov - 
Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), Dokumentácia riešenia 
(SP.R4.02), Zaškolenie personálu (SP.R4.03) a Testovanie UAT 
FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

Testovanie 

Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov (SP.R5.01) a 
Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

Nasadenie 

4 

PaaS pre manažment údajov- Implementácia  SP.R2.01) a 
Testovanie FAT (SP.R2.02) 

Implementácia 

M4 T+19 

PaaS pre manažment údajov- Nasadenie do UAT         prostredia 
(SP.R4.01), Dokumentácia riešenia     (SP.R4.02), Zaškolenie 
personálu (SP.R4.03) a        Testovanie UAT FINÁLNA 
verzia(SP.R4.04) 

Testovanie 

PaaS pre manažment údajov– Nasadenie do produkčného 
prostredia (SP.R5.01) a Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

Nasadenie 

WEB prístup - Implementácia SP.R2.01) a Testovanie         FAT 
(SP.R2.02) 

Implementácia 

WEB prístup - Nasadenie do UAT  prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie personálu 
(SP.R4.03) a Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

Testovanie 

WEB prístup - Nasadenie do produkčného prostredia (SP.R5.01) a 
Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

Nasadenie 

5 

Obslužná zóna - DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie scenáre (SP.R1.03) 

Analýza a dizajn M5 T+ 23 Distribúcia údajov - DFŠ  (SP.R1.02) a Testovacie scenáre 
(SP.R1.03) 

6 

Obslužná zóna - Implementácia SP.R2.01) a Testovanie FAT 
(SP.R2.02) 

Implementácia 

M6 T+30 

Obslužná zóna - Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie personálu 
(SP.R4.03) a Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

Testovanie 

Obslužná zóna - Nasadenie do produkčného prostredia (SP.R5.01) 
a Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

Nasadenie 

Distribúcia údajov- Implementácia SP.R2.01) a  Testovanie FAT 
(SP.R2.02) 

Implementácia 

Distribúcia údajov - Nasadenie do UAT prostredia (SP.R4.01), 
Dokumentácia riešenia (SP.R4.02), Zaškolenie personálu 
(SP.R4.03) a Testovanie UAT FINÁLNA verzia(SP.R4.04) 

Testovanie 

Distribúcia údajov - Nasadenie do produkčného prostredia 
(SP.R5.01) a Preskúšanie a akceptácia (SP.R5.02) 

Nasadenie 
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Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov 

 

 

 

P. č. 
Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa 
IČO 

% podiel na 
zákazke 

Predmet 
subdodávok 

1. 
SlovShore, s.r.o. 

Ventúrska 3 
Bratislava 811 01 

35 953 713 10% 

Subdodávateľ sa bude podieľať na 
dodávkach komponentov: Obslužná 
zóna, Web prístup, Podpora služieb, 
Distribúcia údajov a Obslužná zóna.  

2. 
TRANSEN, spol. s r.o. 
Dobšinského 1598/16 

Žilina 010 08 
36 390 721 10% 

Subdodávateľ sa bude podieľať na 
dodávkach komponentov: Obslužná 

zóna, Web prístup, Podpora služieb a 
Obslužná zóna.  

3. 
SIGP, s.r.o. 

038 44 Jazernica 6 
36 659 592 10% 

Subdodávateľ sa bude podieľať na 
dodávkach komponentov: Obslužná 

zóna, Web prístup, Podpora služieb a 
Obslužná zóna. 

4. 
Prodios, s.r.o. 

Pod Vajánkom 295/3 
Nededza 013 02 

36 420 450 
 

 

1% 

Subdodávateľ sa bude podieľať na 
dodávkach komponentov: Podpora 
služieb, Distribúcia údajov a PaaS 

Manažment údajov. 
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Príloha č. 6 – Zoznam expertov 

 
 
 

 

Pozícia Meno experta Spoločnosť 

Kľúčový expert č. 1 - Projektový manažér 
Andrej Kováčik DXC 

Ivan Benko MIM 

Kľúčový expert č. 2 - Konzultant pre oblasť bezpečnosti 
Peter Hudák DXC 

Vladimír Luknar SlovShore 

Kľúčový expert č. 3 – IT Architekt 
Eugen Molnár DXC 

Marcel Mihalenko MIM 

Kľúčový expert č. 4 – Expert pre oblasť integrácií Kristián Baka DXC 

Kľúčový expert č. 5 - Expert pre oblasť dátovej kvality Tomáš Klíma MIM 

Kľúčový expert č. 6 – Hlavný SW analytik Martin Melišík MIM 

Kľúčový expert č. 7 – Expert pre riadenie IT procesov 
Miroslav Köteles DXC 

Dušan Maťovčík MIM 
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Príloha č. 7 Zmluvy – Klasifikácia vád 

 
 

Označenie 
naliehavosti 
vady 

Závažnosť 
vady 

Popis naliehavosti vady 

A Kritická Kritické vady, ktoré spôsobia úplné zlyhanie diela ako celku a nie je 
možné používať ani jednu jeho časť. 

B Vysoká 
Vady a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie diela a 

neumožňuje používať časť diela. 

C Stredná 
Vady a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania 
diela. 

D Nízka Kozmetické a drobné vady. 

 

• možný dopad: 

 

Označenie závažnosti vady 
Možný dopad 

1 katastrofický dopad alebo strata dát 

2 značný dopad alebo strata dát 

3 malý dopad alebo strata dát 

 

• vyžadované reakčné doby: 

 

Označenie priority 

vady 

Reakčná doba od nahlásenia vady po 

začiatok riešenia vady 
Odstránenie vady od reakcie 

1 2 hod. 8 hodín 

2 4 hod. 1 pracovný deň 

3 3 pracovné dni 5 pracovných dní 

4 5 pracovných dní  10 pracovných dní 

• Za odstránenie vady sa považuje aj nasadenie dočasného náhradného riešenia umožňujúceho pokračovať 

v prevádzke. 

 
 

 


