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CEZ MIRRI SR: 1151/2021 

ZMLUVA O DIELO NA DODANIE ŠTÚDIE 
USKUTOČNITEĽNOSTI INFORMAČNÉHO 

MONITOROVACIEHO SYSTÉMU 
uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“) 

medzi: 

Názov:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky 

Sídlo:  Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovensko  
IČO:  50349287 
DIČ: 2120287004 
IČ DPH:  SK2120287004 
Zastúpená: Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD., podpredsedníčka vlády 

a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky 

Bankové spojenie (názov banky): Štátna pokladnica 
IBAN/SWIFT: SK30 8180 0000 0070 0055 7150 
IBAN/SWIFT:  SK52 8180 0000 0070 0055 7142 
 
 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 

a 

Obchodné meno: Slovensko IT, a.s. 
Sídlo: Štúrova 27, 040 01 Košice, Slovensko 
IČO:  53 268 652 
DIČ: 2121320344 
IČ DPH: SK2121320344 
Bankové spojenie (názov banky): Tatra banka, a.s. 
IBAN/SWIFT: SK02 1100 0000 0029 4109 0326 
Konajúci: Ing. Pavol Miroššay – predseda predstavenstva 

Ing. Štefan Takáč – člen predstavenstva 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
oddiel: Sa, vložka č. 1749/V 

 (ďalej ako „Zhotoviteľ“) 
 

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

PREAMBULA 

Objednávateľ, vykonávajúci kompetencie Centrálneho koordinačného orgánu, na plnenie svojich zákonných úloh 

a riadny výkon činností v rámci riadenia Fondov Európskej únie potrebuje zabezpečiť vytvorenie a dodanie štúdie 
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uskutočniteľnosti (ďalej aj „ŠÚ“) pre Informačný monitorovací systém (ďalej iba „IMS“), v súlade s vyhláškou č. 

85/2020 Z. z. ŠÚ bude dodaná v podobe diela, ktoré bude slúžiť pre komplexnú, transparentnú, spoľahlivú, 

škálovateľnú analýzu, umožňujúcu následné obstaranie samotného rozvoja IMS.  

A. Účelom tejto Zmluvy o dielo je zabezpečenie vytvorenia ŠÚ pre IMS, ktorej obsah bude v plnom rozsahu 

zodpovedať všetkým funkčným, technickým a legislatívnym požiadavkám Objednávateľa, uvedeným v tejto 

Zmluve o dielo, a ktorá bude v spojení s ostatnými službami poskytnutými Zhotoviteľom na základe tejto 

Zmluvy o dielo, podkladom na rozhodnutie Objednávateľa o realizácii ďalšieho rozvoja nástroja IMS podľa 

preferovanej alternatívy v ŠÚ a následného rozhodnutia Objednávateľa o rozvoji nástroja IMS na plnenie 

úloh Objednávateľa požadovaných osobitnými predpismi a cieľov deklarovaných v Prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy o dielo, resp. v ďalších dokumentoch, na ktoré táto Zmluva o dielo odkazuje. 

B. Uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo je výsledkom zadania tzv. in-house zákazky v súlade s § 1 ods. 4 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „ZVO“).  

C. Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto Zmluve a s úmyslom byť touto Zmluvou 

viazané, dohodli sa na uzatvorení Zmluvy v nasledujúcom znení:  

1. DEFINÍCIE POJMOV 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam: 

a) „APV“ je aplikačné programové vybavenie. 

b) „Autorský zákon“ je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

c) „Cieľový koncept“ je dokument špecifikovaný v bode 3.3 tejto Zmluvy o dielo. V prípade, že Dielo 

je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

alebo operačného programu Technická pomoc, musí Cieľový koncept spĺňať parametre Projektového 

zámeru, Projektového Prístupu a Katalógu požiadaviek funkčných, nefunkčných a technických 

požiadaviek v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 Z. z..                                                 

d) „Programové vybavenie“ znamená počítačový program, softvér informačného monitorovacieho 

systému ITMS2014+, ktorého posúdenie súčasného stavu a návrh alternatív ďalšieho rozvoja je 

súčasťou plnenia tejto Zmluvy o dielo, a ktorý bude analyzovaný v rámci plnenia Zhotoviteľom, 

vrátane súvisiacej dokumentácie.  

e) „Dielo“ tiež „ŠÚ“ je výstupom tejto Zmluvy o dielo, ktoré je vytvorené na základe tejto Zmluvy o dielo 

v súlade s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy o dielo.  

f) „Dôvernou informáciou" je  údaj, podklad, poznatok, dokument alebo iná informácia, bez ohľadu 

na formu jej zachytenia, s výnimkami uvedenými v čl. 12 tejto Zmluvy, 

a) ktorá sa týka zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych 
výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, 
aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom 
vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie 
týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a 
všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane) a 

b) ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím 
platnosti a účinnosti Zmluvy a tiež počas jej platnosti a účinnosti, pokiaľ sa týka jej predmetu a 

c) ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ 
alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej 
zmluvnej strane a 



 

 

Strana 3  

 

 

d) pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky osobitný 
režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, 
daňové tajomstvo, a utajované skutočnosti). 
 

g) „ITMS2014+“ znamená informačný monitorovací systém, ktorý Objednávateľ používa na 
implementáciu Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období na roky 
2014 – 2020 

h) „Súčinnosťou Objednávateľa“ sa rozumie primeraná súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu, ktorú 
možno od Objednávateľa spravodlivo požadovať vzhľadom na stanovené ciele projektu a definované 
ciele príslušnej časti Diela. 

i) „Metodika riadenia QAMPR“ je Metodika projektového riadenia Objednávateľa, dostupná na 
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html  

j) „Metodika Jednotný dizajn manuál“ je Metodické usmernenie Úradu podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 002089/2018/oLŠISVS-7 zo dn ̌a 11.05.2018, 
ktorým sa vydáva „Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy“, dostupný 
na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/jednotny-dizajn-manual-
elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html  

k) „Metodika Používateľské princípy pre návrh a rozvoj elektronických služieb verejnej správy“ 
je metodické usmernenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu dostupné na https://www.mirri.gov.sk/wp-
content/uploads/2019/04/Metodick%c3%a9-usmernenie-pre-tvorbu-
pou%c5%be%c3%advate%c4%besky-kvalitn%c3%bdch-elektronick%c3%bdch-slu%c5%beieb-
verejnej-spr%c3%a1vy_v2.pdf 

l) „Metodické usmernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných 
údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri referencovaní (č. 3639/2019/oDK-
1)“, dostupné na https://metais.vicepremier.gov.sk/help 

m) „Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

n) „Objednávateľ“ je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v záhlaví tejto Zmluvy o dielo.  

o) „Oprávnená osoba Objednávateľa“ tiež „Zodpovedná osoba Objednávateľa“ –  zástupca 

Objednávateľa, ktorého identifikačné údaje, vrátane rozsahu oprávnení oznámi Objednávateľ 

Zhotoviteľovi v zmysle čl. 12 tejto Zmluvy o dielo.  

p) „Oprávnená osoba Zhotoviteľa“ tiež „Zodpovedná osoba Zhotoviteľa“ – zástupca Zhotoviteľa, 

ktorého identifikačné údaje, vrátane rozsahu oprávnení oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi v zmysle 

čl. 12 tejto Zmluvy o dielo. 

q) „SW“ alebo „softvér“ je softvérový produkt, ktorého súčasťou je/sú počítačový program/počítačové 

programy vrátane dokumentácie a manuálov. 

r)  „Vyhláška  č. 85/2020 Z. z.“ je  vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. 

s) Vyhláška č. 78/2020 Z. z.“ je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. 

t) „Vyhláška č. 179/2020 Z. z.“ je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu č. 179/2020, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah 

bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy. 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/jednotny-dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/jednotny-dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/04/Metodick%c3%a9-usmernenie-pre-tvorbu-pou%c5%be%c3%advate%c4%besky-kvalitn%c3%bdch-elektronick%c3%bdch-slu%c5%beieb-verejnej-spr%c3%a1vy_v2.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/04/Metodick%c3%a9-usmernenie-pre-tvorbu-pou%c5%be%c3%advate%c4%besky-kvalitn%c3%bdch-elektronick%c3%bdch-slu%c5%beieb-verejnej-spr%c3%a1vy_v2.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/04/Metodick%c3%a9-usmernenie-pre-tvorbu-pou%c5%be%c3%advate%c4%besky-kvalitn%c3%bdch-elektronick%c3%bdch-slu%c5%beieb-verejnej-spr%c3%a1vy_v2.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/04/Metodick%c3%a9-usmernenie-pre-tvorbu-pou%c5%be%c3%advate%c4%besky-kvalitn%c3%bdch-elektronick%c3%bdch-slu%c5%beieb-verejnej-spr%c3%a1vy_v2.pdf
https://metais.vicepremier.gov.sk/help
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u) „Zákon o KB“ znamená zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

v) „Zákon o ITVS“ znamená zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

w) „Zákon o eGovernmente“ znamená 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. 

x) „Zákon o registri partnerov verejného sektora“ znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

y) „Zákon o slobodnom prístupe k  informáciám“ je 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.  

z) „Zákon o ochrane osobných údajov“ je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

aa) „GDPR“ je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 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 údajov). 

bb) „Zhotoviteľ“ je zhotoviteľ Diela uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

cc) „Zmluva o dielo“ je táto Zmluva o dielo. 

dd) „SLA zmluva“ alebo „Servisná zmluva“ je zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji Systému. 

ee) „ZVO“ je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

1.2 Vadou Diela je taký stav diela, v ktorom dielo, resp. jeho časť, čo i len sčasti nespĺňa dohodnutý rozsah a 

kvalitu Diela definovanú v zmysle Prílohy č. 1, resp. dokumentov, na ktoré táto Zmluva o dielo odkazuje, 

a tým nenapĺňa účel a cieľ tejto Zmluvy o dielo, a to z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ 

zodpovedá za Vady Diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Vady Diela sú kategorizované 

nasledovne: 

a) Vada prvej úrovne (A)“ je vada, ktorá spôsobuje tak závažné problémy, že ďalší priebeh, ani realizácia 

predmetu zákazky nie je možná; Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť používať. Vady prvej 

úrovne (A) by spôsobili veľkú stratu alebo úplné znemožnenie samotnej podstaty využitia všetkých 

výstupov a častí ŠÚ. Vadou prvej úrovne (A) je aj to, že obsah ŠÚ nie je súladný so všeobecne záväznými 

predpismi/predpismi platnými v čase záväzného objednania a počas plnenia predmetu dodávky, nie však 

neskôr ako 1 kalendárny mesiac pred odovzdaním príslušnej časti predmetu plnenia, na ktoré odkazuje 

táto Zmluva o dielo. 

b) „Vada druhej úrovne (B)“ je vada, ktorá, ak nie je opravená, ohrozila by ďalší postup v realizácii 

predmetu zákazky. Vada druhej úrovne (B) by zapríčinila, že by neboli podporované niektoré časti, 

potrebné pre projektové riadenie v zmysle vyhlášky č. 85/2020 Z.z., resp. vykonávacích predpisov, 

platnými v čase záväzného objednania a počas plnenia predmetu dodávky, nie však neskôr ako 1 

kalendárny mesiac pred odovzdaním príslušnej časti predmetu plnenia. 

c) „Vada tretej úrovne (C)“ je vada, ktorá nie je Vadou prvej úrovne (A) ani Vadou druhej úrovne (B), 

najmä vada ŠÚ, ktorá obsahuje menej dôležité nedostatky, alebo nedostatky, ktoré sa prejavia iba niekedy 

a v niektorých častiach požadovaných výstupov.  



 

 

Strana 5  

 

 

2. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že je subjektom práva vykonávajúcim  podnikateľskú činnosť v súlade 

s právnym poriadkom Slovenskej republiky a spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto 

Zmluve o dielo. 

2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky z nej vyplývajúce a že 

sa oboznámil s podkladmi tvoriacimi zadávaciu dokumentáciu Diela, vrátane jej príloh, ktoré ustanovujú 

požiadavky na predmet plnenia Diela.  

2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má na realizáciu Diela k dispozícii nevyhnutné kapacity a technické schopnosti na 

dodanie Diela, ako je dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.  

2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a v zmysle 

príslušných právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými znalosťami nevyhnutnými na riadnu 

a včasnú realizáciu Diela. 

2.5 Zhotoviteľ pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy 

o dielo uzatvorí poistnú zmluvu, z ktorej bude mať právo na plnenie Objednávateľ, čo preukazuje 

Objednávateľovi najneskôr do 90 dní po podpise Zmluvy o dielo predložením platnej a účinnej poistnej 

zmluvy, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú konaním Zhotoviteľa 

v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy na poistnú sumu v minimálnom  rozsahu 50 % z ceny  Diela 

vrátane DPH. Nepredloženie poistnej zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá 

oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od  Zmluvy o dielo. Zrušenie poistnej zmluvy bez jej nahradenia inou 

poistnou zmluvou počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo je podstatným porušením Zmluvy o dielo.  

2.6 Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je orgánom verejnej moci (orgán štátnej správy), spĺňa všetky podmienky 

a požiadavky stanovené v tejto Zmluve o dielo, je oprávnený a spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu o dielo 

a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.  

2.7 V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy o dielo a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia Zmluvy o dielo. 

V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy o dielo a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 

predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou Zmluvných strán vylúčiť, 

platia ustanovenia Zmluvy o dielo a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 

právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.  

2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že bude dodržiavať bezpečnostné požiadavky špecifikované vo 

Vyhláške č. 179/2020 Z. z. a v Metodike pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy 

v oblasti informačnej bezpečnosti (ďalej len „Metodika zabezpečenia“) (dostupná na 

https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf). 

2.9 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že umožní Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti Informačného 

systému i informačných systémov a prostredia Zhotoviteľa používaného pri plnení Diela a priamo alebo 

nepriamo súvisiacim s plnením Diela, a to na overenie miery dodržiavania bezpečnostných požiadaviek 

relevantných právnych predpisov a zmluvných požiadaviek.  

2.10 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že prijme opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu 

bezpečnosti informačných systémov. 

https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf
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3. PREDMET ZMLUVY  

3.1 Predmetom Zmluvy o dielo je úprava práv a povinností Zmluvných strán spojených so záväzkom 

Zhotoviteľa na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať riadne a včas a za cenu a podmienok 

dohodnutých ďalej v tejto Zmluve o dielo. Dielo, ktorého vykonanie zahŕňa vytvorenie a dodanie výstupov 

z jednotlivých etáp (ďalej len "Plnenie Diela"), ako aj udelenie súhlasu na používanie autorských diel, resp. 

iných predmetov práv duševného vlastníctva, ktoré boli  vytvorené na základe, resp. v rámci plnenia tejto 

Zmluvy o dielo, a to v  uvedenom rozsahu.  

3.2 Záväzku Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy o dielo zodpovedá záväzok Objednávateľa riadne a včas 

vykonané Dielo, resp. jednotlivé Plnenia Diela prevziať a uhradiť za ne Zhotoviteľovi cenu v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve o dielo. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vyhotoviť a dodať Objednávateľovi Dielo v rozsahu a za podmienok 

tejto Zmluvy o dielo, ktoré bude pozostávať z dvoch základných etáp: 

 Etapa 1 - Posúdenie aktuálneho stavu informačného monitorovacieho systému ITMS2014+ v kontexte 

nových požiadaviek a legislatívy pre programové obdobie na roky 2021-2027. Táto časť riešenia bude 

obsahovať identifikáciu možných alternatív ďalšieho rozvoja vrátane odporúčanej metodológie pre 

dodanie príslušnej alternatívy podľa katalógu požiadaviek. Jednotlivé alternatívy budú obsahovať aj 

finančnú náročnosť a súvisiace obmedzenia. Riešiteľ navrhne kritériá pre posúdenie alternatív a 

identifikuje ním preferovanú alternatívu pričom výber preferovanej alternatívy adekvátne odôvodní. 

 Etapa 2 - Komplexná dokumentácia k preferovanej alternatíve ďalšieho rozvoja informačného 

monitorovacieho systému zo strany Objednávateľa do podrobností definovaných na úrovni vyhlášky 

o riadení projektov č. 85/2020 Z. z. a nadväzujúcich súvisiacich predpisov Objednávateľa. Podrobný 

opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy o Dielo.  

Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať plnenie Etáp č. 1 a č. 2 aj paralelne. 

3.4 Bližšia špecifikácia etáp uvedených v bode 3.3 tohto článku: 

a) Podpora Objednávateľa počas prípravnej fázy projektu časť: High-level analýza súčasného stavu a 

detailná identifikácia alternatív ďalšieho rozvoja: 

 Pracovné stretnutia a konzultácie k dokumentácii, 

 Príprava konceptu riešenia [.docx, v prípade požiadavky objednávateľa .pptx], 

 Rámcový Katalóg požiadaviek (KP) v štruktúrovanej podobe [.xlsx], 

 Identifikácia problémov a návrh riešenia [.docx], 

 Identifikácia rizík pre každú alternatívu a vytvorenie štruktúrovaného registra rizík [.xlsx], 

 Identifikácia a rozpracovanie alternatív (použitie súčasného IS, rozvoj existujúceho IS, nový IS) 

vrátane spôsobu prevádzkovania IS [.docx], 

 Rámcová identifikácia silných a slabých stránok jednotlivých variantov aj s finančnou 

náročnosťou v rozsahu podľa požadovanej dokumentácie pre fázu projektu a predpísaných 

šablón podľa QA [.xlsx], 

 Návrh TO-BE architektúry [.docx], 

 P-01 - Projektový zámer – rámcový, 

 Príloha 1: Rámcový katalóg požiadaviek [.xlsx], 

 Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový [.xlsx],  
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 P-02 - BC/CBA – odôvodnenie projektu – rámcové[.xlsx], 

 P-04 - Projektový plán – rámcový, 

 Účasť na projektových stretnutiach. 

b) Komplexná podpora Objednávateľa počas prípravnej fázy projektu časť: Vypracovanie projektovej 

dokumentácie v zmysle vyhlášky č. 85/2020 a súvisiacej metodickej dokumentácie pre prípravnú fázu 

projektu: 

 Popis  rozhraní (API) [OpenAPI3+] [.docx], 

 UX/UI nedostatky + TO-BE koncept vrátane identifikácie a high-level popisu možných 

alternatív [.docx], 

 Návrh zmeny UI a UX v súlade s aktuálnou verziou ID-SK [Figma prototyp], 

 GAP analýza TOBE-ASIS[.docx], 

 Identifikácia odporúčaného variantu aj s rizikami a závislosťami a rámcovou náročnosťou (odhad 

náročnosti, implementácia podľa položiek KP vrátane priorizácie položiek KP podľa biznis 

dôležitosti – value points - a naplnenia cieľov projektu) [.xlsx], 

 P-01 -Projektový zámer – rámcový, 

 Funkčná špecifikácia – rámcová, 

 Rámcový katalóg požiadaviek [.xlsx], 

 Zoznam rizík a závislostí – rámcový [.xlsx],  

 P-02 - BC/CBA – odôvodnenie projektu – rámcové[.xlsx], 

 P-03 - Prístup k projektu – rámcový, 

 P-04 - Projektový plán – rámcový, 

 Návrh technologických zmien [.docx] – rámcový, 

 Účasť na projektových stretnutiach, 

 Účasť na zasadnutiach riadiaceho výboru projektu. 

c) Komplexná podpora Objednávateľa počas iniciačnej fázy projektu časť: Návrh riešenia a 
pripomienkovanie riešenia 

 Podrobné rozpracovanie zvolenej alternatívy rozvoja IS [.docx], 

 Návrh zmeny UI a UX v súlade s ID-SK [prototyp pre UI layout, FIGMA prototyp] 

 Návrh TO-BE architektúry [.docx alternatívne UML],  

 Návrh technologických zmien [.docx], 

 GAP analýzy [.docx], 

 Register rizík [.xlsx], 

 Harmonogram implementácie [.xlsx], 

 Finálne verzie návrhov k architektúre, technológiám, dizajnu, GAP analýzy a ďalších vyššie 

uvedených výstupov. 
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d) Komplexná podpora Objednávateľa počas iniciačnej fázy projektu časť: Vypracovanie projektovej 

dokumentácie v zmysle vyhlášky č. 85/2020 a súvisiacej metodickej dokumentácie  

 Projektový zámer – detailný [.docx], 

 Funkčná špecifikácia – detailná = katalóg požiadaviek [.xlsx], 

 Zoznam rizík a závislostí – detailný [.xlsx],  

 BC/CBA – odôvodnenie projektu – detailné [.xlsx], 

 Prístup k projektu – detailný [.docx], 

 Technická špecifikácia = katalóg požiadaviek [.xlsx], 

 Ďalšie dokumenty v zmysle platnej metodiky v súlade so vzájomne potvrdenými plneniami. 

e) Komplexná podpora Objednávateľa počas iniciačnej fázy projektu časť: Podpora pri verejnom 
vypočutí,  účasť na zasadnutiach Riadiaceho výboru a interných procesoch Objednávateľa, Finalizácia 
a odovzdanie výstupov 

 Súčinnosť pri príprave podkladov pre verejné obstarávanie, 

 Účasť na verejnom vypočutí a súvisiacich workshopoch,  

 Podporná dokumentácia a finalizácia výstupov potrebných pre zadanie realizačnej fázy. 

3.5 Podrobná špecifikácia obsahu, rozsahu a spôsobu zhotovenia Diela je uvedená v Prílohe č.1 tejto Zmluvy, 

ktorá obsahuje: 

a) podrobný opis Diela,  

b) predbežný zoznam biznis požiadaviek a predbežný popis požiadaviek na IMS,  

c) požiadavky na výkonnosť IMS,  

d) rámcové požiadavky na robustnosť, škálovateľnosť, prepojiteľnosť, dátové štandardy a špecifikáciu 

IMS,  

e) požiadavky na migráciu dát z pôvodného informačného systému alebo systémov. 

3.6 Požiadavky a podmienky uvedené v Zmluve o dielo vrátane príloh Zhotoviteľ zohľadní pri vypracovaní 

Diela.  

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť jednotlivé časti Diela na základe dohodnutého časového harmonogramu, 

ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto Zmluvy o dielo.  

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) zabezpečiť Zhotoviteľovi v primeranom rozsahu potrebné informácie a prípadné konzultácie k  biznis 

procesu Objednávateľa, ak bude Objednávateľ takými informáciami disponovať, 

b) postupovať pri poskytovaní Súčinnosti v zmysle tohto bodu Zmluvy o dielo takým spôsobom, aby 

konal v súlade so všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami Zákona o ITVS,  

c) za predpokladu dodržania bezpečnostných a ďalších predpisov Objednávateľa zabezpečiť pre 

Zhotoviteľa poverenia Oprávnenej osoby nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy o dielo,  
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d) za predpokladu dodržania bezpečnostných a prípadných ďalších predpisov Objednávateľa sprístupniť 

technickú, komunikačnú a systémovú infraštruktúru pre zhotovovanie Diela podľa tejto Zmluvy o 

dielo a podľa potreby vzdialeného prístupu dohodnutou technológiou a zabezpečiť Zhotoviteľovi na 

jeho žiadosť včas prístup k všetkým zariadeniam, ku ktorým je jeho prístup potrebný pre zhotovenie 

Diela, vrátane zdrojov energie, elektronickej komunikačnej siete, vrátane vzdialeného prístupu, 

v rozsahu nevyhnutnom pre riadne zhotovenie Diela na náklady Objednávateľa, s výnimkou nákladov 

na prevádzku komunikačnej linky pre vzdialený prístup, 

e) zabezpečiť v nevyhnutnom rozsahu prítomnosť Oprávnenej osoby – v mieste plnenia 

v sídle  Objednávateľa (prípadne na inom mieste dodania Diela alebo jeho časti, ak je tak dohodnuté 

v Zmluve o dielo) na splnenie záväzku Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy o dielo, 

f) zabezpečiť Zhotoviteľovi všetky prípadné relevantné legislatívne, metodické, koncepčné, 

dokumentačné, normatívne a ďalšie materiály týkajúce sa Diela, ak bude Objednávateľ takými 

informáciami disponovať a Zhotoviteľ ich bude potrebovať k zhotoveniu Diela, to však len za 

predpokladu, že Zhotoviteľ nemá k takýmto materiálom sám prístup a len v rozsahu, v akom si tento 

prístup nevie Zhotoviteľ zabezpečiť sám,  

g) zabezpečiť nevyhnutné relevantné prístupy na pracoviská pre Oprávnené osoby Zhotoviteľa 

vykonávajúce práce na Diele alebo jeho časti počas pracovných dní aj mimo pracovnej doby 

Objednávateľa, aj počas dní pracovného pokoja,  

h) S výnimkou bodu g) tohto článku umožniť vstup na svoje pracoviská, a to výlučne za prítomnosti 

oprávnenej osoby Objednávateľa prípadne v sprievode zamestnanca na to povereného.  

i) V prípade, ak pre poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľom v zmysle tohto článku Zmluvy o dielo je 

nevyhnutná súčinnosť iného subjektu ako Objednávateľa, resp. jeho zamestnancov a ak je táto 

skutočnosť Zhotoviteľovi známa, je Zhotoviteľ povinný stanoviť lehotu na poskytnutie súčinnosti 

s prihliadnutím na túto skutočnosť, minimálne však 5 (päť) pracovných dní, pričom Objednávateľ 

sa v tejto súvislosti zaväzuje vykonať všetky úkony, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať, 

aby bola Zhotoviteľovi poskytnutá oprávnene požadovaná súčinnosť v zmysle tohto bodu Zmluvy o 

dielo, tak, aby Zhotoviteľ mohol plniť svoje záväzky riadne a včas; 

j) Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre 

splnenie povinností Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy o dielo, v súvislosti s vykonaním Diela podľa 

tejto Zmluvy o dielo a/alebo o dôvodoch, ktoré Objednávateľovi bránia riadne a včas splniť svoje 

povinnosti podľa tejto Zmluvy o dielo, a to do 48 (štyridsaťosem) hodín odkedy sa o nich 

Objednávateľ dozvedel. Informovanie môže byť zabezpečené prostredníctvom e-mailu, v prípade 

telekonferenčného hovoru alebo inej formy, to musí byť následne potvrdené formou zápisu. 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

a) zhotoviť Dielo riadne, včas, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v súlade s požiadavkami 

Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve o dielo, vrátane jej príloh,  

b) požiadať Objednávateľa o zabezpečenie informácii a dokumentov potrebných na zhotovenie 

a dodanie diela najneskôr 30 dní vopred s cieľom zabezpečiť Objednávateľovi dostatočný čas 

a priestor na zabezpečenie dokumentov a informácii,  

c) postupovať s odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne s využitím dostupných 

odborných znalostí a skúseností v súlade s jemu známymi záujmami Objednávateľa,  

d) pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy o dielo dodržiavať pokyny a podklady Objednávateľa, ktoré 

nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo, 
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e) bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo podkladov 

jemu poskytnutých Objednávateľom, najneskôr do 48 (štyridsaťosem) hodín odkedy sa o nich 

Zhotoviteľ dozvedel; v prípade nevhodných pokynov prerušiť dodávku Diela alebo jeho časti, až do 

doby odstránenia alebo nahradenia nesprávnych alebo nevhodných pokynov alebo doručenia 

písomného vyjadrenia Objednávateľa, že na svojich pokynoch trvá, 

f) neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní, či iných 

skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť riadne a včasné zhotovenie Diela, 

g) niesť zodpovednosť za vzniknutú škodu, ktorú bolo možné vopred predvídať, spôsobenú 

Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy o dielo a/alebo právnych 

predpisov v zmysle tejto Zmluvy o dielo,  

h) zodpovedať za to, že Dielo obsahuje všetky Objednávateľom požadované výstupy služieb a vlastnosti 

v čase jeho odovzdania a riadneho prevzatia Objednávateľom, 

i) poskytnúť Oprávnenej osobe Objednávateľa alebo inej poverenej osobe Objednávateľa informáciu 

o stave plnenia Zmluvy o dielo alebo informáciu súvisiacu s plnením na základe žiadosti Objednávateľa 

(napr. e-mailom); lehota na vybavenie takejto písomnej požiadavky sú  maximálne 3 (tri) pracovné 

dní, 

j) v rozsahu a za podmienok podľa tejto Zmluvy o dielo podávať Objednávateľovi „Správy o plnení“ a 

zároveň sa zaväzuje, že pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy o dielo bude bez zbytočného odkladu 

prerokúvať s Objednávateľom všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť plnenie predmetu 

Zmluvy, 

k) zabezpečiť vedenie pracovných výkazov a zabezpečiť, aby aj jeho subdodávatelia priebežne viedli 

pracovné výkazy (okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve o dielo) a  bezodkladne ich poskytnúť na 

požiadanie,  

l) až do odovzdania a prevzatia Diela ako celku udržiavať jeho jednotlivé časti v súlade s dodanou 

dokumentáciou a jej formou určenou predpismi a pravidlami platnými nie neskôr ako 1 mesiac pred 

jej finálnym odovzdaním, poskytovať Objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť za účelom používania 

dodaných častí Diela, 

m)  udeliť Objednávateľovi súhlas s používaním Diela alebo jeho časti v podobe licencie, ktorej rozsah 

zodpovedá právnej úprave Autorského zákona a odovzdať k Dielu alebo jeho časti všetku a akúkoľvek 

dokumentáciu, ktorá vznikla vo vzťahu k dodávke Diela alebo jeho časti; vlastnícke právo 

k dokumentácii prechádza na Objednávateľa jej prevzatím, tzn. momentom podpisu akceptačného 

protokolu/záverečného akceptačného protokolu; 

n) strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy o dielo kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU/Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom 

ktorého bude zákazka financovaná), a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu 

v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, 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, 

o) umožniť Objednávateľovi vykonať audit/kontrolu  Diela, internými ako aj externými kapacitami, 



 

 

Strana 11  

 

 

p) prijať opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu bezpečnosti informačných systémov, 

q) poskytnúť Objednávateľovi a jemu nadriadeným orgánom plnú súčinnosť pri riešení bezpečnostného 

incidentu a vyšetrovaní bezpečnostnej udalosti, ktoré súvisia s plnením tejto Zmluvy o dielo alebo jej 

predmetom, 

r) zabezpečiť súlad dodávaného Diela so Zákonom o ITVS, so Zákonom o KB, so Zákonom 

o eGovernmente, so Zákonom o ochrane osobných údajov a s GDPR,  

s) dodržiavať ustanovenia a riadiť sa pri vykonávaní Diela: 

i. Vyhláškou č.85/2020 Z. z., 

ii. Vyhláškou č.78/2020 Z. z., 

iii. Vyhláškou č. 179/2020 Z. z., 

t) dodržiavať bezpečnostné požiadavky špecifikované v Metodike pre systematické zabezpečenie 

organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti  (dostupná na 

https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf, ďalej len „Metodika 

zabezpečenia“), 

u) riadiť sa pri vykonávaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra, Metodikou riadenia QAMPR. (dostupnou na 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-

infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/metodika-riadenia-qa-

projektov-informatizacie-verejnej-spravy/index.html ), 

v) riadiť sa pri vykonávaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra, Metodikou Jednotný dizajn manuál elektronických služieb 

verejnej správy (dostupnou na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-

inovacii/jednotny-dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html), 

w) riadiť sa pri vykonávaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra, Metodikou Používateľské princípy pre návrh a rozvoj 

elektronických služieb verejnej správy (dostupnou na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-

behavioralnych-inovacii/index.html ), 

x) riadiť sa pri vykonávaní Diela Metodikou merania nákladovosti TB-ABC (dostupnou na 

https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave ), 

y) riadiť sa pri vykonávaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného 

programu Technická pomoc metodickými usmernenia Riadiaceho orgánu (dostupnými na 

https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/), 

z) zohľadniť povinnosť orgánov verejnej moci (OVM) a zabezpečiť súlad dodávaného Diela, ktoré je 

realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu Technická pomoc alebo iného 

operačného programu so Zákonom o eGovernmente a Metodickým usmernením (č. 

3639/2019/oDK-1) o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných 

údajov vo väzbe na referenčné registre (dostupným na: https://datalab.digital/referencne-udaje/) 

a vykonávania postupov pri referencovaní (dostupným na https://datalab.digital/dokumenty/), 

aa) upozorniť na nevyhnutnosť aktualizovať eGovernment komponenty v centrálnom metainformačnom 

systéme verejnej správy v súlade s Metodickým pokynom číslo ÚPVII/000514/2017-313 z 

https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/metodika-riadenia-qa-projektov-informatizacie-verejnej-spravy/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/metodika-riadenia-qa-projektov-informatizacie-verejnej-spravy/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/metodika-riadenia-qa-projektov-informatizacie-verejnej-spravy/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/jednotny-dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/jednotny-dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/index.html
https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave
https://datalab.digital/referencne-udaje/
https://datalab.digital/dokumenty/
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10.01.2017 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými 

osobami v znení neskorších predpisov. 

4.3 Na účely tohto článku zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy o dielo považuje porušenie povinností 

podľa bodu 4.2 písm. a), písm. c), písm. g), písm. h), písm. l), písm. m), písm. r) až u). 

5. MIESTO A TERMÍN VYKONANIA DIELA 

5.1 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, miestom zhotovenia Diela je sídlo Objednávateľa a/alebo sídlo 

Zhotoviteľa, a ak to technické podmienky umožňujú a ak sa Zmluvné strany na tom dohodnú, Zhotoviteľ 

môže plniť Dielo aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.  

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto 

Zmluvy o dielo, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy o dielo.  

5.3 Ak prípadné omeškanie Objednávateľa s poskytnutím Súčinnosti, ktorú je povinný poskytnúť 

Zhotoviteľovi, má alebo preukázateľne bude mať vplyv na dodržanie harmonogramu v zmysle Prílohy č. 

2 a na lehotu na vykonanie Diela v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy o dielo, tzn. ak sa 

jedná o neposkytnutie takej Súčinnosti, ktorá je nevyhnutná pre včasné vykonanie Diela, Zhotoviteľ nie je 

v omeškaní so zhotovením Diela. Lehota na vykonanie jednotlivých častí Diela sa automaticky predlžuje 

o čas omeškania Objednávateľa s poskytnutím Súčinnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že po vzniku 

omeškania Objednávateľa Zhotoviteľ písomne upozorní Oprávnenú osobu Objednávateľa na konkrétne 

vymedzenú povinnosť Súčinnosti, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, a toto upozornenie pravidelne 

písomne obnovuje najmenej jedenkrát za 10 pracovných dní až do dosiahnutia nápravy. V prípade 

omeškania so zhotovením jednotlivých častí Diela, ktoré bude preukázateľne spôsobené Objednávateľom, 

sa lehota na plnenie primerane predĺži dohodou oboch Zmluvných strán, najmenej však o dobu omeškania 

spôsobeného Objednávateľom.  

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akúkoľvek zmenu týkajúcu sa miesta a termínu vykonania Diela ako celku je 

možné vykonať na základe uzatvorenia písomného dodatku k tejto Zmluve o dielo. Takýto dodatok sa 

uzatvára v súlade s ust. § 18 ZVO.  Prípadné korekcie v harmonograme sú možné po vzájomnom 

odsúhlasení Objednávateľom a Zhotoviteľom na základe záverov analýzy a dizajnu riešenia. 

5.5 Čiastkovú zmenu jednotlivých termínov časti dodávky Diela je možné vykonať bez potreby uzavretia 

dodatku k tejto Zmluve o dielo v podobe písomnej obojstranne odsúhlasenej dohody Oprávnených osôb.  

6. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

6.1 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí Diela podľa tejto Zmluvy o dielo sa uskutoční na základe 

časového harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o dielo. Výsledkom odovzdania Diela alebo jeho 

časti v súlade s časovým harmonogramom je podpísanie akceptačného protokolu Zmluvnými stranami 

(ďalej ako „Akceptačný protokol“). Odovzdanie Diela alebo je časti je zrealizované podpisom 

Akceptačného protokolu oboma Zmluvnými stranami. 

6.2 Prílohou akceptačného protokolu budú najmä : 

a) zoznam autorov diela vytvorených v rámci plnenia tejto Zmluvy o dielo, ak sú súčasťou Diela alebo 

časti Diela, 

b) ak bude preberané plnenie Diela, na ktoré sa vzťahuje Vyhláška č. 78/2020 Z. z., Vyhláška č. 

85/2020 Z. z. a Vyhláška 179/2020 Z. z., tak vyhlásenie o dodržaní štandardov pre ISVS/ITVS 

formou podrobného odpočtu splnenia jednotlivých relevantných požiadaviek 
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c) zoznam výkonov potrebných na dodanie v podobe sumárneho pracovného výkazu pre príslušnú časť 

predmetu plnenia. 

6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú podpísať Akceptačný protokol v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) 

rovnopisy dostane Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy dostane Zhotoviteľ. Akceptačný protokol musí 

obsahovať identifikáciu odovzdávajúceho a preberajúceho, presnú špecifikáciu odovzdávanej a preberanej 

časti Diela, ako aj prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.  

6.4 Ak Zhotoviteľ odovzdáva také časti Diela, ktoré vyžadujú osvedčenie kvality, zaväzuje sa priložiť 

k Akceptačnému protokolu dokumenty a doklady osvedčujúce ich kvalitu a/alebo kompletnosť (napr.: 

zoznam dodávok a zariadení, osvedčenie o akosti a kompletnosti, návody na montáž a obsluhu, a testy, 

správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok, výsledky testovania a skúšok, certifikáty, osvedčenia o 

vykonaných skúškach, použitých materiáloch a výrobkoch, doklady o spôsobe likvidácie odpadov, a pod.), 

ak takéto dokumenty už neboli súčasťou ponuky predloženej Objednávateľovi. 

6.5 Ak dôjde pri plnení Zmluvy o dielo k zhotoveniu databázy v súlade s ust. § 135 Autorského zákona, uvedie 

sa táto skutočnosť v príslušnom Akceptačnom protokole.  

6.6 V prípade, ak odovzdávaná časť Diela nespĺňa akceptačné kritériá, Objednávateľ uvedie a popíše všetky 

identifikované vady v zápisnici a navrhne nový termín pre opätovné predloženie časti Diela. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje bezodkladne odstrániť vady uvedené v zápisnici o preberaní Diela v zmysle bodu 6.9 nižšie 

a opätovne uskutočniť nevyhnutné preverenie Diela, resp. jeho časti. Zmluvné strany sa zaväzujú 

postupovať týmto spôsobom, až dokým nebudú splnené všetky kritériá na prevzatie  Diela, resp. jeho časť 

neobsahuje vady/nedostatky s výnimkou čl. 6 bodu 6.8 druhej vety. 

6.7 Zápisnica musí obsahovať informáciu o vadách Diela (ak boli identifikované) a klasifikáciu každej zo 

zistených vád podľa stupňa ich závažnosti. Rozdelenie vád podľa stupňa závažnosti bude vykonané 

nasledovne: 

a) Vada úrovne A. 

b) Vada úrovne B. 

c) Vada úrovne C. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdávacie konanie prebehne úspešne a akceptačné kritériá sú splnené, ak 

odovzdávaná časť Diela neobsahuje žiadnu vadu úrovne A,  maximálne 2 vady úrovne B a zároveň 

maximálne 8 vád úrovne C. V prípade splnenia akceptačných kritérií podľa predchádzajúcej vety 

opakovanie odovzdávacieho konania nie je potrebné, Zhotoviteľ je však naďalej povinný v lehotách podľa 

tohto článku Zmluvy o dielo odstrániť všetky vady podľa príslušnej zápisnice na vlastné náklady. 

6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky identifikované vady uvedené v zápisnici o preberaní Diela 

bezodkladne od zhotovenia zápisnice, inak v  dohodnutej lehote. V prípade absencie dohody je Zhotoviteľ 

povinný odstrániť vady úrovne B do 5 (piatich) pracovných dní od podpísania zápisnice o akceptačnom 

teste a vady úrovne C do 10 (desiatich) pracovných dní od podpísania zápisnice o akceptačnom teste.  

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi dokumentáciu 

k Dielu alebo jeho časti  v elektronickom formáte na CD alebo DVD nosiči alebo na inom vhodnom, 

dohodnutom nosiči dát a v prípade potreby a požiadavky Objednávateľa aj v jednom vyhotovení 

v písomnej forme. Dokumentácia, ktorá je súčasťou Diela, bude akceptovaná nasledovne: 

a) Objednávateľ je oprávnený zaslať pripomienky k dokumentácii k Dielu v dohodnutom formáte  

v lehote do 7 (siedmich) pracovných  dní odo dňa jej odovzdania Objednávateľovi. 



 

 

Strana 14  

 

 

b) Zhotoviteľ je povinný pripomienky odborne posúdiť a upraviť dokumentáciu v súlade so vznesenými 

pripomienkami, ktoré nerozširujú predmet Diela. V prípade, ak nie je možné niektorú z pripomienok 

Objednávateľa akceptovať, Zhotoviteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi a vysvetlí 

Objednávateľovi. 

c) Objednávateľ je povinný do 7 (siedmich) pracovných dní od dodania dokumentácie po zapracovaní 

pripomienok preveriť spôsob zapracovania pripomienok a v prípade nesúhlasu v uvedenej lehote 

zaslať svoje stanovisko Zhotoviteľovi. 

6.11 Zhotoviteľ je povinný dodať Objednávateľovi súčasne s dodaním Diela dokumentáciu k predmetu zákazky 

minimálne v súlade a v rozsahu Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. – Prílohy č.1. 

6.12 Ak posledná časť plnenia Diela splní akceptačné kritériá, zmluvné strany vyhotovia záverečný akceptačný 

protokol (ďalej len „Záverečný akceptačný protokol“), ktorého podpísaním sa má za to, že Dielo bolo 

riadne dokončené a odovzdané Zhotoviteľom a prevzaté zo strany Objednávateľa. 

7. SPRÁVA O PLNENÍ  

7.1  Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy o dielo povinný predkladať Oprávnenej osobe Objednávateľa 

dokumentáciu a správy o plnení Zmluvy o dielo v súlade s Vyhláškou č.  85/2020 Z. z., pričom:  

a) úvodnú správu o plnení Zmluvy o dielo je povinný predložiť do 30 (tridsať) pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy,  

b) priebežné správy o plnení Zmluvy o dielo je povinný predkladať podľa Komunikačného plánu 

projektu, 

c) konečnú správu o plnení Zmluvy o dielo je povinný predložiť najneskôr v deň podpísania 

Záverečného akceptačného protokolu Objednávateľom.  

7.2 V úvodnej správe o plnení Zmluvy o dielo Zhotoviteľ zosumarizuje vstupné podmienky pre plnenie 

Zmluvy o dielo, predloží návrh inicializačných dokumentov relevantných pre konkrétnu fázu projektu 

v súlade s požiadavkou na vypracovanie projektového plánu podľa Prílohy č. 1 a predloží dokument 

Rámcovej špecifikácie riešenia s náležitosťami podľa Prílohy č. 1.  

7.3 Priebežné správy o plnení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predkladať pri dosiahnutí fakturačného 

míľnika, ako aj na základe požiadavky Oprávnenej osoby Objednávateľa spolu s nasledovnou 

dokumentáciou:  

a) sumarizáciu progresu aktivít – informácie o postupe prác,  

b) zhodnotenie celkového vývoja s ohľadom na úspešnosť činnosti plnenia termínov, 

c) identifikáciu dôležitých problémov a spôsobu ich riešenia, ktoré sa vyskytnú v priebehu plnenia 

Zmluvy o dielo, 

7.4 Konečná správa bude obsahovať aj: 

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

Zmluvy o dielo, špecificky počas využívania Diela, 

b) odporúčania Zhotoviteľa ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným problémom, 

c) register rizík a otvorených otázok. 

7.5 Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o schválení alebo neschválení správ podľa tohto článku 
Zmluvy do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia takejto správy. Oprávnená osoba schváli správy 
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písomným potvrdením o schválení správy, ktoré zašle Zhotoviteľovi. V prípade, ak správy neschváli, 
písomne oznámi Zhotoviteľovi príslušné dôvody a požiada o zmenu alebo dopracovanie posudzovanej 
správy v  lehote, ktorú určí v tomto písomnom oznámení. 

8. ZÁRUKA A ODSTRAŇOVANIE VÁD POČAS ZÁRUKY 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je ku dňu podpisu Záverečného akceptačného protokolu a počas 

záručnej doby bez vád, t.j. najmä má funkčné a kvalitatívne vlastnosti opísané v Zmluve o dielo, najmä v 

Prílohe č. 1.  

8.2 Zhotoviteľ poskytuje na Dielo a jeho jednotlivé časti záruku počas trvania záručnej doby od riadneho 

odovzdania a prevzatia príslušnej časti Diela až do uplynutia 12 mesiacov od riadneho odovzdania 

a prevzatia Diela ako celku. Počas záručnej doby Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu a aktuálnosť Diela, ktorá 

musí byť v súlade so Zmluvou o dielo a jej príslušnými prílohami. Zhotoviteľ zaručuje, že v záručnej dobe 

bude Dielo spôsobilé na použitie na účel zodpovedajúci jeho určeniu.  

8.3 Zhotoviteľ zaručuje, že odovzdané Dielo v čase odovzdania nemá právne vady, predovšetkým nie je 

zaťažené právami tretích osôb z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia ich 

chránených práv súvisiacich s plnením Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy o dielo. 

8.4 Zhotoviteľ zaručuje, že k Dielu alebo jeho časti neexistujú v čase jeho odovzdania akékoľvek právne nároky 

vyplývajúce zo zmlúv s tretími stranami a že Dielo nie je predmetom vecného bremena alebo iného 

obdobného právneho vzťahu, ktorý by prípadne obmedzil Objednávateľa v užívaní Diela. 

8.5 Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady podľa tohto článku kedykoľvek do uplynutia 

záručnej doby podľa bodu 8.2 Zmluvy o dielo, a to bez zbytočného odkladu po tom, kedy sa Objednávateľ 

o nich dozvedel. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady Diela 

alebo jeho časti, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto Zmluvy o dielo v lehote do 10 (desať) pracovných 

dní od nahlásenia vady Objednávateľom, ak sa Zmluvné strany nedohodnú na osobitnej lehote. Pre 

odstránenie pochybností, odstránením vady sa rozumie trvalé vyriešenie vady alebo poskytnutie náhradného 

riešenia. Zhotoviteľ je povinný reagovať na nahlásenú vadu v lehote 2 (dvoch) pracovných dní.  

8.6 Objednávateľ je povinný pri uplatnení vady stanoviť úroveň vady. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného 

odkladu potvrdiť prijatie nahlásenej vady Objednávateľovi napr.  e-mailom Oprávnenej osobe, a 

reklamovanú vadu bezplatne v stanovenej lehote v súlade s týmto článkom Zmluvy o dielo na svoje náklady 

odstrániť. V prípade odlišnosti chápania úrovne vady na strane Objednávateľa a Zhotoviteľa rozhodnú 

o úrovni spoločne Oprávnené osoby a písomne svoje spoločné rozhodnutie potvrdia (e-mail). 

8.7 Zmluvné strany sa zaväzujú potvrdiť odstránenie vady v zápisnici o odstránení vady podpísanej oboma 

Zmluvnými stranami, v ktorej uvedú aj predmet vady, spôsob a čas jej odstránenia. 

8.8 V prípade, ak nedôjde k odstráneniu vady podľa jej úrovne v stanovenej lehote, vzniká v súlade s čl. 17 

Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu. Zároveň ide o také konanie, ktoré je podstatným porušením 

Zmluvy o dielo a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy o dielo. 

9. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

9.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne vykonanie Diela na základe tejto Zmluvy o dielo 

cenu dojednanú v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej 

maximálnej sume 269 321 EUR (slovom: dvestošesťdesiatdeväťtisíc tristodvadsaťjeden eur) s 

DPH.  
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9.2 Cena za Dielo sa skladá z cien za jednotlivé čiastkové plnenia v súlade s detailným rozpočtom, ktorý tvorí 

Prílohu č. 3 tejto Zmluvy o dielo. Cena za dielo bude fakturovaná maximálne vo výške skutočne 

vyčerpaných personálnych kapacít Zhotoviteľa účelne vynaložených na dodanie Diela, resp. jeho časti, čo 

bude potvrdzovať pracovný výkaz, ktorý je povinný Zhotoviteľ predkladať priebežne, najneskôr však 

počas akceptačného konania v zmysle čl. 6  tejto Zmluvy o dielo. 

9.3 Cena za Dielo predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich 

z tejto Zmluvy o dielo a zahŕňa všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie Diela, 

resp. jeho jednotlivých častí podľa tejto Zmluvy, ako aj cenu za udelenie autorských majetkových práv 

k Dielu podľa čl. 10 tejto Zmluvy o dielo. 

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu podľa tohto článku Zmluvy o dielo po odovzdaní a prevzatí 

príslušnej časti Diela - fakturačného míľnika po schválení a riadnej Akceptácii prác v súlade s čl. 6 Zmluvy 

a schválení Priebežných správ o plnení v zmysle článku 7.3. Zmluvy. 

9.5 Zhotoviteľ a Objednávateľ sa môžu písomne dohodnúť, prostredníctvom Oprávnených osôb v zmysle čl. 

12 Zmluvy o dielo, na zálohových platbách - preddavky za Predmet plnenia podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy 

o dielo. V prípade takýchto zálohových platieb Objednávateľ uhradí sumu finančných prostriedkov 

zodpovedajúcich preddavkovej faktúre v termíne do 30 dní odo dňa doručenia preddavkovej faktúry. 

Zhotoviteľ môže poskytovať preddavky dohodnuté v tejto Zmluve najviac na obdobie troch mesiacov, 

pričom musia byť finančne vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli. 

9.6 Zhotoviteľ v súlade s bodom 9.3 tohto článku Zmluvy vystaví zúčtovaciu faktúru, po odovzdaní diela alebo 

jeho časti. Zúčtovacie faktúry v rozsahu sumy zodpovedajúcej poskytnutej preddavkovej platby nahrádzajú 

vystavenú preddavkovú faktúru/preddavkové faktúry. 

9.7 Zhotoviteľ predkladá ako súčasť procesu zúčtovania poskytnutej preddavkovej platby výkazy prác podľa 

Prílohy č. 3, ktoré Objednávateľ schvaľuje v lehote 5 pracovných dní od predloženia Zhotoviteľom. V 

prípade, ak Oprávnená osoba Objednávateľa bez uvedenia dôvodu neschváli výkaz práce podľa tohto bodu 

Zmluvy alebo neadresuje Zhotoviteľovi žiadne výhrady k výkazu v lehote 5 pracovných dní odo dňa 

predloženia, považuje sa výkaz za schválený. 

9.8 Prípadné korekcie v harmonograme sú možné po vzájomnom odsúhlasení oprávnených osôb 

Objednávateľa a Zhotoviteľa. 

9.9 Výdavky vo faktúre musia byť rozdelené do jednotlivých položiek s jednotkovými cenami zaokrúhlenými 

na 2 (dve) desatinné miesta s jednoznačnou identifikáciou, ktorej položky rozpočtu podľa Prílohy č. 3 sa 

predmetná fakturovaná čiastka týka. Ku každej faktúre musí byť priložený originál akceptačného protokolu 

podpísaného Zmluvnými stranami. 

9.10 Zhotoviteľ doručí faktúru Objednávateľovi prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy 

elektronickou formou, alebo v písomnej tlačenej podobe a tiež elektronicky na e-mailovú adresu: 

fakturacia@mirri.gov.sk. Splatnosť faktúr je 60 dní (s výnimkou preddavkových platieb v zmysle bodu 9.5 

tohto článku )odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, za predpokladu, že faktúra bude spĺňať všetky 

náležitosti v zmysle čl. 9 tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi fakturovanú 

sumu prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre, pričom na faktúre musí byť uvedený 

účet Zhotoviteľa, uvedený v záhlaví Zmluvy o dielo. Všetky poplatky súvisiace s bankovým prevodom 

znáša Objednávateľ. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet 

Zhotoviteľa. 

9.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom 

znení a v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení. V prípade jej neúplnosti alebo 

mailto:fakturacia@mirri.gov.sk
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nesprávnosti je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie; v takom 

prípade nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opravenej  faktúry Objednávateľovi. 

9.12 Platba faktúry podľa tejto Zmluvy o dielo bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet 

Zhotoviteľa uvedený v príslušnej faktúre, ak je tento účet iný ako je uvedený v tejto Zmluve o dielo, pripojí 

Zhotoviteľ vyhlásenie o oprávnení s účtom disponovať. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania 

finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.  

9.13 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobou a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na 

základe alebo súvislosti s touto Zmluvou o dielo alebo plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy o dielo (ďalej 

aj len „pohľadávka z tejto Zmluvy“) 

10. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

10.1 Vzhľadom na to, že súčasťou dodaného Diela podľa tejto Zmluvy o dielo môžu byť práva duševného 

vlastníctva je k týmto súčastiam Diela poskytovaná licencia za podmienok dohodnutých ďalej v tomto 

článku Zmluvy o dielo, a to na účel, pre ktorý bolo Dielo vytvorené. Poskytnutie licencie je viazané na 

moment akceptácie Diela alebo jeho časti, tzn.: Objednávateľ nadobúda licencie najneskôr dňom akceptácie 

Diela alebo jeho časti. 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ vytvorí v rámci plnenia tejto Zmluvy o dielo pre 

Objednávateľa Dielo alebo jeho časť, akceptáciou Diela alebo jeho časti udeľuje Zhotoviteľ 

Objednávateľovi súhlas používať toto Dielo a udeľuje licenciu nevýhradnú, časovo neobmedzenú (po dobu 

trvania majetkových autorských práv), územne obmedzenú na územie Slovenskej republiky, v 

neobmedzenom rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) a na všetky spôsoby 

použitia najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona na účel, pre ktorý bolo Dielo podľa tejto Zmluvy 

o dielo dodané. Objednávateľ je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho povolenia Zhotoviteľa oprávnený 

udeliť inému orgánu verejnej moci Slovenskej republiky sublicenciu na použitie Diela v súlade s účelom na 

aký bude budúci Informačný systém vytvorený, vrátane subjektov ovládaných týmito orgánmi verejnej moci 

v zmysle § 66a zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník alebo subjektov zriadených orgánom verejnej 

moci za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme (bez ohľadu na právnu formu), pokiaľ to nie je v rozpore 

s pravidlami na ochranu hospodárskej súťaže.  

10.3 Licencia podľa bodu 10.2 a  Zmluvy o dielo sa vzťahuje v rovnakom rozsahu na celé Dielo zahŕňajúce aj 

koncepčné prípravné materiály, súvisiacu dokumentáciu, dodanú na  základe tejto Zmluvy o dielo. 

a) Účinnosť tejto licencie nastáva okamihom podpisu akceptačného protokolu k Dielu alebo jeho časti; 

do tej doby je Objednávateľ Dielo alebo jeho časť využívať v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na 

vykonanie akceptácie Diela ako aj na činnosti Objednávateľa  v zmysle Vyhláška  č. 85/2020 Z. z. 

Udelenie licencie nemožno zo strany Zhotoviteľa vypovedať a jej účinnosť trvá aj po skončení 

účinnosti tejto Zmluvy o dielo, ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak. 

b) Odmena za udelenie licencie k Informačnému systému alebo jeho časti spôsobom, v rozsahu a na čas 

uvedený v tomto bode Zmluvy o dielo je súčasťou ceny za dodanie Diela v zmysle čl. 9 tejto Zmluvy 

o dielo.  

10.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že ak pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy o dielo vznikne 

činnosťou Zhotoviteľa a Objednávateľa dielo spoluautorov a ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne 

inak, bude sa mať za to, že Objednávateľ je oprávnený disponovať  majetkovými autorskými práva k dielu 

spoluautorov tak, ako by bol ich výhradným disponentom a že Zhotoviteľ udelil Objednávateľovi súhlas k 
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akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do diela spoluautorov. Cena Diela podľa čl. 9 tejto Zmluvy o dielo 

je stanovená so zohľadnením tohto ustanovenia a Zhotoviteľovi nevzniknú v prípade vytvorenia diela 

spoluautorov žiadne nové nároky na odmenu. 

10.5 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Zhotoviteľ touto Zmluvou o dielo prevádza na Objednávateľa 

všetky osobitné práva zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 Autorského zákona, ktoré Zhotoviteľ ako 

zhotoviteľ databázy má k súčastiam plnenia predmetu Zmluvy o dielo, ktoré sú databázou, a to v rozsahu 

uvedenom v tomto článku Zmluvy o dielo. 

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ pri plnení Zmluvy o dielo, ako súčasť Diela použije 

(spravidla ich spracovaním) počítačový program Zhotoviteľa alebo tretích strán, v takomto prípade udelí 

Objednávateľovi oprávnenie používať takýto počítačový program v súlade s osobitnými licenčnými 

podmienkami Zhotoviteľa alebo tretích strán. Pre kvalifikovanie počítačového programu Zhotoviteľa alebo 

tretej strany je nevyhnutné splniť jednu z podmienok:  

a) Ide o „preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW“ tzn.: taký softvér (softvérový produkt 

vrátane databáz) výrobcov/ subjektov vykonávajúcich hospodársku/ obchodnú činnosť bez ohľadu 

na právne postavenie a spôsob ich financovania ktorý je na trhu bežne dostupný, t. j. ponúkaný na 

území Slovenskej republiky alebo v rámci Európskej únie  bez obmedzení v čase uzavretia Zmluvy o 

dielo a ktorý spĺňa znaky výrobku alebo tovaru v zmysle slovenskej legislatívy. Hospodárskou 

činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. 

b) Ide o „preexistentný obchodne nedostupný proprietárny SW“ tzn.: taký softvér (softvérový produkt 

vrátane databáz), ktorý nie je samostatne voľne obchodne dostupný ani obchodovaný, ale spĺňa 

podmienky preexistentného proprietárneho SW, ktorý vznikol nezávisle od Diela. Zmluvné strany sa 

dohodli, že v prípade, ak súčasťou Zmluvy o dielo je preexistentný obchodne nedostupný SW, 

Zhotoviteľ je povinný v čase odovzdania Diela alebo jeho časti udeliť Objednávateľovi licenciu 

v súlade s čl. 11.2 Zmluvy o dielo na používanie preexistentného obchodne nedostupného 

proprietárneho SW v rozsahu nevyhnutnom na funkčné používanie Diela alebo jeho časti (s výnimkou 

použitia, ktoré má obchodný charakter), v súlade s účelom, na aký je Dielo alebo jeho časť vytvorené 

a na celé obdobie existencie Diela ako celku. 

c) Ide o „preexistentný open source SW“ tzn.  taký open source softvér, ktorý  umožňuje spustenie, 

analyzovanie, modifikáciu a zdieľanie zdrojového kódu, vrátane detailného komentovania zdrojových 

kódov a úplnej užívateľskej, prevádzkovej a administrátorskej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný 

poskytnúť Objednávateľovi o tejto skutočnosti písomné vyhlásenie a na výzvu Objednávateľa túto 

skutočnosť preukázať. Objednávateľ je v prípade použitia open source povinný dodržiavať 

podmienky konkrétnej open source licencie vzťahujúcej sa na dotknutý open source počítačový 

program. Pod pojmom open source softvér nie je chápaný počítačový program zodpovedajúci verejnej 

licencii Európskej únie v  súlade s ustanoveniami Zákona o ITVS. 

10.7 Špecifikácia preexistentných SW podľa bodu 10.6 písm. a) až c) tejto Zmluvy o dielo a ich licenčných 

podmienok, tvoriacich súčasť Diela podľa tejto Zmluvy o dielo  tvoria Prílohu č. 1. Za predpokladu 

že licencie podľa prvej vety tohto článku stratia platnosť a účinnosť, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

kvalitatívne zodpovedajúci ekvivalent pôvodných licencií na obdobie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy 

o dielo, a to takým spôsobom aby bol Objednávateľ  schopný zabezpečovať plynulú, bezpečnú a 

spoľahlivú prevádzku informačnej technológie verejnej správy (informačného systému). 

10.8 Práva získané v rámci plnenia tejto Zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu 

Objednávateľa. Prípadná zmena v osobe Zhotoviteľa (napr. právne nástupníctvo) nebude mať vplyv 

na oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy o dielo Zhotoviteľom Objednávateľovi. 
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10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zdokumentovať všetky využitia preexistentných proprietárnych 

a open source SW (ďalej ako „preexistentný SW“) a predložiť Objednávateľovi ich ucelený 

prehľad vrátane ich licenčných podmienok. 

10.10 Ak sú s použitím preexistentného SW, služieb podpory k nemu v rozsahu, v akom sú 

nevyhnutné, či iných súvisiacich plnení, spojené akékoľvek poplatky, je Zhotoviteľ povinný v 

rámci ceny diela riadne uhradiť všetky tieto poplatky za celú dobu trvania Zmluvy o dielo.  

10.11 Zhotoviteľ v súlade s čl. 9 Zmluvy o dielo zodpovedá za úhradu licenčných poplatkov za použitie 

preexistentného SW a súvisiacich služieb podpory a iných plnení. 

10.12 V prípade, že pri zhotovení Diela vznikne alebo sa stane jeho súčasťou počítačový program neuvedený 

v Prílohe č. 1 a Objednávateľ takéto Dielo akceptuje podpisom Záverečného akceptačného protokolu, 

vzťahujú sa aj na tento počítačový program ustanovenia bodov Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj 

odkazov., 10.2, a ďalších tohto článku Zmluvy o dielo. 

10.13 Autorské diela, preexistentné proprietárne SW diela alebo preexistentné open source diela iné ako 

uvedené v Prílohe č. 1 je možné urobiť súčasťou Diela len na základe predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa. 

11. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV 

11.1 Ak Zhotoviteľ pri plnení predmetu Zmluvy o dielo bude spracúvať v mene Objednávateľa osobné údaje 

dotknutých osôb, a teda bude vystupovať v postavení sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 8 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 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 údajov), (ďalej len „GDPR“) a § 5 písm. p) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

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

osobných údajov“), Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o poverení spracúvaním osobných 

údajov v zmysle článku 28 GDPR a § 34 zákona o ochrane osobných údajov. V zmluve o poverení 

spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety Zmluvné strany vymedzia predmet a dobu 

spracúvania osobných údajov, povahu a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie 

dotknutých osôb a povinnosti a práva Objednávateľa ako prevádzkovateľa, ako i ustanovia ďalšie práva a 

povinnosti v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Pokiaľ Zhotoviteľ nebude  pri plnení 

zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy o dielo spracúvať osobné údaje dotknutých osôb 

v mene Objednávateľa nedôjde k uzatvoreniu zmluvy v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov.  

11.2 Zmluvné strany sú povinné zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, pokiaľ prídu do 

styku s osobnými údajmi, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru, 

štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu fyzických osôb. 

11.3 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v súvislosti s plnením 

predmetu Zmluvy o dielo a získané výsledky nesmú ďalej použiť na iné účely ako plnenie predmetu Zmluvy, 

okrem prípadu poskytnutia informácií odborným poradcom dotknutej Zmluvnej strany (vrátane právnych, 

účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú viazaní všeobecnou povinnosťou 

mlčanlivosti na základe osobitných právnych predpisov alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na 

základe písomnej dohody s dotknutou Zmluvnou stranou. 

11.4 Povinnosť Zhotoviteľa a Objednávateľa zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v súvislosti 

s plnením predmetu Zmluvy o dielo sa nevzťahuje na informácie, ktoré: 

a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy o dielo; 
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b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy o dielo z iného dôvodu ako z dôvodu 

porušenia povinností podľa Zmluvy o dielo; 

c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry 

alebo na základe iného záväzného rozhodnutia príslušného orgánu;  

d) boli získané Zhotoviteľom, resp. Objednávateľom od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo 

vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie. 

11.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov, štatutárne orgány, ich členov a 

subdodávateľov, ktorým sú sprístupnené dôverné informácie, o povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto 

článku Zmluvy o dielo. V  rozsahu zaisťujúcom splnenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku 

Zmluvy, Zhotoviteľ uzatvorí s každým subdodávateľom dohodu o mlčanlivosti, pokiaľ obdobný záväzok 

nevyplýva pre takého subdodávateľa zo zákona. Zhotoviteľ vyhlasuje, že oboznámil svojich zamestnancov, 

ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy, s povinnosťou mlčanlivosti v zmysle tejto Zmluvy.  

11.6 Zmluvné strany sa zaväzujú užívať Dôverné informácie v zmysle čl. 1 Zmluvy o dielo výlučne na účel, na 

ktorý im boli poskytnuté a zároveň sa zaväzujú Dôverné informácie ochraňovať najmenej s rovnakou 

starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu 

primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným 

poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom 

alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia 

alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia Dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej 

osobe. 

12. OPRÁVNENÉ OSOBY 

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje do piatich (5) pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy o dielo vymenovať 

oprávnenú osobu, ktorá bude počas účinnosti tejto Zmluvy o dielo oprávnená konať za Zhotoviteľa v 

záležitostiach súvisiacich s plnením tejto Zmluvy o dielo, a v tej istej lehote písomne oznámiť 

Objednávateľovi jej meno a kontaktné údaje. Zhotoviteľ je oprávnený písomným oznámením stanoviť 

ďalšiu oprávnenú osobu, resp. aktualizovať oprávnenú osobu bez potreby uzatvárania dodatku k tejto 

Zmluve o dielo.  

12.2 Oprávnenou osobou za Objednávateľa je stanovená generálna riaditeľka sekcie financovania fondov 

.................................., ktorá je oprávnená na vykonávanie úkonov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy o dielo. 

Oprávnená osoba stanoví v prípade potreby ďalšie osoby za Objednávateľa, ktoré budú vykonávať úkony 

ohľadne záležitostí súvisiacich s plnením tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je oprávnený písomným 

oznámením stanoviť ďalšiu oprávnenú osobu, resp. aktualizovať oprávnenú osobu bez potreby uzatvárania 

dodatku k tejto Zmluve o dielo.  

12.3 Prostredníctvom určených oprávnených osôb Zmluvné strany: 

a) uskutočnia všetky zmluvné, organizačné záležitosti s ohľadom na všetky aktivity a činnosti súvisiace 

s plnením podľa tejto Zmluvy o dielo; 

b) zabezpečia koordináciu jednotlivých aktivít a činností Zmluvných strán súvisiacich s plnením podľa 

tejto Zmluvy o dielo; 

c) sledujú priebeh plnenia tejto Zmluvy o dielo; 

d) navrhujú potrebné zmeny technických riešení a technickej povahy v zmysle tejto Zmluvy o dielo; 
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e) zabezpečia vzájomnú spoluprácu a súčinnosť. 

13. SÚČINNOSŤ  

13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie a nevyhnutnú 

súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy o dielo. 

13.2 Objednávateľ je povinný počas celej doby trvania Zmluvy poskytovať Zhotoviteľovi Súčinnosť v oblasti 

doplnenia údajov, podkladov a iných dokladov na základe jeho požiadaviek na splnenie povinnosti dodať 

Dielo a jeho jednotlivé časti riadne a včas v súlade s touto Zmluvou o dielo.  

13.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú Súčinnosť pri zhotovovaní Diela a zaistiť 

súčinnosť tretích osôb spolupracujúcich s Objednávateľom a to v nevyhnutnom rozsahu. 

13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom počas vykonávania Diela a vyvinúť maximálne 

úsilie a súčinnosť z jeho strany tak, aby bolo Dielo vykonané v súlade s touto Zmluvou o dielo. 

13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy o dielo zo strany Objednávateľa a zmene 

dodávateľa plnenia poskytne Objednávateľovi primeranú súčinnosť pri prechode na nového dodávateľa 

a informuje nového dodávateľa o všetkých procesných a iných úkonoch pri plnení tejto Zmluvy o dielo so 

zreteľom na úkony týkajúce sa odovzdania Diela alebo jeho časti v súlade s čl. 6 Zmluvy o dielo. 

13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dodaní Diela a riadnom skončení Zmluvy o dielo poskytne primeranú a   

akúkoľvek aj kontinuálnu súčinnosť budúcemu poskytovateľovi služieb prevádzky, podpory a rozvoja 

k Dielu zhotovenému podľa tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v zmysle 

predchádzajúcej vety  v období maximálne do 6 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania Diela ako 

celku Objednávateľovi. 

14. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Oprávnenými osobami na účely komunikácie vo veciach týkajúcich sa 

zhotovenia Diela alebo jeho častí podľa tejto Zmluvy o dielo sú: 

a) Za Objednávateľa: 

i. Meno a funkcia: .............................., riaditeľ odboru informačných systémov EŠIF, Oprávnená 

osoba na strane  Objednávateľa 

ii. Telefonický kontakt: ......................... 

iii. e-mail: ...........................@mirri.gov.sk 

b) Za Zhotoviteľa: 

i. Meno a funkcia: ............................, produktový riaditeľ, Oprávnená osoba na strane  Zhotoviteľa 

ii. Telefonický kontakt: .......................... 

iii. e-mail: ....................@slovenskoit.sk 

14.2 V prípade potreby vytvorenia špecifickej alebo operatívnej komunikácie sa strany dohodnú na predmetných 

zástupcoch a postupoch pre daný typ komunikácie zápisom potvrdeným oboma stranami.  

14.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade ak nastane zmena vyššie uvedených osôb, Zmluvné strany sa 

zaväzujú vzájomne si poskytnúť informácie o týchto osobách. Zmena oprávnených osôb v zmysle bodu 

14.1 Zmluvy o dielo sa vykoná oznámením o zmene Oprávnenej osoby zaslaným druhej Zmluvnej strane.  
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15. OCHRANA ZAMESTNANCOV ZHOTOVITEĽA A SUBDODÁVATEĽOV  

15.1 Zhotoviteľ pri plnení predmetu Zmluvy o dielo zodpovedá za svojich zamestnancov, ich bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci, a tiež za svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky 

nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil v súvislosti s plnením Zmluvy bezpečnosť svojich zamestnancov, 

zamestnancov Objednávateľa, subdodávateľov a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím Objednávateľa zdržujú 

v mieste plnenia predmetu Zmluvy o dielo. 

15.2 Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy o dielo vykonať opatrenia a určiť postupy 

na zaistenie bezpečnosti svojich zamestnancov a subdodávateľov, a zabezpečiť prostriedky potrebné na 

ochranu života a zdravia zamestnancov v mieste plnenia predmetu Zmluvy o dielo pre prípad vzniku 

bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia; o vykonaných opatreniach je Zhotoviteľ 

povinný informovať Objednávateľa a ďalšie osoby zdržujúce sa na mieste plnenia predmetu Zmluvy o 

dielo.  

15.3 Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa zabezpečiť také pracovné podmienky v súlade s pravidlami 

bezpečnosti a ochrany zdravia práci, aké zabezpečuje pre svojich zamestnancov alebo pracovníkov na 

dohody uzatvárané mimo pracovného pomeru. 

15.4 V prípade, ak budú miestom plnenia predmetu Zmluvy o dielo priestory Objednávateľa, povinnosti 

vyplývajúce z bodu 15.2 Zmluvy o dielo sa primerane uplatnia na Objednávateľa.  

15.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznamovať Objednávateľa o nedostatkoch a iných závažných 

skutočnostiach v priestoroch Objednávateľa tvoriacich miesto plnenia predmetu Zmluvy o dielo, ktoré by 

pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

zamestnancov Objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu 

Zmluvy o dielo. 

15.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznámiť Objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná 

udalosť, pracovný úraz zamestnanca Zhotoviteľa alebo inej osoby konajúcej v mene Zhotoviteľa), ktorá sa 

stala v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy o dielo a ktorá sa týka ochrany zamestnancov Zhotoviteľa a 

jeho subdodávateľov. Povinnosť Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety platí aj vtedy, ak k mimoriadnej 

udalosti nedošlo v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy o dielo, ale došlo k nej na pracoviskách 

Objednávateľa.  

15.7 Zhotoviteľ je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, 

schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných 

predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré 

nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady 

alebo doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

16. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY 

16.1 Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo ku všetkým hmotným plneniam Diela vytvoreným a/alebo 

dodaným na základe Zmluvy o dielo prechádza na Objednávateľa odovzdaním Diela alebo jeho časti 

Objednávateľovi. 

16.2 Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu porušením všeobecne platných a 

účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy. 

16.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi jeho zamestnancami a/alebo subdodávateľmi, 

pričom ustanovenia Zákonníka práce o zodpovednosti zamestnancov za škodu ako i ustanovenia 



 

 

Strana 23  

 

 

Obchodného zákonníka o náhrade škody aplikovateľné na škodu spôsobenú subdodávateľmi tým nie sú 

dotknuté. 

16.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi počas platnosti a existencie tejto Zmluvy 

o dielo a pôjde o škodu spôsobenú vadou Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú vadou Diela, 

ktorá vznikne Objednávateľovi aj po uplynutí platnosti tejto Zmluvy o dielo počas plynutia záručnej doby 

podľa bodu 8.2 Zmluvy o dielo. 

16.5 Na vznik zodpovednosti za spôsobenú škodu nie je nevyhnutné, aby bola spôsobená úmyselným konaním 

Zhotoviteľa, Oprávnenej osoby Zhotoviteľa alebo inej poverenej osoby, ale postačuje spôsobenie škody 

z nedbanlivosti.   

16.6 Obe Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu škodám a k minimalizácii 

vzniknutých škôd. 

16.7 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení pokynov a zadaní zo strany Objednávateľa s odbornou 

starostlivosťou a na nevhodnosť pokynov Objednávateľa upozorniť. Ak Objednávateľa na nevhodnosť 

pokynov neupozorní, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za vzniknutú škodu, iba ak nevhodnosť nemohol 

zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla v 

dôsledku vadného zadania zo strany Objednávateľa, ak Zhotoviteľ bezodkladne upozornil Objednávateľa 

na vadnosť tohto zadania a Objednávateľ na tomto zadaní naďalej písomne trval. 

16.8 Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané Objednávateľom prekážajú v riadnom plnení povinností 

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom rozsahu 

prerušiť do doby výmeny nevhodných podkladov alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného 

oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytnutí plnení podľa tejto Zmluvy o dielo s použitím podkladov a 

pokynov daných mu Objednávateľom. O dobu, po ktorú bolo potrebné plnenie povinností Zhotoviteľa 

podľa tejto Zmluvy o dielo prerušiť, sa predlžuje lehota určená na ich splnenie.  

16.9 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na 

vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné 

strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie okolností vylučujúcich 

zodpovednosť. 

16.10 V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorými sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej zmluvných povinností a zároveň nemožno rozumne 

predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala 

a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, Zmluvná strana, ktorá nesplní svoje povinnosti 

z tejto Zmluvy o dielo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť, nebude zodpovedná za žiadne 

dôsledky neplnenia svojich povinností, vrátane zodpovednosti za škodu, za predpokladu, že vykonala všetky 

rozumné opatrenia pre ich splnenie. V takýchto prípadoch nesplnenie povinností nezakladá dôvod pre 

odstúpenie od Zmluvy alebo vznik nároku na zmluvnú pokutu. Čas pre splnenie povinnosti sa predlžuje o 

čas trvania akejkoľvek z okolností uvedených v tomto bode Zmluvy o dielo a o čas nevyhnutný na 

odstránenie ich následkov. 

16.11 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na 

vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné 

strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie okolností vylučujúcich 

zodpovednosť. 

16.12 Za konanie vylučujúce zodpovednosť sa považuje napr. konanie/nekonanie riadiaceho orgánu, 

sprostredkovateľského orgánu, certifikačného orgánu, orgánu auditu alebo iného orgánu oprávneného 

vstupovať do zmluvných vzťahov v zmysle zákona č. 292/204 Z. z. o príspevku poskytovanom 
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z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom 

znení (ďalej len „Zákon o EŠIF“) za predpokladu, že plnenie Zmluvy o dielo je realizáciou projektu 

financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. 

17. SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY 

17.1 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti odovzdať Objednávateľovi Dielo alebo jeho časť 

v súlade čl. 4.2 a) Zmluvy o dielo, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu 

vo výške 2000,-€,  za každý deň omeškania. 

17.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti odstrániť záručnú vadu Diela prvej úrovne (A), 

Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,-€  za každý deň 

omeškania.  

17.3 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti odstrániť záručnú vadu Diela druhej a tretej úrovne 

(B), (C), Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,-€ za každý 

deň omeškania.  

17.4 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, má Zhotoviteľ právo 

v súlade s § 369a Obchodného zákonníka uplatniť si z nezaplatenej sumy úroky z omeškania. Celková 

suma všetkých zmluvných pokút a úrokov z omeškania, ktoré bude Zhotoviteľ alebo Objednávateľ 

povinný zaplatiť podľa tejto Zmluvy, nesmie prekročiť 50 % z ceny Diela vrátane DPH.  

17.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu škody spôsobenú  

porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a to v celom rozsahu. 

17.6 V prípade ak dôjde k omeškaniu v súlade s bodmi 17.1, 17.2, 17.3 tohto článku v troch rozdielnych 

prípadoch počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy o dielo, bez ohľadu nato či pôjde omeškanie 

s odovzdaním tej istej časti Diela alebo rozdielnej časti Diela, bude takéto konanie podstatným porušením 

Zmluvy o dielo, pri ktorom je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo. 

18. ZMENY DIELA A ZMENY ZMLUVY 

18.1 Ak Objednávateľ v budúcnosti zistí ďalšie časti Diela, o ktoré je potrebné rozšíriť Dielo ako celok, 

a ktorých dodanie je nevyhnutným predpokladom funkčnosti, kompatibility Diela ako celku a zároveň ide 

o nevyhnutný prvok za účelom plnenia tejto Zmluvy o dielo, je oprávnený v súlade s ustanoveniami Zákona 

o VO zabezpečiť dodanie takej ďalšej časti Diela. Zhotoviteľ nemá právo na prednostné dodanie ďalšej 

časti Diela bez ohľadu na skutočnosť, že predmetom Diela môžu byť autorské práva Zhotoviteľa.  

18.2 Zmena Zmluvy o dielo sa vykoná prostredníctvom obojstranne podpísaného písomného dodatku k Zmluve 

o dielo.  

18.3 Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v súlade s § 18 ZVO písomne navrhnúť zmeny 

Diela alebo jeho častí, jeho doplnenie alebo rozšírenie.  

19. POVINNOSŤ ZHOTOVITEĽA PRI VÝKONE AUDITU/KONTROLY/OVEROVANIA 

19.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie celkovej ceny 

Diela podľa čl. 9 tejto Zmluvy sú finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

(Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020) a zároveň sú finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto 
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Zmluvy sa stáva súčasťou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a Systému 

finančného riadenia. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že na použitie prostriedkov, kontrolu použitia 

týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený 

v osobitných predpisoch, napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 357/2015 Z. z.“), zákon 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon 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.  

19.2 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia európskych štrukturálnych 

a investičných fondov, Systéme finančného riadenia EŠIF, Systéme riadenia EŠIF alebo v právnych 

dokumentoch vydaných oprávnenými osobami, z ktorých pre Zhotoviteľa vyplývajú práva a povinnosti 

v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty zverejnené, 

sú pre Zhotoviteľa záväzné dňom ich zverejnenia.  

19.3 Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve o dielo je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami v súvislosti s vykonaným Dielom a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako v termínoch 

stanovených pre Objednávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi zapojenými do 

implementácie fondov Európskej únie, v rámci ktorých si Objednávateľ nárokuje financovanie výdavkov 

uhradených Zhotoviteľovi, ktoré vznikli s plnením podľa tejto Zmluvy. 

19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly/auditu/overovania príslušnými oprávnenými 

osobami uvedenými v nasledujúcom bode a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných 

platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie a ako 

kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených 

predpisov a to počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP a najneskôr do 31.12.2029. Poverení zamestnanci Objednávateľa vykonávajúci kontrolu majú počas 

celého programového obdobia Operačného programu Technické pomoc prístup ku všetkým obchodným 

dokumentom Zhotoviteľa súvisiacich s výdavkami a plnením povinností podľa tejto Zmluvy.  

19.5 Oprávnenými osobami pre účely tohto článku Zmluvy o dielo sú najmä: 

a) Zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby 

b) zástupcovia príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, prípadne iných 

relevantných orgánov a nimi poverené osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vládneho auditu, OLAF, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, 

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

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

predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, 

h) vecne príslušná autorita v zmysle Zákona o KB. 

19.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc pre programové 

obdobie 2014 – 2020 (ďalej ako „Riadiaci orgán“) je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly 
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v nevyhnutnom rozsahu oprávnený od Objednávateľa alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej 

operácii alebo jej časti Zhotoviteľom výkonov, prác alebo služieb alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má 

informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finančnej kontroly, ak ich poskytnutiu 

nebráni osobitný predpis (ďalej ako „Tretia osoba“): 

a) vyžadovať a odoberať, v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, 

záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, 

vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou 

alebo finančnou kontrolou na mieste; 

b) vyžadovať od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona č. 357/2015 Z. z.; 

c) osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených 

v osobitných predpisoch okrem oprávnení uvedených v predchádzajúcich písmenách vstupovať do 

objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok  tretej osoby, alebo vstupovať 

do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti; 

d) oboznámiť sa pri začatí finančnej kontroly na mieste s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú 

na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste. 

19.7 Sprostredkovateľský orgán je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 

Z. z. povinný potvrdiť tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií 

dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich 

výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s administratívnou 

finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, 

zničením, poškodením a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak sprostredkovateľský orgán žiada 

o poskytnutie podkladov nad rámec definovaný Zmluvou o poskytnutí NFP); tieto veci 

sprostredkovateľský orgán vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie 

podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, alebo na iné konanie podľa 

osobitných predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany 

Zhotoviteľa počas vykonávania kontroly u Zhotoviteľa.  

19.8 Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve o dielo je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi 

primeranú súčinnosť na plnenie predmetu tejto Zmluvy o dielo, a to najmä pri:  

a) plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP/Rozhodnutia o schválení žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok a podmienok pre Operačný program Technická pomoc v rámci 

programového obdobia 2014 - 2020; 

b) zabezpečení procesu ukončenia EŠIF v rámci programového obdobia 2014 - 2020.  

19.9 Vykonaním kontroly oprávnenej osoby podľa Zmluvy o poskytnutí NFP/Rozhodnutia o schválení žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok  nie je dotknuté právo riadiaceho orgánu alebo inej oprávnenej osoby na 

vykonanie novej kontroly/vládneho auditu, a to počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP/doby definovanej v Rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  

19.10 Účastníci tejto Zmluvy o dielo sa zaväzujú, že počas vykonávania Diela podľa tejto Zmluvy o dielo budú 

navzájom spolupracovať a vyvinú maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol jej predmet zrealizovaný v súlade 

s touto Zmluvou o dielo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prijatie nápravných opatrení a definovanie 

termínov na odstránenie zistených nedostatkov. 

19.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje sledovať a dodržiavať všetky zmeny prijímané orgánmi Európskej únie a orgánmi 

štátnej správy, verejnej správy a samosprávy realizovať ad hoc konzultácie s Objednávateľom a bez 
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zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na dôležité skutočnosti vzťahujúce sa na predmet plnenia 

tejto Zmluvy. 

20. BEZPEČNOSŤ DIELA 

20.1 Zhotoviteľ sa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy zaväzuje primerane s ohľadom na charakter 

predmetu dodávky podľa tejto Zmluvy o dielo dodržiavať bezpečnostnú politiku Objednávateľa, ďalšie 

Objednávateľom vydané bezpečnostné smernice a štandardy, požiadavky na bezpečnosť definované 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Zákonom o KB, Zákonom o ITVS, Zákonom 

o ochrane osobných údajov, GDPR, Vyhláškou o štandardoch pre ITVS a Vyhláškou, ktorou sa 

upravuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení ITVS a bezpečnostné požiadavky 

uvedené v tejto Zmluve, za predpokladu ak ich Objednávateľ uplatňuje a informuje o nich Zhotoviteľa.  

20.2 Oprávnené osoby a pracovníci Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pre Objednávateľa činnosti súvisiace 

s plnením tejto Zmluvy, musia byť poučení o povinnostiach podľa predchádzajúceho bodu a o tomto 

poučení musí Zhotoviteľ vytvoriť záznam, ktorý bude podpísaný poučenou osobou a osobou, ktorá 

poučenie vykonala. Za riadne poučenie zodpovedá Zhotoviteľ. 

20.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje aplikovať všetky požiadavky Objednávateľa uvedené v Prílohe č. 1, ako aj ďalšie 

ktoré budú vyplývať z aktuálnych predpisov počas platnosti tejto Zmluvy o dielo a primerane ich aplikovať 

pri návrhu budúceho stavu IMS a požiadaviek pre budúce riešenia IMS v preferovanej alternatíve a 

súvisiacich položkách katalógu požiadaviek. 

21. UKONČENIE ZMLUVY 

21.1 Táto Zmluva o dielo zaniká: 

a) splnením záväzku a uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 

b) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

c) odstúpením od Zmluvy o dielo. 

21.2 Pokiaľ bude táto Zmluva o dielo predčasne ukončená dohodou zmluvných strán, tvorí stanovenie spôsobu 

vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy o dielo podstatnú náležitosť dohody 

o ukončení účinnosti tejto Zmluvy o dielo. V rámci tejto dohody sa vysporiada aj udelenie licencií 

k odovzdaným častiam Diela alebo Dielu celému a jeho súčastí v súlade s čl. 10 Zmluvy o dielo.  

21.3 Odstúpiť od Zmluvy o dielo je možné z dôvodov podstatného porušenia zmluvných povinností  druhou 

Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou v 

prípadoch, ak to umožňuje zákon alebo táto Zmluva o dielo a tiež  z dôvodov stanovených v tejto Zmluve 

o dielo alebo v zákone (medzi inými v zmysle § 19 ods. 3 ZVO alebo § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov 

verejného sektora).  Odstúpenie od Zmluvy o dielo musí byť v písomnej forme, riadne odôvodnené 

a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany.  

21.4 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o dielo je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o dielo odstúpiť 

bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela, pri zohľadnení povinností podľa 

bodu 21.8 Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Porušenie Zmluvy o dielo je podstatné, 

ak strana porušujúca Zmluvu o dielo vedela v čase uzavretia Zmluvy o dielo alebo v tomto čase bolo 

rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o dielo, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, 

za ktorých bola Zmluva o  dielo uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení 

povinností pri takom porušení Zmluvy o dielo.  
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21.5 Podstatným porušením Zmluvy o dielo je najmä:  

a) nepredloženie poistnej zmluvy v súlade s čl. 2.5 tejto Zmluvy o dielo,  

b) odovzdanie Diela alebo časti Diela v rozpore s čl. 6.1 Zmluvy o dielo, 

c) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle čl. 4.3 Zmluvy o dielo,  

d) neodstránenie Vady diela v stanovenej lehote a porušenie povinnosti  

v zmysle čl. 8.8 Zmluvy o dielo, 

e) konanie v súlade s čl. 17.6 Zmluvy o dielo,  

f) vyhlásenia konkurzu na majetok Zhotoviteľa/poskytovateľa alebo zastavenia konkurzného konania 

pre nedostatok majetku alebo zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku, 

g) ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka, je 

preukázateľne v úpadku alebo ak majetok Zhotoviteľa je predmetom exekučného konania, Zhotoviteľ 

vstúpi do likvidácie, preruší alebo skončí svoju podnikateľskú činnosť, 

h)  ak bude Zhotoviteľovi právoplatným rozhodnutím súdu uložený trest zrušenia právnickej osoby, 

trest zákazu činnosti, trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,  

i) ak dôjde k právoplatnému odsúdeniu štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu/dozorného 

orgánu Zhotoviteľa za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej 

únie, za trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti; 

j) ak dôjde k právoplatnému odsúdeniu Zhotoviteľa a/alebo jej štatutárneho orgánu/člena 

štatutárneho orgánu/dozorného orgánu za akýkoľvek úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého 

skutková podstata súvisí s podnikaním v oblasti IT technológií, výkonom jeho činnosti alebo za trestný čin 

machinácie vo verejnom obstarávaní alebo vo verejnej dražbe, 

k) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže, že Zhotoviteľ ponúkol alebo dal úplatok 

ktorémukoľvek zamestnancovi alebo oprávnenému zástupcovi Objednávateľa, 

l) ak preukázateľne nastala skutočnosť, ktorá môže viesť k výmazu z registra partnerov verejného 

sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora,  

m)      ak táto Zmluva prestane spĺňať akúkoľvek požiadavku na in-house zákazku podľa § 1 ods. 4 ZVO. 

 

21.6 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o dielo je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy o 

dielo, ak strana, ktorá je v omeškaní s plnením svojej povinnosti, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej 

primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. To isté platí, ak strana ktorá 

spôsobila vznik protiprávneho stavu, tento stav neodstráni ani v dodatočnej lehote určenej vo vyzvaní. 

21.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo v prípade, keď 

ešte nedošlo k plneniu z tejto Zmluvy o dielo a výsledky finančnej kontroly poskytovateľa, ktorý vydal 

Rozhodnutie o schválení v prípade, že prijímateľ a poskytovateľ sú tá istá osoba/ s ktorým Objednávateľ 

uzavrel Zmluvu o poskytnutí NFP, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania 

tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. V prípade podľa predchádzajúcej vety sa postup 

podľa bodu 21.8 Zmluvy o dielo nepoužije.  

21.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto Zmluva o dielo neustanovuje inak, tak predtým, ako oprávnená 

Zmluvná strana využije svoje právo odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo z akékoľvek dôvodu, požiada druhú 
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Zmluvnú stranu o písomné vysvetlenie alebo spoločné rokovanie za účelom vzájomného vysvetlenia 

dôvodov pre odstúpenie; a prípadné písomné odstúpenie od zmluvy zašle najskôr po uplynutí 7 pracovných 

dní od doručenia takej výzvy. 

21.9 Pre prípady ukončenia Zmluvy o dielo v zmysle tohto článku platí, že Objednávateľ, pri odstúpení od 

Zmluvy o dielo, je oprávnený si ponechať odovzdané plnenia, ak takéto plnenie má zrejme vzhľadom na 

svoju povahu pre neho ako oprávnenú stranu hospodársky význam bez zvyšku plnenia, pri ktorom nastalo 

omeškanie, napr. sú objektívne použiteľné za účelom pokračovania dodávky Diela, alebo sa jedná 

o samostatne funkčnú časť Diela. V takomto prípade vzniká Zhotoviteľovi nárok na dohodnutú pomernú 

časť ceny v závislosti od miery plnenia časti Diela.  

21.10 Skončenie tejto Zmluvy o dielo sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy 

o dielo, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorý vznikol  do účinnosti odstúpenia, a ďalej ustanovení, 

ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy o dielo, najmä ustanovenia 

o povinnosti mlčanlivosti, komunikácii a riešení sporov.  

21.11 V prípade odstúpenia od Zmluvy o dielo sú Zmluvné strany oprávnené ponechať si plnenia akceptované 

do momentu účinnosti odstúpenia od Zmluvy o dielo.  

22. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

22.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúci po zverejnení Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho 

zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

22.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Pre splnenie 

záväzku je potrebné riadne odovzdanie Diela v súlade s požiadavkami podľa tejto Zmluvy, ku ktorému 

dôjde podpísaním Záverečného akceptačného protokolu, s výnimkou tých ustanovení a záväzkov, z ktorých 

povahy vyplýva, že majú účinky aj po uplynutí platnosti Zmluvy.  

22.3 Ustanovenia tejto Zmluvy o dielo predstavujúce obchodné tajomstvo Zhotoviteľa a ktoré sa netýkajú 

priamo nakladania s verejnými prostriedkami, ustanovenia týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností, ako 

i technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových 

cien a vzory (§ 5a ods. 4 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám), sa nezverejňujú a sú účinné aj bez 

ich zverejnenia.  

22.4 Ak v priebehu zmluvného vzťahu zmení Zhotoviteľ názov/obchodné meno, prípadne dôjde k jeho 

rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu alebo úpadku, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne 

informovať Objednávateľa, spolu s uvedením, ako prechádzajú práva a záväzky z tejto Zmluvy o dielo na 

jeho právneho nástupcu. Objednávateľ uzavrie s právnym nástupcom dodatok k tejto Zmluve o dielo 

v zmysle príslušných ustanovení ZVO, ak k právnemu nástupníctvu nedochádza zo zákona. 

22.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a Autorského zákona v platnom a účinnom znení a právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Rozhodným právom na účely prejednania a rozhodnutia sporov, ktoré vzniknú z tejto 

Zmluvy alebo v súvislosti s ňou je právo Slovenskej republiky. 

22.6 V prípade vzniku sporu z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa Zmluvné strany zaväzujú vyvinúť 

maximálne úsilie na vyriešenie takéhoto sporu primárne vzájomnou dohodou a zmierom a v prípade 

neúspechu sú na prejednanie a rozhodnutie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky. 

22.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
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a) Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky a Katalóg predbežných požiadaviek, 

b) Príloha č. 2: Časový harmonogram,  

c) Príloha č. 3: Štruktúrovaný rozpočet. 

 

22.8 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho štyri (4) pre 

Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa. 

22.9 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, predstavuje ich vlastnú slobodnú a vážnu 

vôľu, je vyhotovený v správnej forme, a že tomuto obsahu aj právnym dôsledkom porozumeli a súhlasia 

s nimi, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

Priloha č_1_Opis 

predmetu zákazky_prebežné_požiadavky.docx
Príloha č_2_Zmluva o 

dielo_Harmonogram.docx

Príloha 

č_3_Štruktúrovaný rozpočet.docx 

 

[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE] 
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V Bratislave dňa             V Košiciach dňa 11. 10. 2021 

 

 

Objednávateľ: 

 

Zhotoviteľ: 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  

a informatizácie Slovenskej republiky 

Meno: Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., 
ArtD.,  

Funkcia: podpredsedníčka vlády a ministerka 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky 

Slovensko IT, a.s. 

Meno: Ing. Pavol Miroššay 

Funkcia: predseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ 

 

 Zhotoviteľ: 

  

__________________________________ 

 Slovensko IT, a.s. 

Meno: Ing. Štefan Takáč 

Funkcia: člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ 
 

 



Opis predmetu zákazky:

“Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačného
monitorovacieho systému a návrh ďalšieho rozvoja pre

potreby implementácie fondov EÚ v programovom období na
roky 2021-2027“

1 Špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom  zákazky  je  vypracovanie  štúdie  uskutočniteľnosti  informačného  monitorovacieho
systému  (ďalej  aj  „IMS“)  pre  implementáciu  fondov  Európskej  únie  (ďalej  aj  „fondy  EÚ)  v
programovom období na roky 2021-2027 v podmienkach Slovenskej republiky.

Problematika implementácie fondov EÚ je komplexná, a preto je nevyhnutné na úrovni členského
štátu  disponovať  vyspelým  informačným  systémov,  ktorý  bude  spĺňať  všetky  technologické,
procesné, legislatívne a ďalšie požiadavky. 

Predmet zákazky, štúdia uskutočniteľnosti, bude obsahovať možné alternatívy riešenia, ako aj popis
jednotlivých alternatív ďalšieho postupu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR (ďalej aj „MIRRI SR”), ktoré zodpovedá za prípravu a funkčnosť IMS.

2 Použité pojmy a skratky
V tomto dokumente sú použité nasledujúce skratky, pojmy a značky.

Skratka / Pojem Vysvetlenie / Popis

AMIF Fond pre azyl, migráciu a integráciu

API Application programming interface alebo skratkou API (rozhranie pre programovanie aplikácií).

AT Rakúsko

BI Business Intelligence, IT pojem zastrešujúci celú Information Governance (Informačné Riadenie) 
pre všetky aktivity týkajúce sa podpory efektívnejšieho riadenia spoločnosti formou 
transformácie dát na informácie

BSK Bratislavský samosprávny kraj

CKO Centrálny koordinačný orgán

CLLD miestny rozvoj vedený komunitou

CO Certifikačný orgán

CSRÚ Centrálna Správa Referenčných Údajov - informačný systém

Štúdia uskutočniteľnosti  informačného monitorovacieho systému / Opis predmetu zákazky
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Skratka / Pojem Vysvetlenie / Popis

CZ Česká republika

ČS členský štát

DOP dopytovo-orientovaný projekt

DMS Document Management System

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja

EK Európska komisia

ENRAF Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

ePV Elektronické pracovné výkazy

ESF+ Európsky sociálny fond +

EŠIF Európske štrukturálne a investične fondy

ETL Extract, Transform, Load.

EÚ Európska únia

EÚS Európska územná spolupráca

FEAD Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

FN finančný nástroj

FST Fond spravodlivej transformácie

HW Hardware

IAM Skratka pre autentifikačný modul ÚPVS, z angl. Identity Access Management.

IKT Informačné a komunikačné technológie

IMS informačný monitorovací systém pre programové obdobie na roky 2021-2027

IMS EÚ Irregularity Management System

INTERREG Program cezhraničnej spolupráce

IS, ISVS, ITVS Informačné systémy verejnej správy. Pre vývoj a prevádzku ISVS platí výnos o štandardoch 
( dostupné na https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2018/12/konsolidovane-
znenievynos-o-standardoch-novela-3112018-ilovepdf-compressed.pdf), prípadne verzia 
aktualizovaná počas plnenia PZ.

ISF Fond pre vnútornú bezpečnosť

ISUF Informačný systém účtovníctva fondov

ITMS2014+ Informačný  monitorovací systém pre programové obdobie na roky 2014 - 2020

IT Informačné technológie

JN jednotkové náklady
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Skratka / Pojem Vysvetlenie / Popis

JP jednorazová platba

JRŽ Jednotný register žiadateľov

KF Kohézny fond

LDAP Protokol ľahkého prístupu k adresáru alebo protokol ľahkého prístupu k zoznamu (angl. 
Lightweight Directory Access Protocol)

MBVI Nástroj pre riadenie hraníc a vízovú politiku

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

MU merateľný ukazovateľ

NASES Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková 
organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚV SR“) za účelom plnenia odborných 
úloh v oblasti informatizácie spoločnosti vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006 Z. z. o 
informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb, pre
Úrad vlády Slovenskej republiky (ktoré ÚV SR vyplývajú z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o 
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj §5 ods. 2 zákona č. 
275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov), a aj pre ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby a 
fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov 
verejnej správy. Od 1. januára 2019 bola NASES delimitovaná pod Úrad podpredsedu vlády pre 
investície a informatizáciu (súčasné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR).

NP národný projekt

NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

OA Orgán auditu

OLAF The European Anti-Fraud Office - Európsky úrad pre boj proti podvodom

Objednávateľ / Odberateľ Osoba alebo organizácia využívajúca definovaný súbor aplikácií podľa dohodnutých pravidiel 
a zmlúv.

OLAP Skratka pre autentifikačný modul ÚPVS, z angl. Identity Access Management.

NFP Nenávratný finančný príspevok

OP operačný program

OPZ opis predmetu zákazky

PD Partnerská dohoda

PF paušálne financovanie

PID Projektový iniciálny dokument

PO programové obdobie

PPA Pôdohospodárska platobná agentúra
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Skratka / Pojem Vysvetlenie / Popis

PŠ programová štruktúra

PZ predmet zákazky

PRZ projektový zámer

RFO Register fyzických osôb

RO riadiaci orgán

RPO Register právnických osôb

QAMPR Metodika projektového riadenia MIRRI. QAMPR je Metodika projektového riadenia 
Objednávateľa, dostupná na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-
kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html.

SFC European Union Structural Funds Communication system

SO sprostredkovateľský orgán

SR Slovenská republika

SŽoP European Union Structural Funds Communication system

ŠC špecifický cieľ

ŠSJJ štandardná stupnica jednotkových nákladov

ŠÚ Štúdia uskutočniteľnosti 

TC tematický cieľ

TP technická pomoc

UI User Interface (Používateľské rozhranie)

ÚPVII / ÚPPVII / ÚPPVIaI Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (súčasné Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR).

UPVS Ústredný portál verejnej správy

URL A Uniform Resource Locator (URL), bežnejšie webová adresa, je odkaz na webový zdroj. URL 
špecifikuje jeho umiestnenie v počítačovej sieti spolu so spôsobom pre získanie obsahu z tejto 
adresy. 

UX User Experience (Užívateľská skúsenosť) 

VN vykonávacie nariadenie

VO Verejné obstarávanie

WF WorkFlow

Zhotoviteľ, Poskytovateľ 
služby, Riešiteľ

osoba alebo organizácia povinná Dielo vykonať a predmet Diela preukázateľne odovzdať MIRRI 
SR

ZoD zmluva o Dielo

ZS záverečná správa

ŽoNFP žiadosť o nenávratný finančný príspevok
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Skratka / Pojem Vysvetlenie / Popis

ŽoP žiadosť o platbu

ŽoP na EK Žiadosť o platbu na Európsku komisiu
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3 Východisková situácia
MIRRI  SR  spravuje  informačný  monitorovací  systém  ITMS2014+,  ktorý  bol  vyvíjaný  pre  potreby
implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v Slovenskej republike pre potreby
programového obdobia na roky 2014-2020.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej
len „Nariadenie č. 1303/2013“), článok 125 bod 2 písmeno d), článok 122 bod 3 a článok 140 bod 6 je
členský štát povinný zriadiť systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov v elektronickej podobe
a  to  o  každej  operácii,  ktoré  sú  potrebné  na  monitorovanie,  hodnotenie,  finančné  riadenie,
overovanie a audit, vrátane podľa potreby aj údajov o jednotlivých účastníkoch operácií. Členský štát
zabezpečí, aby sa všetky výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacim orgánom, certifikačným
orgánom,  orgánom  auditu  a  sprostredkovateľskými  orgánmi  uskutočňovali  prostredníctvom
systémov elektronickej výmeny údajov, t. j. elektronickými prostriedkami. Ak dokumenty existujú len
v elektronickej forme, používané počítačové systémy musia spĺňať uznávané bezpečnostné normy,
ktoré zabezpečujú, že uchovávané dokumenty spĺňajú vnútroštátne zákonné požiadavky a môžu byť
spoľahlivé na účely auditu. Tieto požiadavky sú často pomenované aj ako princípy e-Kohézie.

V rámci § 49 odsek 1 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 (ďalej
len  „Zákon  č.  292/2014  Z.  z.“)  je  definovaný  informačný  monitorovací  systém,  ktorý  zahŕňa
štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Informačný monitorovací systém
obsahuje  údaje,  ktoré  sú  potrebné  na  transparentné  a  efektívne  riadenie,  finančné  riadenie  a
kontrolu  poskytovania  príspevku  a  na  zabezpečenie  informácií  podľa  osobitných  predpisov.
Informačný monitorovací  systém slúži  na  evidenciu  informácii  a  osobných údajov  fyzických  osôb
získavaných pri poskytovaní príspevku podľa § 47 Zákona č. 292/2014 Z. z.

Informačný monitorovací systém ITMS2014+ v nadväznosti na Nariadenie č. 1303/2013 a Zákon č.
292/2014  Z.  z.,  predstavuje  centrálny  informačný  systém,  ktorý  slúži  na  evidenciu,  následné
spracovávanie,  export,  výmenu  dát,  údajov  a  dokumentov  medzi  žiadateľom/prijímateľom,
poskytovateľom pomoci a ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie európskych štrukturálnych
a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v Slovenskej republike v programovom období 2014 – 2020.
Systém podporuje komunikáciu medzi žiadateľom/prijímateľom a poskytovateľom pomoci a inými
orgánmi zapojenými do implementácie EŠIF a to najmä v elektronickej podobe. Taktiež zabezpečuje
zber  dát  na  všetkých  úrovniach  o  programovaní,  projektovom  a  finančnom  riadení,  slúži  na
zaznamenávanie kontrol, monitorovanie a hodnotenie EŠIF. 

V zmysle § 5 odsek 1 a 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon č. 305/2013“) ITMS2014+ patrí do kategórie špecializovaných portálov. 

ITMS2014+  predstavuje  moderný,  ľahko  rozširovateľný  a  prevádzkovateľný  informačný  systém
postavený najmä na opensource  produktoch a technológiách. Vysoký dôraz sa kladie na orientáciu
na koncového používateľa systému, t. j. na intuitívnosť a zrozumiteľnosť informačného systému a na
maximálnu  využiteľnosť,  analytické  spracovanie  a  na  možnosti  jednoduchého  zverejňovania
uložených údajov a dát. 
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Vlastníkom a  správcom informačného monitorovacieho systému ITMS2014+  a  autorských  práv  k
systému je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“).
MIRRI  SR  umožnilo  Pôdohospodárskej  platobnej  agentúre  (ďalej  aj  „PPA“)  upravovať  systém
ITMS2014+  formou  udelenia  sublicencie  za  účelom  plnenia  povinností  v  zmysle  §17a  zákona  č.
280/2017 Z. z.  o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji  vidieka a o zmene
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 v znení neskorších
predpisov. Jedná sa o subjekt, ktorý sa podieľa na rozvoji ITMS2014+ (ďalej aj „participujúci subjekt“).
Ďalším participujúcim subjektom je aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej aj „MF SR“),
ktoré plní úlohy Certifikačného orgánu.

Prevádzkovateľom  ITMS2014+  je  DataCentrum  (rozpočtová  organizácia  v  priamej  riadiacej
pôsobnosti MF SR), ktoré zodpovedá za zabezpečenie prevádzky ITMS2014+, poskytovanie podpory
pre používateľov systému ITMS2014+ a tiež zabezpečuje bezpečnosť systému ITMS2014+.

Aktuálny stav informačného systému, ktorého posúdenie tvorí jadro predmetu zákazky je podrobne
rozpísaný v dokumente s názvom: „Opis aktuálneho stavu ITMS2014“, ktorý tvorí prílohu č.2 Výzvy na
predloženie ponuky.
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4 Predmet zákazky
Cieľom realizácie zákazky je zabezpečiť pre MIRRI SR komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti  (ďalej aj 
„ŠÚ“) pre realizáciu IMS. ŠÚ bude vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými predpismi, ako aj 
internými  predpismi MIRRI SR, upravujúcimi projektové riadenie, kvalitu manažmentu, bezpečnosť 
daného riešenia a ďalšie náležitosti, ktoré súvisia s IMS.

ŠÚ bude pozostávať z nasledovných pod aktivít, ktoré bude Zhotoviteľ povinný zabezpečiť:

1) Podpora MIRRI SR počas prípravnej fázy projektu časť: High-level analýza súčasného stavu a 
detailná identifikácia alternatív ďalšieho rozvoja, zahŕňajúca najmä:

 Pracovné stretnutia a konzultácie k dokumentácii,
 Príprava konceptu riešenia [.docx, v prípade požiadavky objednávateľa .pptx],
 Rámcový Katalóg požiadaviek (KP) v štruktúrovanej podobe [.xlsx],
 Identifikácia problémov a návrh riešenia [.docx],
 Identifikácia rizík pre každú alternatívu a vytvorenie štruktúrovaného registra rizík 

[.xlsx],
 Identifikácia a rozpracovanie alternatív (použitie súčasného IS, rozvoj existujúceho IS, 

nový IS) vrátane spôsobu prevádzkovania IS [.docx],
 Rámcová identifikácia silných a slabých stránok jednotlivých variantov aj s finančnou 

náročnosťou v rozsahu podľa požadovanej dokumentácie pre fázu projektu a 
predpísaných šablón podľa QA [.xlsx],

 Návrh TO-BE architektúry [.docx],
 P-01 - Projektový zámer – rámcový,
 Príloha 1: Rámcový katalóg požiadaviek [.xlsx],
 Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový [.xlsx], 
 P-02 - BC/CBA – odôvodnenie projektu – rámcové[.xlsx],
 P-04 - Projektový plán – rámcový,
 Účasť na projektových stretnutiach.

2) Komplexná podpora MIRRI SR počas prípravnej fázy projektu časť: Vypracovanie projektovej 
dokumentácie v zmysle vyhlášky č. 85/2020 a súvisiacej metodickej dokumentácie pre 
prípravnú fázu projektu:

 Popis rozhraní (API) [OpenAPI3+] [.docx],
 UX/UI nedostatky + TO-BE koncept vrátane identifikácie a high-level popisu možných 

alternatív [.docx],
 Návrh zmeny UI a UX v súlade s aktuálnou verziou ID-SK [Figma prototyp],
 GAP analýza TOBE-ASIS[.docx],
 Identifikácia odporúčaného variantu aj s rizikami a závislosťami a rámcovou 

náročnosťou (odhad náročnosti, implementácia podľa položiek KP vrátane priorizácie 
položiek KP podľa biznis dôležitosti – value points - a naplnenia cieľov projektu) 
[.xlsx],
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 P-01 -Projektový zámer – rámcový,
 Funkčná špecifikácia – rámcová,
 Rámcový katalóg požiadaviek [.xlsx],
 Zoznam rizík a závislostí – rámcový [.xlsx], 
 P-02 - BC/CBA – odôvodnenie projektu – rámcové[.xlsx],
 P-03 - Prístup k projektu – rámcový,
 P-04 - Projektový plán – rámcový,
 Návrh technologických zmien [.docx] – rámcový,
 Účasť na projektových stretnutiach,
 Účasť na zasadnutiach riadiaceho výboru projektu.

3) Komplexná podpora MIRRI SR počas iniciačnej fázy projektu časť: Návrh riešenia 
a pripomienkovanie riešenia

 Podrobné rozpracovanie zvolenej alternatívy rozvoja IS [.docx],
 Návrh zmeny UI a UX v súlade s ID-SK [prototyp pre UI layout, FIGMA prototyp]
 Návrh TO-BE architektúry [.docx alternatívne UML], 
 Návrh technologických zmien [.docx],
 GAP analýzy [.docx],
 Register rizík [.xlsx],
 Harmonogram implementácie [.xlsx],

 Finálne verzie návrhov k architektúre, technológiám, dizajnu, GAP analýzy a ďalších 
vyššie uvedených výstupov.

4) Komplexná podpora MIRRI SR počas iniciačnej fázy projektu časť: Vypracovanie projektovej 
dokumentácie v zmysle vyhlášky č. 85/2020 a súvisiacej metodickej dokumentácie 

 I-01 Projektový zámer – detailný [.docx],
 Príloha 1: Funkčná špecifikácia – detailná = katalóg požiadaviek [.xlsx],
 Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný [.xlsx], 
 I-02 - BC/CBA – odôvodnenie projektu – detailné [.xlsx],
 I-03 - Prístup k projektu – detailný [.docx],
 Príloha 1: Technická špecifikácia = katalóg požiadaviek [.xlsx],

 Ďalšie dokumenty v zmysle platnej metodiky v súlade so vzájomne potvrdenými 
plneniami.

5) Komplexná podpora MIRRI SR počas iniciačnej fázy projektu časť: Podpora pri verejnom 
vypočutí,  účasť na zasadnutiach Riadiaceho výboru a interných procesoch MIRRI SK

 Súčinnosť pri príprave podkladov pre verejné vypočutie,
 Účasť na verejnom vypočutí a súvisiacich workshopoch,
 Podporná dokumentácia a finalizácia výstupov potrebných pre zadanie realizačnej 

fázy.
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5 Požiadavky na dodanie predmetu zákazky
V tejto časti a Prílohách č. 1 a č. 2 sú uvedené požiadavky na predmet zákazky. Predmet zákazky musí
byť  dodaný  ako  dielo.  Dielo  a jeho  jednotlivé  časti (inkrementy)  musia  byť  dodané  minimálne  v
rozsahu a v kvalite definovanej vo všeobecne záväzných predpisoch, vnútorných predpisoch MIRRI SR
pre  oblasť  IT  ako  aj  v súlade  so  ZoD,  ktorej  predmetom bude  dodanie  ŠÚ a inými  relevantnými
ustanoveniami, vzťahujúcimi sa na IMS. Dodané plnenie musí naplniť všetky skutočnosti definované
opisom predmetu zákazky, vrátane všetkých požiadaviek Objednávateľa, ktoré počas implementačnej
fázy ŠÚ vyvstanú. 

Predmet  zákazky  môže  byť  rozdelený  a dodávaný  po  častiach,  ale  dodávateľ  zodpovedá  za
kompatibilitu týchto častí a výslednú funkčnosť predmetu zákazky ako celku.

Požiadavky uvedené v tejto kapitole a Prílohách č. 1 a č. 2 nemusia byť implementované, pokiaľ je ich
možné implementovať až vo vyšších fázach projektu ako je napr. realizačná fáza, ale IMS musí byť
analyzovaný, navrhnutý riešiteľom v súlade s danými požiadavkami. 

Ďalšie podrobnosti spojené s dodaním predmetu zákazky stanovuje návrh obchodných podmienok -
ZoD.

6 Prílohy
Príloha č. 1 – Predbežný popis Biznis požiadaviek IMS

Príloha č. 2 – Predbežný popis požiadaviek na IMS

Štúdia uskutočniteľnosti  informačného monitorovacieho systému / Opis predmetu zákazky
10



Predbežný popis biznis požiadaviek na IMS

Generálne funkcionality systému
1) Základné princípy

a) Systém bude rozdelený na 2 časti:  

i) Verejnú časť – prístup pre verejnosť 

ii) Neverejnú časť – prístup pre orgány a iné subjekty podieľajúce sa na administrácii

fondov EÚ

b) Systém bude okrem fondov EŠIF obsahovať aj fondy, ktoré nie sú súčasťou EŠIF a ktoré majú

iné procesy a pravidlá ako fondy EŠIF

c) Princíp verzionovania bude povinne aplikovaný na každú relevantnú evidenciu

d) Každá relevantná evidencia bude mať povinne definovaný WorkFlow

e) DMS bude prístupné pre každú relevantnú evidenciu

f) Zavedenie viacjazyčnosti celého systému, minimálne slovenská a anglická verzia

g) Systém je postavený na pravidlách oprávnení a rolí, špec.:

i) rolí orgánu, ktoré definujú sadu dostupných pracovných pozícii pre používateľa

ii) oprávnení  a nastavenia  pracovných  pozícií  pre  používateľa  –  prístupné  sú  len  tie

objekty evidencií a v rámci nich len tie úkony, ktoré zodpovedajú jeho zaradeniu /

pracovnej náplni

2) Číselníky

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie základných číselníkov ITMS

b) Každý číselník musí mať určené, odkiaľ pochádza zdroj dát a či dáta môžu byť modifikované v

rámci ITMS alebo nie.

c) Základná štruktúra a vlastnosti číselníkov musí byť jednotná (kód, názov, popis … ) Vytvárané

ITMS číselníky musia tieto atribúty a vlastnosti dediť.

d) Číselníky  musia  obsahovať  možnosť  evidencie  platnosti  položiek  číselníka  (t.j.  vývojom

štruktúry  konkrétneho  číselníka  v čase  nedôjde  k zmene  evidencií,  kde  bola  v minulosti

platná položka číselníka použitá; na druhej strane v nových evidenciách systém neumožní /

upozorní na výber už neplatnej položky číselníka 

3) Spis - DMS

a) Vytvorenie evidencie spisu pre každú relevantnú evidencie

b) Umožnenie vytvorenia, editácie a výmazu dokumentu

c) Zabezpečenie verzionovania obsahu dokumentov

d) Zabezpečenie možnosti určiť platnosť dokumentu

e) Možnosť  vytvorenie  rôznych  skupín  dokumentov  s možnosťou  naviazania  na  konkrétne

evidencie

4) Kalendár

a) Vytvorenie evidencie kalendáru s možnosťou organizácie vlastného času

b) Umožniť vytvorenie úloh, plánovaných činností, pripomienok

c) Umožniť prepojenie na jednotlivé objekty evidencií z úrovne kalendáru a evidencie

1
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5) Webtexty a obsah statických stránok - CMS ITMS

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie, z ktorej bude možné editovať statické texty aplikácie ITMS

ako:

i) Statické texty verejnej časti ITMS. 

ii) Texty v PDF výstupných zostavách

iii) Krátke príručky/help

b) Od funkcionality sa vyžaduje aby podporovala rôzne typy formátovania

c) Požaduje sa, aby funkcionalita podporovala vkladanie a formátovanie obrázkov

d) Požaduje sa, aby bol nad funkcionalitou vytvorený štruktúrovaný repozitár pre vložené resp.

znovupoužiteľné obrázky 

e) Požaduje sa, aby v rámci webtextov bolo možné vkladať okrem statického textu aj dynamické

odkazy na polia v DB

6) Workflow - riadený proces administrácie

a) Požaduje sa vytvorenie funkcionality na riadené spracovanie, administrovanie žiadosti.

b) Funkcionalita musí implementovať princípy:

i) Fáz

ii) Stavov vo fázach

iii) Mechanizmus 4-očí pri prechode medzi stavmi alebo fázami

iv) Prechodových polí, ktoré sa vypĺňajú pri prechode medzi stavmi alebo fázami

v) Akcií, ktoré sa realizujú pri prechode medzi stavmi alebo fázami

vi) Generovaných reportov zo vstupov používateľa pri prechode medzi stavmi alebo fázami

vii) validácie logických kontrol na prechodoch a použitých akciách, poliach a pod

c) Funkcionalita musí podporovať:

i) pre-condition  podmienkami,  ktoré  určujú  správanie  sa  funkcionality  alebo  časti

funkcionality

ii) sledovanie a vyhodnocovania lehôt na rôznych úrovniach 

iii) verzionovanie a schvaľovanie verzií

iv) spätných posunov pre riešenie administratívnych chýb

d) Požaduje  sa,  aby  bolo  súčasťou  funkcionality  aj  zaznamenávanie  všetkých  aktivít,  na

objektoch, ktoré workflow využijú

7) Notifikácie

a) Požaduje sa vytvorenie notifikačného mechanizmu pre zasielanie správ/notifikácii zo systému

ITMS

b) Obsahom notifikácie môžu byť preddefinované formátované texty alebo jednorazové texty 

c) Spôsob realizácie notifikácie môže byť:

i) email

ii) interná notifikácia

iii) push notifikácia

iv) sms

d) Pre každú evidenciu si používateľ bude môcť samostatne určiť, akým spôsobom mu budú

doručované notifikácie

e) Funkcionalita  musí  vedieť  spracovať  nárazovo  požiadavku  na  odoslanie  stoviek  a  tisícok

notifikácii

f) Funkcionalita musí zahŕňať plánovanie notifikácii v budúcnosti
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g) Funkcionalita musí poskytovať rozhranie/služby, ktoré budú môcť využiť ostatné evidencie

ako napríklad WF 

h) Funkcionalita  musí  umožniť  výber  adresátov  z  rôznej  úrovne  a z  filtra  so  širokou  sadou

filtračných kritérií (napr. štatutári národných projektov príslušnej prioritnej osi v stavoch po

ukončení fyz. realizácie projektu)

i) Funkcionalita musí obsahovať možnosť manažmentu nad notifikáciami a zobrazenie všetkých

notifikácií v systému podľa oprávnení

j) Funkcionality musí obsahovať mechanizmus, ktorý bude informovať odosielateľa o prečítaní

odoslanej správy adresátom, podľa voľby príslušného typu notifikácie

8) Elektronické formuláre

a) Požaduje  sa  vytvorenie  formulár  framework  pre  ITMS,  ktorý  ponúkne  možnosť

jednoduchšieho  vytvárania  inteligentných  formulárov,  ktorú  sú  ľahšie  a  jednoduchšie

ovládateľné zo strany užívateľa IS

b) Požaduje sa: 

i) Použitie štandardizovaných HTML komponentov na báze IDSK

ii) Dôraz na stabilitu formulárov

iii) Dôraz na rýchlosť formulárov (načítanie, vykreslenie)

iv) Dôraz na nákladovú efektívnosť pri údržbe, zmene formulárov

v) Dôraz na kompatibilitu s najnovšími internetovými browsermi

vi) Dôraz na používateľský komfort práce s formulárom

vii) Preferovaná technológia založená HTML 5

c) Možnosť napojenia formulárov na jednotlivé evidencie

9) Elektronická komunikácia

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie elektronickej  komunikácie,  ktorá zabezpečí  komunikáciu

medzi používateľom verejnej časti a orgánmi na neverejnej časti

b) Umožniť odoslania odpovede na konkrétnu komunikáciu

c) Zabezpečiť dostupnosť za všetkých evidencií systému

d) Dostupnosť využitia kvalifikovaného elektronického podpisu s integráciou na ÚPVS

e) Možnosť  určenia  adresáta  ako  používateľa  verejnej  časti  /  orgán  neverejnej  časti  /

špecifického spracovateľa danej evidencie na neverejnej časti

f) Možnosť nastavenia väzby komunikácie na rôzne entity

g) Prepojenie komunikácie s DMS jednotlivých entít 

10) Osoby

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie osôb v ITMS 

b) Požaduje  sa,  aby  pri  vytváraní  osôb  systém  vyžadoval  jednoznačný  identifikátor  osoby,

ktorým bude osoba v ITMS identifikovaná

c) Požaduje sa, aby sa do ITMS mohli registrovať aj zahraničné osoby

d) Vyžaduje sa overenie základných identifikačných údajov osoby voči RFO

e) Možnosť overenia zahraničných osôb voči externým systémov

f) Požaduje sa zavedenie vlastného ITMS identifikátora pre každú osobu v systéme

g) Požaduje sa zavedenie logických vzťahov medzi konkrétnou osobou a vybranými subjektmi v

systéme ITMS (štatutárny zástupca, kontaktná osoba, používateľ …)

h) Požaduje sa zavedenie logických vzťahov medzi  konkrétnou osobou a vybranými orgánmi

implementácie fondov v systéme ITMS (zamestnanec, používateľ …)
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i) Na osobe budú evidované základné údaje osoby, adresné a kontaktné údaje

j) Požaduje sa zavedenie verzionovania osôb, kde pri každej zmene osoby bude vytvorená nová

verzia a uložená historická 

k) Aplikácia pravidiel GDPR 

11) Subjekty

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie subjektov v ITMS 

b) Požaduje sa, aby sa do ITMS mohli registrovať aj zahraničné subjekty

c) Požaduje sa, aby sa do ITMS mohli registrovať aj subjekty, ktorými sú FO (vrátane slobodných

povolení, subjekty bez IČO a bez DIČ)

d) Možnosť overenia zahraničných subjektov voči externým systémov

e) Požaduje sa, aby pri vytváraní subjektu systém vyžadoval jednoznačný identifikátor subjektu,

ktorým bude subjekt v ITMS identifikovaný (IČO, DIČ, IČ DPH, VAT … ) 

f) Vyžaduje sa overenie základných identifikačných údajov subjektu by voči RPO, resp. inému

príslušnému registru

g) Požaduje sa zavedenie vlastného ITMS identifikátora pre každý subjekt v systéme

h) Požaduje  sa  zavedenie  verzionovania  subjektov,  kde  pri  každej  zmene  subjektu  bude

vytvorená nová verzia a uložená historická 

i) Požaduje sa zavedenie funkcionality nástupníctva / následníctva medzi subjektami

j) Požaduje sa integrácia na:

i) ISUF

ii) JRŽ

iii) Register adries

iv) RPO

k) Na subjekte budú evidované základné údaje osoby, adresné a kontaktné údaje

l) Evidencia musí evidovať údaje definované v prílohe XVII nariadenia 2021/1060

12) Organizácie v pôsobnosti subjektu

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie pod subjektami pre organizácie vo svojej pôsobnosti. 

b) Na objekte sa ukladajú základné, adresné a kontaktné údaje

c) Osoby subjektu sa priradzujú pod organizáciu v pôsobnosti 

13) Orgány implementácie fondov

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie orgánov implementácie fondov

b) Organ vzniká pod subjektom kde platí, že subjekt môže mať pod sebou vytvorených viac

orgánov ale orgán patrí vždy pod jediný subjekt

c) Orgán musí disponovať jedinečným kódom

d) Na  orgánoch  sa  priradzujú  osoby  subjektu.  Osoba  subjektu  môže  mať  platný  vzťah

s viacerými orgánmi naraz 

e) Osoba na orgáne je zároveň používateľom systému ITMS na neverejnej časti 

f) Na každom vzťahu orgán osoba sa definujú pracovné pozície pre osobu

g) Požaduje sa zavedenie funkcionality delimitácie medzi orgánmi

14) Oprávnenia a riadenie prístupov na neverejnej časti

a) Systém autorizácie na neverejnej časti musí byť postavený na princípe pracovných pozícii

a) Pracovná  pozícia  musí  disponovať  množinou  oprávnení  nad  aplikáciou  a  WF  stavmi

jednotlivých evidencií
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b) Oprávnenia sa požaduje rozdeliť na nasledovné kategórie: 

i) View – oprávnenia na zobrazenie objektov, 

ii) Insert – oprávnenia na pridávanie objektov, 

iii) Delete – oprávnenia na výmaz objektov, 

iv) Edit– oprávnenia na editáciu objektov,  

v) Invalidate - oprávnenia na uplatňovanie a zneplatňovanie objektov,  

vi) Special – špeciálne oprávnenia na prácu s ITMS.

d) Jednotlivé kategórie oprávnené musia vedieť pracovať s aplikáciou nezávisle od ostatných

oprávnení

e) Nastavenie oprávnení  aj  pre konkrétneho používateľa (nad rámec pracovnej  pozície),  pre

príslušný stav WF ako aj konkrétny objekt

f) Zachytenie histórie priradenia pozícií používateľov

15) Riadenie vizibilít na neverejnej časti

a) Požaduje sa vytvorenie nasledovného princípu vizibilít v aplikácii ITMS: 

i) Programová vizibilita 

ii) Vizibilita na úrovni výzvy 

iii) Orgánová vizibilita

iv) Vizibilita na úrovni stavu

v) vizibilita na úrovni objektu

b) Dostupnosť zachytenia histórie priradenia vizibilít používateľov

16) Zobrazovanie zoznamov evidencií, filtrovanie a exporty

a) Možnosť vlastného zobrazenia zoznamov (voliteľné stĺpce – zapínanie, vypínanie, presúvanie)

a export takýchto zoznamov

b) Možnosť zdieľať/posielať vlastné uložené filtre iným užívateľom systému

17) Žiadosť o prístup do verejnej  ITMS 

a) Elektronický  formulár  dostupný  na  verejnej  časti  ITMS,  ktorý  umožní  podať  žiadosť  o

registráciu právnickým alebo fyzickým osobám

b) Umožnenie registrácie subjektu a osoby ako používateľa subjekty

c) Overenie základných identifikačných údajov osoby voči RFO

d) Overenie základných identifikačných údajov subjektu voči RPO

e) Možnosť overenia zahraničných osôb voči externým systémov

f) Možnosť prepojenia s identitami UPVS 

g) Umožnenie predloženia žiadosti elektronicky cez UPVS alebo listinne.

h) Umožnené generovať PDF formulár žiadosti

i) Na neverejnej časti bude existovať evidencia na schvaľovanie / administrovanie žiadosti o

prístup do ITMS

j) Požaduje aby na neverejnej časti bol proces schvaľovania riadený pomocou Workflow

k) V rámci schvaľovacieho procesu musí existovať logika na zamedzenie vytvárania chybných

alebo duplicitných používateľov systému ITMS.

18) Žiadosť o prístup do neverejnej  ITMS 

a) Evidencia bude dostupná na neverejnej časti

b) Od funkcionality sa požaduje možnosť vytvárania žiadosti na:

i) novú osobu so zaradením na orgán, 
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ii) vytvorenie prístupu na neverejnú alebo verejnú časť, 

iii) nastavenie pracovných pozícií, 

iv) blokovanie a odblokovanie používateľa, 

v) zmena osobných údajov osoby a zrušenie prístupu a pod. 

c) Požaduje  aby  na  neverejnej  časti  bol  proces  schvaľovania  automatizovaná  a  riadený

pomocou Workflow

d) Verzionovanie žiadosti o prístup

19) Programová štruktúra (PŠ)

e) Umožnenie vytvorenie viacúrovňovej PŠ

f) Umožnenie  vytvorenia  viacerých  typov  PŠ  (EŠIF,  Štátna  pomoc,  Dotácie,  Finančné

mechanizmy, ...)

g) Možnosť definovania názvoslovia pre jednotlivé úrovne typov PŠ

h) Možnosť vytvárania finančných plánov pre jednotlivé typy PŠ 

i) Možnosť definovania finančných plánov podľa rokov, fondov, typu intervencie, priorít a pod.,

vrátane finančných plánov, týkajúcich sa prevodov medzi fondami, regiónmi a pod.  

j) Možnosť vytvárania plánov vecného plnenia pre jednotlivé typy PŠ (definovanie viacerých

úrovní ukazovateľov, nastavenie sledovania doplnkových údajov, plán plnenia v čase, ...)

k) Možnosť riadenia zodpovednosti orgánov za implementáciu typov PŠ (viaceré typy orgánov

na PŠ, priradenie orgánov k úrovniam PŠ, ...)

l) Možnosť definovania kritérií pre implementáciu na úrovni PŠ (oprávnené územie, oprávnené

výdavky, kategorizácie, ...)

m) Možnosť  vykonávania  zmien  na  typoch  PŠ  v čase  so  zachovaním  pôvodných  dát  na  PŠ

(verzionovanie)

n) Riadený schvaľovací proces vytvorenia a zmeny typu PŠ (workflow)

o) Umožnenie  konfigurácie  systému  a  procesov  riadenia  implementácie  na  úrovni  typu  PŠ

(definícia využívania a prepojenia jednotlivých evidencií, stanovenie procesných a vzťahových

diagramov)

p) Zabezpečenie monitorovania priebehu plnenia na úrovni PŠ

q) Možnosť generovania monitorovacích a hodnotiacich správ na úrovni PŠ

r) Prepojenie s externými systémami na prenos údajov (SFC, ...)

s) Umožnenie sledovania špecifických cieľov, ktoré nespĺňajú základné podmienky podľa čl. 15

nariadenia EK č. 2021/1060

t) Zabezpečiť  podporu  procesu  reštrukturalizácie  PŠ  (spájanie,  rozdelenie,  presun  časti

operačného programu)

20) Podmienky poskytnutia príspevku

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie podmienok poskytnutia príspevku

b) Umožnenie priradenie podmienok k rôznym úrovniam OP

c) Umožnenie priradenia príloh k jednotlivým podmienkam

d) Zabezpečiť možnosť generovať export pre podmienky

21) Hodnotitelia

a) Požaduje sa vytvorenie a spravovanie centrálneho registra odborných hodnotiteľov 

b) Evidencia hodnotiteľov vo vzťahu k orgánom implementácie

c) Stanovovanie relevancie hodnotiteľa pre vykonávanie hodnotenia vo vzťahu k jednotlivým

úrovniam PŠ
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d) Zavedenie jednoznačných kritérií na výber odborných hodnotiteľov

e) Umožniť zadefinovať ako odborného hodnotiteľa aj zahraničnú osobu

22) Zistenia

a) Požaduje sa vytvorenie verejne prístupnej komunikácie/siete  „Urgent Case Alarm“,  ktorá

umožní  zdieľať  informáciu  o  zistených  kritických  prípadoch  nesprávnych  postupov

implementačných orgánov alebo prijímateľov (zistenia z auditov EK a auditov vykonávaných

orgánom auditu MF SR)

b) Požaduje sa vytvorenie evidencie všetkých zistení v systéme, kde budú zistenia zo všetkých

kontrol v systéme a z evidencie „Urgent Case Alarm“

c) Umožniť generovanie exportov z „Urgent Case Alarm“ a z evidencie zistení.

23) Audit

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie auditov EK a auditov vykonávaných orgánom auditu MF SR

s prepojením na evidenciu „Urgent Case Alarm“

b) Umožniť generovanie exportov z evidencie auditov

24) Odvolania (Opravné prostriedky k vydaním rozhodnutiam)

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie odvolaní

b) Požaduje, aby bol proces odvolania riadený pomocou Workflow

c) Umožniť generovanie exportov z evidencie odvolaní

Projektové riadenie
25) Výzvy

a) Požaduje sa vytvorenie a spravovanie evidencie výziev

b) Každý  typ  PŠ  bude  môcť  mať  definovanú  vlastnú  výzvu  (typ  výzvy)  s  rôznymi  sekciami

a poliami

c) Stanovanie relevantnej PŠ, za ktorú bude výzva vyhlásená

d) Definovanie orgánov, ktoré výzvu vyhlasujú a ktoré poskytujú pomoc, a platobnej jednotky,

ktorá bude spracovávať platby Definovanie orgánov, ktoré 

i) výzvu vyhlasujú výzvu 

ii) zabezpečujú konanie o ŽoNFP

iii) a ktoré poskytujú pomoc

iv) , vystupujú v pozícii platobnej jednotky, ktorá bude spracovávať platby 

e) Možnosť  automatického  vylosovania  hodnotiteľov  k jednotlivým  žiadostiam  o NPF

s možnosťami  dodatočného  losovania  a priradenie  arbitra.  Funkcionalita  bude  mať

samostatné verzionovanie

f) Stanovenie  kritérií  oprávnenosti pre  implementáciu  na  úrovni  ŽoNFP –  napr.  kritéria  pre

subjekt  (žiadateľ,  partneri),  rozpočet,  oprávnenosť  výdavkov,  oprávnené  územia,  cieľové

skupiny, ktorým je určená pomoc  ...

g) Stanovenie podmienok poskytnutia príspevku a spôsobu ich preukázania (prostredníctvom

dokumentov/integračnou akciou)

h) Možnosť definovať hodnotiacich kritérií pre žiadosti o NFP

i) Definovanie monitorovania pre žiadosti o NFP a projekty (merateľné ukazovatele projektové)
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j) Možnosť definovania špecifických polí  pre evidencie pod výzvou (neštandardné polia proti

stanovenému formuláru ŽoNFP a Projekty)

k) Na neverejnej časti bude existovať evidencia na vyhlásenie / administrovanie/ aktualizácie

výzvy

l) Požaduje aby na neverejnej  časti bol  proces vyhlasovania a následnej aktualizácie riadený

pomocou Workflow

m) Možnosť prepojenia výzvy na rôzne dotačné schémy

n) Zabezpečenie rôznych prehľadov na úrovni čerpania, alokácie, podľa stavov žiadostí o NFP

o) Možnosť  generovania  záverečnej  správy  z výzvy  a generovanie  zoznamov  podľa  stavu

vyhodnotenia

p) Možnosť verzionovania výzvy pri vyhlásení a pri aktualizovaní výzvy

q) Možnosť definovať rôzne posudzovacie obdobia pre výzvu podľa potreby orgánu

r) Možnosť editácie výzvy v nevyhnutnom rozsahu bez negatívneho vplyvu na rozpracované 

žiadosti o NFP

26) Projektový zámer

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie projektových zámerov

b) Projektový zámer sa bude vytvárať v nadväznosti na výzvu

c) Kontrola projektového zámeru voči podmienkam nastavených na výzve

d) Zabezpečenie  možnosti  odosielania  projektového  zámeru  z verejnej  časti  na  neverejnú

a opačne

e) Možnosť vytvorenia ŽoNFP z projektového zámeru

f) Možnosť dodatočného prepojenia na evidenciu ŽoNFP

g) Umožniť generovanie exportov z evidencie projektových zámerov

27) Žiadosť o príspevok/dotáciu (ŽoNFP)

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie žiadostí o NFP

b) Pre  každý  typ  PŠ  bude  môcť  byť  definovaný  samostatný  formulár  ŽoNFP  (typ  ŽoNFP)

s rôznymi sekciami a rôznou povinnosťou polí

c) ŽoNFP bude vytvárať v nadväznosti na výzvu

d) Pre programy INTERREG bude formulár pripravený pre dvojjazyčné vypĺňanie

e) Umožnenie definovania žiadateľa, partnerov, zadania základných informácií formuláru

f) Zabezpečenie monitorovania na úrovni ŽoNFP

g) Kontrola ŽoNFP voči podmienkam nastavených na výzve

h) Umožnenie predloženia žiadosti elektronicky cez UPVS alebo listinne.

i) Zabezpečenie možnosti odosielania ŽoNFP z verejnej časti na neverejnú a opačne

j) Umožnenie generovať PDF formulár žiadosti

k) Možnosť generovania exportu z rozpočtu

l) PDF formuláru má odrážať polia a sekcie vo formulári ŽoNFP

m) Na neverejnej časti bude existovať evidencia na schvaľovanie / administrovanie žiadosti o

NFP

n) Požaduje aby na neverejnej časti bol proces schvaľovania riadený pomocou Workflow

o) Zavedenie  verzionavania  na  ŽoNFP  pre  zachytenie  odoslanej  verzie  z verejnej  časti  na

neverejnú časť a z neverejnej časti na verejnú časť

p) Zobrazenie špecifických polí definovaných pre ŽoNFP na úrovni výzvy, resp. inej nadradenej

entite

q) Možnosť vygenerovania rôznych reportov definovaných pre daný typ ŽoNFP
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r) Umožniť vytváranie ŽoNFP, ktoré budú kombináciou grantov a finančných nástrojov

s) Možnosť načítania dát z projektového zámeru

28) Projekt

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie projektu

b) Kopírovanie dát ŽoNFP do projektu v rámci procesu vytvorenia projektu

c) Zavedenie  verzionovania  projektu  pre  zachytenie  zmien  na  projekte  v rámci  realizácie

projektu

d) Pre každý typ PŠ bude môcť byť definovaný samostatný formulár  projektu (typ projektu)

s rôznymi sekciami a rôznou povinnosťou polí

e) Zabezpečenie monitorovania na úrovni projektu

f) Kontrola projektu voči PŠ alebo inej definovanej nadradenej entite

g) Zabezpečenie možnosti priradenia alokácie projektu k jednotlivým kategóriám intervencií 

h) Zabezpečenie možnosti odosielania zmeny projektu z verejnej časti na neverejnú a opačne

i) Umožnenie generovať PDF formulár predmetu podpory, rozpočtu

j) Požaduje, aby na neverejnej časti bol proces realizácie projektu riadený pomocou Workflow

k) Umožniť vytváranie projektov, ktoré budú kombináciou grantov a finančných nástrojov

l) Požaduje sa integrácia na ISUF

m) Zobrazenie špecifických polí definovaných pre projekt na úrovni výzvy, resp. inej nadradenej

entite 

n) Možnosť vygenerovania rôznych reportov definovaných pre daný typ projektu

29) Zmluva projektu

a) Požaduje vytvorenie evidencie pre zmluvu projektu, ktorá umožní nadefinovanie viacerých

šablón pre používateľov

b) Umožnenie online vytvorenia zmluvy pre projekt zo definovaných šablón alebo vyskladanie

nového reportu

30) Kontroly

a) Požaduje  sa  vytvorenie  evidencie  kontrol  pre  objekty  projekt,  žiadosť  o platbu,  verejné

obstarávanie a pre delegované právomoci

b) Možnosť evidovania zistení kontroly a námietok ku kontrole

c) Umožnenie generovať PDF kontroly, napr. správa z kontroly

d) Možnosť vyjadrenia používateľa ku zisteniam kontroly 

e) Zavedenie verzionovania kontrol

f) Požaduje aby na neverejnej časti bol proces vykonania kontroly riadený pomocou Workflow

31) Verejné obstarávanie (VO)

a) Požaduje vytvorenie evidencie VO s jednotným procesom pre celý systém

b) Možnosť definovania rôznych typov VO

c)  Možnosť prepojenia na iné evidencie , napr. ŽoNFP, projekty, ŽoP, atď.

d) Zavedenie verzionovania VO  pre zachytenie zmien  v rámci procesu realizácie VO a procesu

kontroly VO

e) Možnosť podania žiadosti o vykonanie kontroly

f) Požaduje sa integrácia na UVO, EKS a iné systémy pracujúce s VO

g) Umožnenie generovať PDF formulár VO

h) Požaduje aby na neverejnej časti bol proces realizácie VO riadený pomocou Workflow
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Monitorovanie programu a hodnotenie
32) Číselník merateľných ukazovateľov (MU)

a) Požaduje  sa  vytvorenie  evidencie  merateľných  ukazovateľov  na  rôznych  úrovniach  (OP,

projekt, atď.)

b) Možnosť definovania rôznych špecifických vlastností pre jednotlivé MU (spôsob/typ výpočtu,

príslušnosť k OP, k strategickému rámcu, atď.)

c) Vytvorenie algoritmov pre viaceré spôsoby/typy výpočtu hodnôt MU, vrátane funkcionality

očisťovania duplicít a napočítavania hodnôt MU z evidencie účastníkov  projektu

d) Možnosť  exportu  údajov  pre  MU  v rozličnej  štruktúre  (podľa  strategického  rámca,

programovej  štruktúry,  rôznej  fázy  implementácie  –  za  vybrané  projekty,  čiastočne

realizované, plne realizované a pod.)

33) Monitorovanie základných podmienok pre oprávnenosť čerpania fondov EU

a) Požaduje  sa  vytvorenie  evidencie  pre  monitorovanie  základných  podmienok  pre

oprávnenosť čerpania fondov EU

b) Požaduje sa prepojenie na relevantné moduly SFC2021

34) Monitorovanie  MU  v rámci  OP  a generovanie  údajov  v požadovanej  štruktúre  pre

vykazovanie EK 

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie pre monitorovanie MU 

b) Zabezpečenie prepočtov na rôznych úrovniach v požadovanej štruktúre pre vykazovanie EK –

podľa priority, špecifického cieľa, kategórie regiónu, fondu, za vybrané projekty, čiastočne

a plne realizované projekty a pod.

c) Zabezpečenie optimalizácie dĺžky trvania jednotlivých prepočtov vzhľadom na veľký objem

prepočítavaných dát 

d) Generovanie rôznych exportov na základe viacerých parametrov v požadovanej štruktúre

pre  vykazovanie  a  kontrolu  vypočítaných  dát,  vrátane generovania  protokolu  o zmenách

v hodnotách MU za roky spätne a zapracovania validačných testov pre relevantné MU 

e) Zobrazenie vypočítaných a agregovaných hodnôt MU v reálnom čase aj k spätnému dátumu

f) Požaduje sa prepojenie na relevantný modul SFC2021

35) Monitorovanie výkonnostného rámca

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie pre monitorovanie merateľných ukazovateľov priradených

k výkonnostnému rámcu (jedná o MU, ktoré sú zároveň zachytené aj v rámci monitorovania

OP)

36) Monitorovanie finančných údajov (vrátane rozdelenia podľa kategórií intervencií)

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie monitorovanie finančných údajov

b) Generovanie prehľadov z údajov evidovaných v systéme pre účely vykazovania finančných

údajov v požadovanej štruktúre - finančné údaje na úrovni priority, OP, špecifického cieľa,

fondu,  kategórie  regiónu,  za  vybrané  operácie,  deklarované  výdavky  v ŽoP  zo  strany

prijímateľov a pod., vrátane rozdelenia týchto údajov aj podľa kategórie intervencie 

c) Dostupnosť  evidencie  pre  spracovanie  odhadov  očakávaných  platieb  (ŽoP)  na  EK

v požadovanej štruktúre pre vykazovanie – podľa fondu, kategórie regiónu, rokov a pod.

d) Požaduje sa prepojenie na relevantný modul SFC2021 

37) Správa o vykonávaní OP (len pre fondy ISF, BMVI, AMIF) 

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie Správa o vykonávaní OP pre fondy ISF, BMVI, AMIF
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b) Vytvorenie formuláru správy podľa definovanej štruktúry z EK

c) Vytvorenie reportu podľa definovanej štruktúry z EK

d) Požaduje sa prepojenie na relevantné moduly SFC2021

38) Záverečná správa (len pre fondy EFRR, KF, ESF+, ENRAF, FST) 

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie Záverečná správa pre fondy EFRR, KF, ESF+, ENRAF, FST

b) Vytvorenie formuláru záverečnej správy podľa definovanej štruktúry z EK

c) Vytvorenie reportu podľa definovanej štruktúry z EK

d) Požaduje sa prepojenie na relevantné moduly SFC2021

39) Hodnotenie fondov EÚ

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie hodnotenia fondov EÚ

b) Vytvorenie knižnice evalvácií na verejnej časti

c) Možnosť  vytvorenia  interaktívnych  grafov  na  základe  datasetov  vytvorených  v priebehu

hodnotenia fondov EÚ

d) Definovanie a zverejňovanie rôznych prehľadov a štatistík za hodnotenia fondov EÚ 

Monitorovanie projektové
40) Monitorovanie na projektovej úrovni

a) Vytvorenie  evidencie  monitorovacích  správ  pre  monitorovanie  projektu  z úrovne

prijímateľa/RO, resp. SO

b) Vytvorenie formuláru monitorovacej správy podľa definovanej štruktúry

c) Vytvorenie reportu podľa definovanej štruktúry

d) Zabezpečenie možnosti odosielania z verejnej časti na neverejnú a opačne

e) Na  neverejnej  časti  bude  existovať  evidencia  na  schvaľovanie  /  administrovanie

monitorovacej správy

f) Požaduje sa, aby na neverejnej časti bol proces schvaľovania riadený pomocou Workflow

g) Zavedenie verzionavania monitorovacej správy

h) Výstupy z projektového monitorovania budú použité pre účely monitorovania na úrovni OP

41) Nástroje pre monitorovanie priebehu implementácie projektu

a) Vytvorenie evidencie pre zaznamenávanie rôznych míľnikov implementácie projektu

b) Možnosť definovania rôznych formulárov pre jednotlivé typy míľnikov

c) Možnosť generovania exportov dát z evidencie

42) Účastníci projektov

a) Vytvorenie  evidencie  účastníkov  projektov  a evidencie  pre  monitorovanie  účastníkov

projektov

b) Vytvorenie formuláru pre evidovanie údajov o účastníkoch v požadovanej štruktúre 

c) Zabezpečenie možnosti vytvorenia účastníka manuálne v systéme, hromadným nahratím cez

systém, cez rozhranie OpenData alebo cez integráciu na externé systémy relevantné pre

získanie dát o účastníkov

d) Možnosť  generovania  exportov  dát  z evidencie  podľa  rôznych  parametrov,  aj  pre  účely

kontroly dát

e) zapracovanie validačných testov pre kontrolu vypĺňaných dát za jednotlivých účastníkov 

f) zabezpečiť  väzbu  údajov  z  evidencie  účastníkov  na  MU  programu  relevantnými  typmi

výpočtov MU programu o účastníkoch 
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Riadenie personálnych výdavkov
43) Elektronické pracovné výkazy (ePV)

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie elektronických pracovných výkazov obsahujúcich činnosti

súvisiace s implementáciou projektu

b) Umožniť vyplnenie pracovných výkazov v systéme

c) Zabezpečiť prepojenie na evidencie osôb a subjektu

d) Kontrola  pracovného  času  osoby  priradenej  v rámci  všetkých  pracovných  výkazov

(neprekrývanie sa výdavkov na jednu osobu)

e) Umožniť generovanie exportu pre elektronický pracovný výkaz

f) Zabezpečiť automatizované vytvorenie výdavkov do objektu ŽoP

Finančné riadenie
44) Účtovné doklady

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie účtovných dokladov

b) Účtovné doklady majú mať priamu väzbu na VO (ak relevantné)

c) Pre zahraničné subjekty umožniť odlišnú evidenciu účtovných dokladov (iné povinné polia)

45) Žiadosť o platbu/úhradu (ŽoP)

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie ŽoP

b) Do ŽoP bude možné zaradiť deklarované výdavky vytvorené z Účtovných dokladov

c) Pre rôzne typy ŽoP bude definovaný samostatný formulár ŽoP

d) Pre  programy  INTERREG  bude  definovaný  samostatný  dvojstupňový  proces  finančného

riadenia (2 úrovne ŽoP – na úrovni partnera a na úrovni prijímateľa)

e) Kontrola ŽoP voči podmienkam nastaveným na projekte (rozpočet projektu, intenzity)

f) Umožnenie predloženia ŽoP elektronicky

g) Zabezpečenie možnosti odosielania ŽoP z verejnej časti na neverejnú a opačne

h) Umožnenie generovať PDF formulár žiadosti

i) Na neverejnej časti bude existovať evidencia na schvaľovanie / administrovanie ŽoP

j) Požaduje sa, aby na neverejnej časti bol proces schvaľovania riadený pomocou Workflow

k) Zavedenie verzionovania na ŽoP pre zachytenie odoslanej verzie z verejnej časti na neverejnú

časť a z neverejnej časti na verejnú časť

l) V rámci žiadosti o platbu bude možné vyčleniť výdavky na samostatnú kontrolu

m) ŽoP  bude  umožňovať  zjednodušené  vykazovanie  výdavkov  –  automatizácia  výpočtu

jednotlivých spôsobov zjednodušeného vykazovania

n) Požaduje sa integrácia na ISUF

o) Zmena procesu administrácie ŽoP oproti aktuálnemu stavu (vyplatenie ŽoP typu priebežná

platba prijímateľovi hneď po schválení RO – pred zaradením do SŽoP)

p) Umožniť  prispôsobenie  evidencie  ŽoP  pre  podmienky  poskytovania  príspevku  formou

financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi (financing not linked to costs)

q) Umožniť vytváranie ŽoP, ktoré budú kombináciou grantov a finančných nástrojov

r) Sledovanie vyplatenia príspevku konečným prijímateľom v prípade finančných nástrojov

46) Súhrnná žiadosť o platbu (SŽoP)

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie Súhrnných žiadostí o platbu

b) Do SŽoP bude možné zaradiť jednotlivé ŽoP schválené / uhradené riadiacim orgánom
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c) Zmena  procesu  administrácie  SŽoP  v nadväznosti  na  zmeny  procesov  v rámci  systému

refundácie (vyraďovanie výdavkov, ktoré nie je možné preplatiť zo strany platobného orgánu)

d) Na neverejnej časti bude existovať evidencia na schvaľovanie / administrovanie SŽoP

e) Umožniť predkladanie SŽoP na schválenie / uhradenie platobnému orgánu

f) Požaduje sa, aby bol proces schvaľovania riadený pomocou Workflow

g) Požaduje sa integrácia na ISUF

47) Odhady očakávaných výdavkov

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie odhadov očakávaných výdavkov

b) Umožnenie napĺňania dát odhadu výdavkov aj prijímateľom na verejnej časti

c) Požaduje sa aby na neverejnej časti bol proces evidencie riadený pomocou Workflow

48) Žiadosti na/z EK (ŽoP na EK)

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie ŽoP na EK

b) Do ŽoP na EK bude možné zaradiť SŽoP, resp. vybrané ŽoP

c) Do ŽoP na EK bude možné zaradiť mínusové doklady (stiahnuté sumy) vrátane kontrol na

zamedzenie duplicitného vykázania súm 

d) Požaduje sa možnosť editácie finančného plánu na základe, ktorého sú počítané sumy v danej

ŽoP na EK

e) Požaduje sa zostavenie výkazu výdavkov v členení v zmysle prílohy XXIII  nariadenia EK (č.

2021/1060)

f) Je  potrebné  umožniť  osobitné  sledovanie  súm  vyplatených  v súvislosti  so  sledovaním

zjednodušeného vykazovania výdavkov

g) Požaduje sa vytváranie dodatku 1 k ŽoP na EK za sumy vyplatené na finančné nástroje

h) Požaduje sa vytváranie dodatku 2 Informácie o výdavkoch spojených so špecifickými cieľmi, v

prípade ktorých nie sú splnené základné podmienky

i) Umožniť  prispôsobenie  evidencie  pre  podmienky  poskytovania  príspevku  formou

financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi (financing not linked to costs)

j) Požaduje sa, aby bol proces schvaľovania riadený pomocou Workflow

k) Požaduje sa integrácia na:

i) ISUF 

ii) SFC

49) Účty

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie Účtov za daný účtovný rok

b) Do  Účtov  bude  možné  zaradiť  mínusové  doklady  (odpočítané  nezrovnalosti  a vrátenia)

vrátane kontrol na zamedzenie duplicitného vykázania súm

c) Umožniť sledovať výpočet záverečnej bilancie Účtov

d) Požaduje  sa  možnosť  editácie  finančného  plánu  na  základe,  ktorého  sú  počítané  sumy

v daných Účtoch

e) Požaduje sa vytváranie dodatku 1 za celkové sumy vykázaných za daný účtovný rok

f) Požaduje sa vytváranie dodatku 2 za stiahnuté sumy v ŽoP na EK

g) Požaduje sa vytváranie dodatku 3 k Účtom za sumy vyplatené na finančné nástroje

h) Požaduje sa vytváranie dodatku 4 k porovnaniu a zosúladeniu výdavkov

i) Požaduje sa vytváranie dodatku 5 Informácie o výdavkoch spojených so špecifickými cieľmi,

v prípade ktorých nie sú splnené základné podmienky
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j) Umožniť  flexibilne  zaradiť/vyradiť  mínusové  doklady  z Účtov  a doklady  zaradené

v dodatkoch Účtov

k) Požaduje sa, aby bol proces schvaľovania riadený pomocou Workflow

l) Možnosť verzionovania Účtov v rámci procesu spracovania

m) Požaduje sa integrácia na:

i) ISUF 

ii) SFC

50) Zálohové platby z EK

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie zálohových platieb prijatých z EK

51) Nezrovnalosti

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie nezrovnalostí

b) Evidencia nezrovnalosti bude pozostávať zo záložiek. V jednotlivých záložkách budú uvedené

súvisiace údaje.

c) Evidencia  bude  umožňovať  vytváranie  aktualizácií  –  uchovanie  pokroku  riešenia

nezrovnalosti.

d) Požaduje sa možnosť zverejnenia dlžníkovi

e) Dlžníkovi bude zasielaná nezrovnalosť aj notifikácia elektronicky

f) Nezrovnalosť bude evidovaná na úrovni deklarovaných výdavkov

g) Požaduje  sa  sledovanie  väzby  priradených  deklarovaných  výdavkov  na  ŽoP  na

EK/Účty/účtovný rok priamo v nezrovnalosti

h) Zohľadniť zmeny  v evidencii  nezrovnalostí vyplývajúce zo zmeny procesu v rámci systému

refundácie (realizácia úhrady  priebežnej platby pred schválením platobným orgánom)

i) Prispôsobenie evidencie pre potreby finančných nástrojov

j) Umožniť  prispôsobenie  evidencie  pre  podmienky  poskytovania  príspevku  formou

financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi (financing not linked to costs)

k) Požaduje sa integrácia na IMS EU

l) Umožnenie vytvorenie pohľadávkového dokladu priamo z nezrovnalosti

m) Automatický výpočet sumy nezrovnalosti na úrovni výdavku ako deklarovanej sumy výdavku

na EK

n) Automatické vysporiadanie nezrovnalosti po uhradení dlžnej sumy

o) Nezrovnalosť bude obsahovať viaceré číselníky, ktoré budú editovateľné 

p) Požaduje sa aby na neverejnej časti bol proces evidencie riadený pomocou Workflow

52)  Pohľadávkové doklady

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie pohľadávkových dokladov

b) Možnosť vytvorenia pohľadávkového dokladu s väzbou na nezrovnalosť ako aj bez väzby na

nezrovnalosť na neverejnej aj verejnej časti

c) Možnosť vytvorenia pohľadávkového dokladu na úrovni deklarovaných výdavkov

d) Evidencia viacerých typov pohľadávkových dokladov vrátane možnosti evidencie pohľadávok,

ktoré  vznikajú  na  základe  právoplatného  rozhodnutia  správneho  orgánu  resp.  vlastnej

iniciatívy dlžníka

e) Umožniť vytvorenie splátkového kalendára resp. odkladu plnenia na pohľadávkovom doklade

f) Požaduje  sa  sledovanie  väzby  priradených  deklarovaných  výdavkov  na  ŽoP  na

EK/Účty/účtovný rok priamo v pohľadávkovom doklade

g) Umožniť prispôsobenie evidencie pre podmienky finančných nástrojov
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h) Umožniť  prispôsobenie  evidencie  pre  podmienky  poskytovania  príspevku  formou

financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi (financing not linked to costs)

i) Zohľadniť zmeny  v evidencii pohľadávkových dokladov vyplývajúce zo zmeny procesu v rámci

systému  refundácie  (realizácia  úhrady   priebežnej  platby  pred  schválením  platobným

orgánom)

j) Možnosť generovania PDF formuláru

k) Požaduje sa možnosť zverejnenia dlžníkovi. Dlžníkovi bude pohľadávkový doklad aj notifikácia

zasielané elektronicky

l) Automatické vysporiadanie pohľadávkového dokladu po uhradení dlžnej sumy

m) Požaduje sa využitie mechanizmu aktualizácií za účelom ďalšej editácie údajov

n) Požaduje sa aby na neverejnej časti bol proces evidencie riadený pomocou Workflow

o) Požaduje sa integrácia na účtovný systém ISUF

53) Vrátenia/Vysporiadania

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie vrátení/vysporiadaní

b) Vysporiadania budú generované automaticky na základe prijatej úhrady z účtovného systému

ISUF

c) Možnosť vytvorenia dokladu vrátenia rozpočtovým opatrením 

d) Umožniť vysporiadanie pohľadávkového dokladu formou vzájomného započítania, zaradenie

pohľadávkového dokladu do žiadosti o platbu 

e) Požaduje sa sledovanie vrátení podľa podmienok finančných nástrojov

f) Požaduje sa integrácia na účtovný systém ISUF

54) Výkaz nezrovnalostí a vratiek

a) Požaduje  sa  generovanie  reportov  nezrovnalostí,  pohľadávkových  dokladov

a vrátení/vysporiadaní

55) Korekcie

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie korekcií;

b) Korekcia bude rozdelená na záložky, ktoré budú obsahovať súvisiace údaje

c) Korekcia bude obsahovať zoznam predmetov korekcie, ktorých sa korekcia dotýka

d) Korekcia bude obsahovať zoznam konkrétnych objektov, ktorých sa dotýka

e) Z korekcie bude možné exportovať zoznam deklarovaných výdavkov z priradených objektov.

f) Korekcia bude mať vlastný workflow

g) Korekcia bude obsahovať zoznam nezrovnalostí, ktorými je samotná korekcia aplikovaná voči

EK.

h) Požaduje sa zobrazovanie prehľadu súm, v akých je voči EK aplikovaná

i) Požaduje  sa  väzba na deklarované výdavky ŽoP v prípade,  že  ŽoP obsahuje  neoprávnené

výdavky z dôvodu korekcie

56) Riziká – Risk Manažment

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie rizík na zber a vyhodnocovanie rizík na rôznych úrovniach

(projekt, OP, atď.)

b) Umožniť analýzu rizík, proces riadenia rizík, manažment rizík na rôznych úrovniach

c) Generovanie exportu pre evidenciu

57) Hlásenia na OLAF

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie hlásení na OLAF
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b) Hlásenia  na  OLAF  budú  obsahovať  aktualizácie,  ktoré  budú  predmetom  posúdenia

a následného hlásenia na OLAF EK.

c) Hlásenia na OLAF budú rozdelené na hlásenie nových nezrovnalostí a hlásenie aktualizácií

nezrovnalostí, ktoré už boli v minulosti hlásené na OLAF 

d) Hlásenie bude obsahovať  zoznam nezrovnalostí a sumy nezrovnalostí za jeden projekt  na

účely kontroly

e) Z hlásenia  sa  bude  možné  spustiť  integráciu  na  systém  IMS  EU.  Zaslanie  vybraných

nezrovnalostí/aktualizácií do systému IMS EU

f) Požaduje sa aby bol proces evidencie riadený pomocou Workflow

58) Sledované projekty

a) Požaduje sa vytvorenie evidencie sledovaných projektov

b) Projekty  môžu  byť  sledované  z rôznych  dôvodov.  Jednotlivé  dôvody  budú tvoriť  číselník

dôvodov sledovania

c) Informácia o sledovaní projektu bude zobrazená v iných súvisiacich evidenciách

d) informácia o sledovaní projektu bude doplnená do zoznamov iných evidencií

e) Viditeľnosť označenia projektu bude riadená oprávneniami

Špecifické požiadavky
59) Integrácie, manažment a monitoring integrácií

a) Požaduje sa vytvorenie rozhraní pre výmenu údajov s rôznymi externými systémami

b) Požaduje  sa  zabezpečenie  manažmentu  nad  integráciami  volanými  v rámci  rôznych

systémových volaní a v jednotlivých evidenciách

c) Požaduje sa vytvorenie monitoringu integrácii od spustenia integrácie po jej ukončenie so

zápisom výsledku integrácie

d) Zabezpečenie notifikácii pri každom ukončení integrácie bez ohľadu na výsledok

e) Zabezpečenie nezávislého servera pre integrácie,  ktorý nebude ovplyvnený nasadzovaním

novej verzie systému alebo reštartom systému

f) Vytvorenie prehľadov využívania integrácii zo strany orgánov a verejnej časti

60) OpenApi

a) Požaduje  sa  vytvorenie  rozhrania  v systéme  zo  strany  používateľov  verejnej  časti,  ktoré

umožňuje hromadné vytvorenie objektov pre špecifické evidencie (napr. účastníci projektov,

účtovné doklady) 

b) Zabezpečenie odozvy rozhrania s výsledkom

c) Vytvorenie prístupu k rozhraniu len na požiadanie používateľa verejnej časti cez špecifickú

rolu „technický používateľ“

d) Požaduje  sa  vytvorenie  monitoringu  nad  rozhraním  od  získania  dopytu  po  ukončenie

spracovania dopytu so zápisom výsledku

61) OpenData

a) Požaduje  sa  vytvorenie  rozhrania  pre  širokú  verejnosť,  ktoré  umožňuje  automatizované

spracovanie dát

b) Rozhranie musí podliehať štandardom dátovej kancelárie
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62) Manažment prepočtov

a) Požaduje vytvorenie prehľadu všetkých prepočtov v systéme

b) Umožniť  v rámci  prehľadu  na  základe  aplikovaných  vizibilít  a oprávnení  používateľa

manuálne spúšťanie vybraných prepočtov s možnosťou definovania vstupných parametrov

pre filtrovanie objektov, nad ktorými má byť prepočet spustený

c) Umožniť plánovanie určitých prepočtov 

d) Zabezpečenie  nezávislého servera  pre  prepočty,  ktorý  nebude ovplyvnený nasadzovaním

novej verzie systému alebo reštartom systému

63) BI, výkazníctvo a dashboardy

a) Vytvorenie nástroja na zber, analýzu a interpretáciu dát na rôznych úrovniach  podporený

komplexným reportingovým nástrojom podľa potrieb jednotlivých používateľov 

b) Prehľadný a interaktívny online reporting (dashboard)

c) Požaduje sa možnosť personalizácie dashboardu pre každého používateľa

d) Na  aplikačnej  úrovni  vytvoriť  „ITMSBOX“  s  možnosťou  vytvárania  viacerých  skupín,  s

manažmentom prístupov do jednotlivých skupín, možnosť nahrania súborov v .sql formáte

a definovania pravidelného spúšťania týchto súborov 

64) Exporty aplikácie

a) Zadefinovanie rôznych exportov na úrovni systému

b) Možnosť vyskladania vlastných exportov na základe poskytnutých datasetov s možnosťou

definovania stĺpcov exportu a vstupných parametrov pre generovanie dát

c) Generovanie exportov aplikácie s možnosťou vybratia vstupných parametrov pre filtrovanie

generovaných dát

d) Definovanie spôsobu spustenie exportu (manuálne, automaticky)

65) Manažment exportov

a) Požaduje vytvorenie manažmentu nad exportami v systéme

b) Umožniť  v rámci  prehľadu  na  základe  aplikovaných  vizibilít  a oprávnení  používateľa

manuálne spúšťanie vybraných prepočtov s možnosťou definovania vstupných parametrov

pre filtrovanie objektov, nad ktorými má byť prepočet spustený

c) Umožniť  plánovanie spustenia exportov na konkrétny čas podľa požiadaviek jednotlivých

používateľov

d) Umožniť zadefinovanie periodicity, ako často má byť export spúšťaný

e) Pre každý plánovaný export bude možné definovať vstupné parametre, na základe ktorých

sa vygeneruje export

f) Zabezpečenie  nezávislého servera  pre  prepočty,  ktorý  nebude ovplyvnený nasadzovaním

novej verzie systému alebo reštartom systému

66) Vzdelávanie používateľov

a) Vytvorenie statickej príručky a e-learnigu s interaktívnym rozhraním pre používateľa

17
Príloha č.1 k Opisu predmetu zákazky IMS



Príloha č. 2 – Predbežný popis požiadaviek na IMS

5.1 Základné požiadavky na systém a technológie

číslo Názov  požiadavky Popis požiadavky 

Z1 Modulárnosť Navrhované riešenie musí pozostávať zo samostatne 
nesaditeľných modulov/aplikácií. Tieto budú medzi 
sebou komunikovať cez midleware služby.  V rámci 
prevádzky ITMS2014+ sa  identifikovala potreba mať 
samostatne nesaditeľné aspoň tieto časti systému ITMS 

1. Integračná platforma 

2. Notifikačný server

3. Open API / Open Data

4. Report server

5. DMS 

6. OLAP

7. Aplikácia pre  Verejnú a neverejnú časť ITMS2014+

Z2 Zabezpečenie kolaborácie Systém/riešenie musí umožňovať a podporovať 
zapojenie viacerých riešiteľských tímov. ITMS už nebude
len samostatný systém, ale platforma pre riešenie 
rôznych dotačných mechanizmov v SR.  

Z3 Viacvrstvový model aplikácie Vyžaduje sa vytvorenie robustného, škálovateľného, 
rozšíriteľného a refaktorovateľného riešenia 

Z4 High availability Vyžaduje sa vytvorenie systému bez Single point of 
failure - teda bez miesta, ktorého výpadok / zlyhanie by 
spôsobil pád alebo zastavenie celého systému. 

V prípade veľkého počtu požiadaviek na systém, musí 
vyť v systéme navrhnuté riešenie, ktoré bude nárazové 
zaťaženie systému vedieť spracovať, pripadne rozložiť 
v čase. 

Z5 Škálovateľnosť V navrhovanom riešení musí byť možné škálovať výkon 
jednotlivých modulov a komponentov systému 

Z6 Modifikovateľnosť Systém musí byť pripravený na pravidelné i 
nepravidelné a jednoducho realizovateľné modifikácie, 
dopĺňania a úpravy funkcionalít, aplikačnej logiky, 
dátových štruktúr, komponentov systému a ďalších 
prvkov podľa požiadaviek.

Z7 Aktualizovateľnosť komponentov Výber technológii musí byť taký, aby bola udržiavaná 
maximálna spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť celého
systému. Vybrané technológie musia byť na trhu 



číslo Názov  požiadavky Popis požiadavky 

etablované a v IT komunite známe. 

Z8 Virtualizovateľnosť a clustrovateľnosť Vyžaduje sa využitie virtualizačných a clusterových 
technológii. 

Z9 Interoperabilita systému / integračná 
platforma

Musí byť zabezpečená otvorenosť systému, 
integrovateľnosť systému s inými IS VS a zvýšenie 
celkovej úrovne interoperability systému a 
automatizácie pri získavaní a zápise externých údajov, 
dát a informácií z iných informačných systémov verejnej 
správy. Riešenie musí zabezpečiť flexibilitu a robustnosť 
na plánovaný rozvoj integrácii. 

Systém ITMS2014+ bol integrovaný na nasledovnú 
množinu integračných partnerov:

• Register fyzických osôb #RFO

• IS obchodného registra Slovenskej republiky 
#ORSR

• Register úpadcov #RU

• Centrálny register nelegálneho zamestnávania 
#CRNZ #NIP

• Elektronické služby Sociálnej poisťovne #CSRU

• IS služieb zamestnanosti #ISSZ #CSRU

• IS daňovej správy  #CSRU

• Register účtovných závierok #RUZ

• Register trestov #RT

• Elektronické služby ZP Dôvera #ES_DOVERA 
#CSRU

• Elektronické služby ZP Union #ES_UNION 
#CSRU

• Elektronické služby VšZP (ES VšZP) #VSZP 
#CSRU

• Ústredný portál verejnej správy #UPVS

Z10 Prístup k Open Data Systém musí podporovať prístup k otvorených dátam. 
Konzumentom bude poskytovať príslušné riešenie, kde 
budú vypublikované príslušné datasety a Open Data. 

Z11 Procesné riadenie Systém ITMS je možné charakterizovať ako agendovo 
procesný systém. Jednotlivé procesy musia byť riadené 
a zachytené priamo v systéme pomocou WorkFlow. 
Vybrané riešenie musí podporovať:

1. Definovanie stavov 

2. Definovanie pozitívnych, negatívnych, 
automatických a manuálnych prechodov

3. Vytváranie workflow akcii

4. Vytváranie prechodových polí



číslo Názov  požiadavky Popis požiadavky 

5. Sledovanie lehôt definovaných spracovania

6. Generovanie reportov priamo pri prechode medzi 
stavmi

Z12 Transparentnosť integrácii  V intenciách integračných požiadaviek sa požaduje, 
zabezpečiť ukrytie fyzického umiestnenia koncových 
bodov služieb pre externé systémy. To zabezpečí 
možnosť zmeny služby alebo zmeny umiestnenia služby 
bez toho, aby o tom externý systém musel vedieť. 

Z13 Štandardizovaný spôsob komunikácie Medzi ucelenými časťami systému navzájom a tiež 
medzi aplikačnou vrstvou a DB musí byť štandardný 
spôsob komunikácie (SOAP, WS, XML, JDBC, atď.) 

Z14 Nezávislosť na dodávateľovi Požaduje sa použiť technológie / produkty / jazyky / 
frameworky, ktoré sú bežne dostupné vo svete 
informačných technológii a teda v budúcnosti 
nespôsobia vendor lock-in (závislosť na konkrétnom 
dodávateľovi). 

Z15 Odozva systému Odozvy systému pri počte 10000 záznamov (zoznam 
projektov) a 1000 súčasne pracujúcich používateľoch: 

1. Zobrazenie default definovaného zoznamu 
projektov (dátová matica - 50 riadkov a 10 
stĺpcov): max. do 2 sekúnd, 

2. Zobrazenie používateľom filtrovaného zoznamu 
projektov (použitie minimálne 3 podmienok 
pre filtrovanie): max. 
do 3 sekúnd, 

3. Zobrazenie detailu formulára záznamu (projektu): 
max. 
do 1 sekundy, 

4. Prechod medzi záložkami / jednotlivými časťami 
formulára záznamu (projektu): do 1 sekundy, 

5. Finálna aplikačná kontrola zadaných dát 
kompletného formuláru záznamu (projektu) + 
uloženie do databázy: max. do 5 sekúnd, 

6. Uloženie zadaných dát kompletného formuláru 
záznamu (projektu) (približne 80 atribútov) do 
databázy: max. do 3 sekúnd, 

7. Uloženie zadaných dát jednej záložky formuláru 
záznamu (projektu) (približne 20 atribútov) do 
databázy: do 0,5 sekundy. 

Systém bude pravidelne absolvovať záťažové testy, v 
ktorých bude simulovaná minimálne vyššie uvedená 
záťaž. 

Z16 Nábeh systému po reštarte Nábeh celého systému, napr. po vypnutí, reštarte, 
maximálne do 5 minút. 

Z17 Poskytovanie služieb pri výpadku systému Architektúra systému musí byť rozvíjaná tak, aby aj v 
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prípade výpadku časti infraštruktúry bol systém schopný
poskytovať služby. Systém musí fungovať z pohľadu 
občanov 24x7 (verejná časť) a pre pracovníkov 
CKO/RO/SO od 8.00 do 18.00 hod. V prípade výpadku 
časti systému je potrebné, aby vo vyššie definovanom 
čase bol systém schopný poskytovať služby v rozsahu, 
ktorý výpadkom nebol postihnutý. 

Z18 Technologická konzistencia, robustnosť 
a eliminácia  redundancie

Vyžaduje sa zachovávanie technologickej konzistencie 
a eliminácia pridávania nových technologických 
komponentov počas prevádzky systému. Tiež sa 
vyžaduje aby sa technologické komponenty 
neduplikovali a nezapracovávali sa komponenty, ktoré 
by duplikovali funkčnosť už existujúcich a používaných 
komponentov. 

Plánovaný čas prevádzkovania IMS je minimálne do roku
2035.

Z19 Možnosť  viacnásobného spustenia Vyžaduje sa návrh systému, aby umožňoval možnosť 
samostatného spustenia viacerých  inštancií systému 
s nezávislou konfiguráciou procesov.

5.2 Vlastnosti používateľského rozhrania 

Číslo Názov  požiadavky Popis požiadavky 

VP1 Používateľský komfort  / Intuitívnosť 
ovládania

Vyžaduje sa použitie technológie, ktorá zabezpečí 
používateľský komfort a intuitívnosť pri ovládaní a práci 
používateľov s informačným systémom. Kladie sa vysoký
dôraz na UX, usability systému a využitie 
komponentových riešení. Vybraná technológia musí 
podporovať aplikovanie jednotného dizajn manuálu 
elektronických služieb verejnej správy (IDSK).

VP2 Elektronické formuláre Systém ITMS je možné charakterizovať ako agendovo 
procesný systém. Jedným zo základných vlastností je  
elektronizácia formulárov/žiadosti.  Od navrhovaného 
riešenia sa očakáva riešenie dvoch typov formulárov.

1. Inteligentné a komplexné formuláre, ktoré musia 
podporovať rôzne logické a krížové kontroly, 
automatizovať logické procesy, predvypĺňať 
polia existujúcimi údajmi, podpora KEP a pod. 

2. Jednoduché a rýchlo zostaviteľné formuláre, ktoré 
budú vedieť pokryť ad-hoc požiadavky. 

Spracovanie a práca s formulármi, musí byť pre 
používateľa zrozumiteľná, intuitívna. Formuláre musia 
byť ľahko čitateľné. 
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VP3 Dizajn manuál Vyžaduje sa, aby pre vybranú technológiu a následné 
riešenia v tejto technológii bolo možné vypracovať 
dizajn manuál pre systém ITMS pri zachovaní IDSK.

VP4 Multijazyčnosť Požaduje sa, aby riešenie umožňovalo 
preklad/lokalizáciu obrazoviek verejnej aj neverejnej 
časti do jazykových mutácii. 

VP5 Dostupnosť prostredníctvom webového 
prehliadača 

Požaduje sa zabezpečiť aby všetky funkcionality systému
boli koncovému používateľovi plne dostupné 
prostredníctvom štandardného webového prehliadača, 
bez potreby inštalácie akéhokoľvek dodatočného 
softvéru. 

VP6 Podpora webových prehliadačov Požaduje sa zabezpečiť bezproblémovú dostupnosť a 
spôsob ovládania aplikácie prostredníctvom bežne 
používaných webových prehliadačov v najnovších 
verziách. Netrvá sa na potrebe spätnej kompatibility so 
staršími verziami prehliadačov, reflektuje sa na aktuálny 
stav a štandardy platné pre internet. 

VP7 Dostupnosť Musí byť zaručená dostupnosť aplikácie aj 
prostredníctvom pomalšej internetovej technológie, 
napr. mobilné pripojenie. 

VP8 Navigácia v systéme Navigácia v systéme, ovládanie menu, presun medzi 
obrazovkami, dizajnové prevedenie, atď. musia byť 
konzistentné v celom systéme a v súlade s budúcim 
dizajn manuálom. 

VP9 Interakcia systému s používateľom Požaduje sa, aby používateľské rozhranie informovalo 
používateľa o potrebe alebo výsledku 
vykonania/nevykonania operácie. 

Systém musí podporovať rôzne typu notifikácie 
používateľov ako napríklad: email, interné správy 
prípadne push notifikácie. 

VP10 Rýchla odozva Používateľské rozhranie musí poskytovať rýchlu odozvu 
na akcie používateľa. 

VP11 Tvorba PDF reportov V systéme ITMS sa vyžaduje existencia samostatného 
reportovacieho frameworku. Pomocou vybranej 
technológie sa požaduje možnosť vytvárania rôznych 
PDF reportov/výstupov. 

VP12 Export reportov, výstupných zostáv Požaduje sa export vybraných výstupných zostáv do 
rôznych elektronických formátov. (napr. xlsx, pdf, XML) 

VP13 Úložisko dokumentov Systém musí obsahovať DMS riešenie. Predpokladá sa 
existencia viac 10 000 000 dokumentov.

VP14 Grafická interpretácia analytického Pri výbere vysoký dôraz na možnosti interpretácie 
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modulu /BI výsledkov extrakcií, analýz v grafickej podobe, ako sú 
napr. grafy, dashboardy a pod. Požadujú sa možnosti na 
zdieľanie takýchto pohľadov a interpretácií, ich 
zverejňovanie v rámci jednotlivých častí systému ITMS. 

VP15 Intuitívnosť analyticko-štatistických 
prehľadov 

Verejný obstarávateľ kladie vysoký dôraz na jednoduché 
a intuitívne ovládanie vytvárania analyticko-štatistických 
prehľadov najmä v graficky jednoduchej podobe, t.j. 
používateľsky jednoduché spájanie logických objektov a 
následné interpretovanie výsledkov v prezentačnej 
vrstve aplikácie. Uvedený implementovaný princíp 
požaduje verejný obstarávateľ kontinuálne rozvíjať. 

VP16 Jednotnosť analyticko-štatistického 
výstupu 

Pri rozvoji ITMS2014+ musí uchádzač zabezpečiť 
kontinuálny rozvoj možností extrakcie, spracovania a 
interpretácie dát z rôznych dátových zdrojov 
prostredníctvom jednotnej prezentačnej vrstvy a do 
jednotného analyticko-štatistického výstupu. 

5.3 Legislatívne požiadavky

Všeobecná legislatíva, legislatíva za oblasť ITVS

Číslo Popis legislatívy

L1 Vyhláška č. 78/2020 Z. z. – Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 
informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 

L2 Zákon č. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Government).

L3 Metodika Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy (dostupný na  
https://idsk.gov.sk/)

L4 Metodika Tvorba používateľsky kvalitných digitálnych služieb verejnej správy (dostupný na   
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/index.html)

L5 Aproximačné nariadenia vlády SR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o 
elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

L6 Aproximačné nariadenia vlády SR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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 údajov)

L7 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

L8 Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/index.html
https://idsk.gov.sk/


Všeobecná legislatíva, legislatíva za oblasť ITVS

Číslo Popis legislatívy

L9 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

L10 Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Je požadované, aby jednotlivé IS boli vyvinuté formou open-source (EUPL 
licenčný model).

L11 Metodika merania dátovej kvality vo verejnej správe MIRRI (ÚPVII) (dostupná na 
https://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodika-merania-dátovej-kvality-vo-verejnej-
správe.pdf ).

L12 Metodické usmernenie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 
3639/2019/oDK-1 o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo 
väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri referencovaní (dostupný na 
https://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodické-usmernenie-ÚPVII-č.-3639-2019-oDK-1-
FINAL-1.pdf).

L13 Vyhláška č. 85/2020 Z. z.– Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 
informatizáciu o  riadení projektov.

L14 Vyhláška č. 179/2020 Z. z. –  Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu,  ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení 
informačných technológií verejnej správ.

L15 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 (úprava opakovaného použitia 
informácií verejného sektora).

L16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady  2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a 
opakovanom použití informácií verejného sektora.

L17 Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.

L18 Zákon 340/2020 Z. z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony.

L19 Zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

L20 Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

L21 Zákon č. 326/2014 Z. z. o štátnej štatistike.

L22 Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

L23 Zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti 
byrokracii)

L24 Vyhláška č. 438/2019 Z.z.  – Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 
informatizáciu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente 

https://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodika-merania-d%C3%A1tovej-kvality-vo-verejnej-spr%C3%A1ve.pdf
https://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodika-merania-d%C3%A1tovej-kvality-vo-verejnej-spr%C3%A1ve.pdf


Všeobecná legislatíva, legislatíva za oblasť ITVS

Číslo Popis legislatívy

L25 Vyhláška č. 331/2018 Z.z. - Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 
informatizáciu o zaručenej konverzii

L26 Vyhláška č. 29/2017 Z.z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

L27 Vyhláška č. 85/2018 Z.z. - Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 
informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného 
rovnopisu elektronického úradného dokumentu

L28 Vyhláška č. 314/2015 Z. z - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení 
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných 
miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení 
vyhlášky č. 3/2015 Z. z.

L29 Zákon č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách

L30 Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. 

L31 Smernica č. 7/2019 o riešení Bezpečnostných incidentov Vládnou jednotkou CSIRT

L32 Vyhláška č. 166/2018 Z.z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podrobnostiach o 
technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických 
bezpečnostných incidentov

L33 Vyhláška č. 436/2019 Z.z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o audite kybernetickej 
bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora

L34 Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

L35 Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

L36 Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre

Legislatíva za oblasť fondov EÚ v programovom období na roky 2021-2027

Číslo Popis legislatívy

L1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, 
Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a 
akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a 
integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú 
politiku – všeobecné nariadenie (EFRR, KF, ESF+, FST, ENRF, ISF, MBVI, AMIF)  

L2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde - nariadenie EFRR/KF

L3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje 
Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 - nariadenie ESF+



Všeobecná legislatíva, legislatíva za oblasť ITVS

Číslo Popis legislatívy

L4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021  o osobitných 
ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov - nariadenie EÚS (EFRR)

L5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu - nariadenie FST

L6 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1139 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje
Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004 
(účinnosť 13.07.2021) – nariadenie ENRAF

L7 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1147 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje
Fond pre azyl, migráciu a integráciu (účinnosť 15.07.2021) – nariadenie o AMIF

L8 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1148 zo 7. júla 2021, ktorým sa ako 
súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc 
a vízovú politiku (účinnosť 15.07.2021) – nariadenie o BMVI

L9 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1149 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje
Fond pre vnútornú bezpečnosť (účinnosť 15.07.2021)– nariadenie o ISF

L10 Návrh zákona o fondoch EÚ

L11 Dokument schvaľovaný EK k implementácii fondov EÚ Návrh Partnerskej dohody

L12 Metodika Návrh Systému riadenia fondov EÚ

L13 Ďalšie vykonávacie predpisy na európskej a vnútroštátnej úrovni

5.3.1  POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z LEGISLATÍVY EÚ, TÝKAJÚCE SA IMS V PROGRAMOVOM 
OBDOBÍ 2021-2027

V zmysle čl. 69, ods. 1 všeobecného nariadenia má ČŠ povinnosť zriadiť systémy riadenia a kontroly

pre svoje programy a zabezpečiť ich fungovanie v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia a

kľúčovými požiadavkami, ktoré sú uvedené v prílohe XI. V prílohe XI je kľúčovou požiadavkou č. 6:

„Spoľahlivý  elektronický  systém  (vrátane  prepojení  so  systémami  elektronickej  výmeny  údajov

s prijímateľmi – pre ENRAF, AMIF,ISF a BMVI od 01.01.2023) na zaznamenávanie a ukladanie údajov

na účely monitorovania,  hodnotenia,  finančného riadenia,  overovaní a  auditov vrátane vhodných

postupov  s  cieľom  zaistiť  bezpečnosť,  integritu  a  dôvernosť  údajov  a  overovanie  používateľov“.

Zodpovednosť za toto zriadenie má RO.  Požiadavky na IS sú popísané v prílohe XIV všeobecného

nariadenia (príloha I tohto dokumentu). Ide o takmer totožné požiadavky ako sú kladené pre systém

SFC2021. 

RO je v zmysle čl. 72, ods. 1, písm. e) všeobecného nariadenia povinný „zaznamenávať a uchovávať

elektronicky  údaje  o  každej  operácii,  ktoré  sú  potrebné na monitorovanie,  hodnotenie,  finančné

riadenie, overovanie a audit  v súlade s prílohou XVII (príloha III  k tomuto dokumentu), a zaisťuje

bezpečnosť, integritu a dôvernosť údajov a overenie totožnosti používateľov.“

Poznámka: 



Zmeny v porovnaní s aktuálnym programovým obdobím (PO 2014-2020) sú zvýraznené červenou, 

významnejšie fakty sú vyznačené hrubým písmom

PO 2014-2020 PO 2021-2017

Všeobecné nariadenie č. 1303/2013 zahŕňa:
 EFRR
 KF
 ESF
 ENRF
 EPFRV

Všeobecné nariadenie č. 2021/1060 pre nové PO zahŕňa:
 EFRR
 KF
 ESF+
 ENRF  (Európsky  námorný,  rybolovný

a akvakultúrny fond)
 AMIF (Fond pre azyl, migráciu a integráciu)
 ISF (Fond pre vnútornú bezpečnosť)
 MBVI  (Nástroj  pre  riadenie  hraníc  a vízovú

politiku)
 FST (Fond na spravodlivú transformáciu)
 EPFRV – EPFRV bude súčasťou implementácie len

v prípade,  že  ČŠ  sa  rozhodne  implementovať
CLLD a jeho súčasťou bude aj EPFRV. 

Partnerská dohoda SR zahŕňa nasledovné fondy: 
 EFRR
 KF
 ESF
 ENRF
 EPFRV

Návrh  Partnerskej  dohody  SR  pre  nové  PO  zahŕňa
nasledovné fondy:

 EFRR
 KF
 ESF+  okrem  programov  v oblasti  zamestnanosti

a sociálnej  inovácie  a zdravia  (ale  zahŕňa  napr.
FEAD, nad rámec súčasného ESF)

 ENRF
 FST (Fond na spravodlivú transformáciu)

CKO v zmysle zákona o EŠIF monitoruje:
1) EFRR
2) ESF
3) KF
4) ENRF
5) EPFRV

CKO v zmysle návrhu zákona o príspevkoch z fondov EÚ
monitoruje a hodnotí výsledky a zabezpečuje IS pre:

 ESF+  okrem  programov  v oblasti  zamestnanosti
a sociálnej inovácie a zdravia

 EFRR
 KF
 ENRAF  (Európsky  námorný,  rybolovný

a akvakultúrny fond)
 AMIF (Fond pre azyl, migráciu a integráciu)
 ISF (Fond pre vnútornú bezpečnosť)
 MBVI (Nástroj  pre  riadenie  hraníc  a vízovú

politiku)
 FST (Fond na spravodlivú transformáciu)

Programy AMIF,ISF,  BMVI nie sú pred predložením EK
schvaľované vládou SR. 

CKO koordinuje, usmerňuje a vypracúva SR EŠIF len pre
EFRR, KF, ESF+, ENRAF a FST.

ITMS2014+, ku ktorému má CKO priamy prístup zahŕňa
nasledovné OP:

 IROP
 OP II

IS, ku ktorému má CKO priamy prístup bude podľa návrhu
zákona  o príspevkoch  z fondov  EÚ  zahŕňať  nasledovné
OP:

 OP SK



PO 2014-2020 PO 2021-2017

 OP KŽP
 OP ĽZ
 OP EVS
 OP TP
 OP RH
 Interreg V-A SK-CZ
 Interreg V-A SK-AT
 PRV (CLLD) 

 OP RH 
 Interreg V-A SK-CZ
 Interreg V-A SK-AT
 AMIF 
 ISF 
 MBVI 

Programy EŠIF, ktorých monitorovanie zabezpečuje CKO,
bez priameho prístupu k nimi využívanému IS:

 PRV (okrem CLLD)
 INTERACT III

Programy fondov EÚ, ktorých monitorovanie zabezpečuje
CKO, bez priameho prístupu k nimi využívanému IS:

 INTERACT –  IS spravuje BSK – nejde o IMS (IMS
podľa návrhu zákona spravuje CKO) 

Štruktúra implementácie EÚ:
11 tematických cieľov (ESF, EFRR, KF, EPFRV, ENRF) a na
nich nadväzujúce IP TC (v sektorových nariadeniach)

Štruktúra implementácie EÚ:

 5 cieľov politiky pre EFRR, KF, ESF+ a ENRAF a na
nich nadväzujúce ŠC v sektorových nariadeniach

 špecifický cieľ pre FST

 špecifické ciele AMIF, ISF a MBVI

Monitorovanie  príspevku  k cieľom  pre  zlepšenie
životného prostredia a klímy 

Podpora  cieľov  v oblasti  životného  prostredia  a klímy
podľa  koeficientov  priradených  v rámci  jednotlivých
kategórii intervencií 

OP  v rámci  všeobecného  nariadenia  sa  predkladali
najneskôr do 3 mesiacov od prijatia PD. 

OP sa predkladajú na schválenie do 3 mesiacov od prijatia
PD, s výnimkou fondov  AMIF, ISF a BMVI,  kde to môže
byť do 3 mesiacov od prijatia ich sektorových nariadení
(ak je to neskôr ako prijatie PD) – možnosť neskoršieho
začiatku implementácie. 

Štruktúra  OP  pozostávala  z PO,  IP  OP,  ŠC  (IP  OP  boli
naviazané na IP TC a tie na TC). 

Štruktúra  OP  bude  pre  EFRR,  KF,  ESF+,  FST  a ENRAF
v zmysle  všeobecného  nariadenia  pozostávať  z
jednotlivých priorít:

 1  priorita  bude  zodpovedať  1  cieľu
politiky/špecifickému cieľu FST/TP, 

 1  priorita  môže  byť  financovaná  z viacerých
fondov (s výnimkou priority FST a TP),

 1  priorita  môže  mať  viacero  ŠC  (definovaných
v sektorových nariadeniach),

 1 cieľu politiky/ŠC FST môže zodpovedať viacero
priorít,

 Vzor  OP  (stanovený  v prílohe  V všeobecného
nariadenia). 

Pre  AMIF,  ISF  a BMVI je  možné  financovanie  len
z jedného  fondu  pre  1  program  a program  bude
zostavený len zo ŠC. Vzor OP je stanovený  v prílohe VI
k všeobecnému nariadeniu.  

Návrh  zákona  SR  o fondoch  EÚ  hovorí  o nasledovnej
implementačnej štruktúre:

- Výzva
- Projektový zámer – možnosť vyhlásenia výzvy pre

JP – vyhlásenie v IS – administrácia PZ v IS 



PO 2014-2020 PO 2021-2017

- ŽoNFP
- Projekt (projekt integrovanej územnej investície,

DOP a NP)

- Vypracovanie  samostatnej  kapitoly  o elektronickom
systéme ČŠ v SR EŠIF – opis systému na:

 zaznamenávanie  a  uchovávanie  údajov  v
elektronickej podobe o každej operácii (aj údajov
o  jednotlivých  účastníkoch  a  rozdelení  údajov
týkajúcich  sa  ukazovateľov)  –  štruktúru  týchto
údajov  stanovuje  príloha  XVII k všeobecnému
nariadeniu (príloha III k tomuto dokumentu);

 zabezpečenie  toho,  aby  sa  zaznamenávali  a
uchovávali účtovné záznamy alebo kódy o každej
operácii  a  aby  uvedené  záznamy  alebo  kódy
podporovali  údaje  potrebné  na  vypracovanie
žiadostí o platby a zostavenie účtov;

 vedenie  účtovných  záznamov  alebo  vedenie
samostatných  účtovných  kódov  o  výdavkoch
deklarovaných Komisii  a o príslušných verejných
príspevkoch vyplatených prijímateľom;

 zaznamenávanie všetkých súm stiahnutých počas
finančného  roka  a  odpočítaných  z  účtov,  a
dôvody pre tieto stiahnutia a odpočty;

 uvedenie toho, či systémy v deň, keď sa zostavuje
opis podľa bodu 1.2, fungujú účinne a sú schopné
spoľahlivo zaznamenávať uvedené údaje;

 opis postupov na zaistenie bezpečnosti, integrity
a dôvernosti elektronických systémov.

Nebolo prepojenie IMS+ a SFC2014 Nie je stanovená povinnosť prepojenia IMS s SFC2021.
Bližšie  požiadavky  prepojenia  sú  však  definované
v prílohe  XV (príloha  II  k tomuto  dokumentu).  SFC2021
bol  spustený  do  prevádzky  05.07.2021  (modul  pre  PD,
následne  sa  sprístupní  modul  OP  a ďalšie).  SFC2021
ponúka  rozhranie  pre  možnosť  prepojenia  s IS  ČŠ  (v
princípe  pre  všetky  moduly  SFC2021).  EK  ponúka  ČŠ
dokumentáciu  a testovacie  prostredie  SFC2021  pre
možnosť  jeho  prepojenia  s IS  ČŠ  (v  prípade  záujmu  je
potrebné  sa  registrovať  na  ec-sfc2021-
info@ec.europa.euto).  Aktuálne  sú  však  dostupné  len
všeobecné  informácie  k SFC20211. Po  spustení
testovacieho  prostredia  a dostupnosti  dokumentácie,
bude EK informovať registrované ČŠ. 

V návrhu zákona o fondoch EÚ je stanovená povinnosť
prepojenia IS s SFC2021 a inými vnútroštátnymi IS. 

Vykazovanie  finančných  údajov  v zmysle  čl.  112
všeobecného  nariadenia  vo  forme  predkladania  3
tabuliek  (1  tabuľka  predkladaná  3x  ročne  a všetky  3

Rozšírila sa povinnosť elektronického predkladania dát
5x ročne – k 31.01., k 30.04., k 31.07., k 30.09. a 30.11.:

 finančné údaje za vybrané operácie podľa PO –

1 https://ec.europa.eu/sfc/en/2021/webservices/private/documentation 

https://ec.europa.eu/sfc/en/2021/webservices/private/documentation
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tabuľky 1xročne) ERDF, KF, ESF+, ENRF, FST
 finančné  údaje  podľa  kategórie  intervencie  –

všetkých 8 fondov, 

Pribudla povinnosť elektronického predkladania dát 2x
ročne - k 31.01. a 31.07.:

 výstupové  ukazovatele  programu  (spoločné
a špecifické)  – všetkých 8 fondov,

 výsledkové  ukazovatele  programu  (spoločné
a špecifické)  – všetkých 8 fondov,

 výsledkové  ukazovatele  programu  (spoločné
a špecifické) – všetkých 8 fondov,

 informácie  o finančných  nástrojoch   –  pre
všetkých 8 fondov,

 počet  podporených  podnikov  –  FST,  ERDF  a KF
(vykazovanie aj podľa veľkosti podnikov),

 odhad  platieb  –  pre  všetkých  8  fondov
(predkladané aj v tomto PO).

 Prvé predloženie údajov 31.01.2022
 Posledné predloženie údajov 31.01.2030 
 Zdôraznené  ustanovenie,  že  ide  o údaje,

evidované v IS
 Vzniká  povinnosť  uverejňovať  tieto  údaje  aj  na

spoločnom webovom sídle fondov

Dimenzie a kódy intervencií:
 EFRR, KF, ESF
 123 dimenzií

Dimenzie a kódy intervencií:

 EFRR, KF, ESF+ a FST

 182 dimenzií rozdelených pre ciele politiky 

 rozdielne formy pomoci

 rozdielne typy území

 rozdielne dimenzie hospodárskych činností

 miesto realizácie nezmenené

 väčší dôraz na dimenzie intervencie (finančný 
plán)

 štruktúra predkladaných dokumentov bola vo 
viacerých VN 

 mierne odlišná štruktúra OP, vrátane finančného 
plánu, štruktúry predkladaných údajov EK cez 
SFC2014+ (MU a pod.) 

 štruktúra všetkých údajov je dostupná vo 
všeobecnom nariadení (prílohy)

Výročná správa o vykonávaní OP Výročná  správa  o vykonávaní  bude  predkladaná  len  za
BMVI, ISF a AMIF. 

Záverečná správa o vykonávaní OP Záverečná správa bude predkladaná za  EFRR,  ESF+,  KF,
ENRF a FST do 15.02.2031. 

Obsah  ZS  odkazuje  na  rovnaké  údaje,  ktoré  má  RO
predkladať EK 1xročne,  mesiac pred zasadnutím review
meetingu (viď. vyššie). 

Monitorovanie  výkonnostného  rámca  a výkonnostná
rezerva

Monitorovanie  výkonnostného  rámca  a strednodobé
hodnotenie programu:

 vzťahuje sa na EFRR, KF,  ESF+ a FST pre cieľ  1
(rast a zamestnanosť)
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 stanovia sa  čiastkové ciele do konca roka 2024
a ciele  do  konca  roka  2029 výsledkových
a výstupových  MU  každého  špecifického  cieľa
v rámci  politického  cieľa,  príslušného  fondu,
v rámci ktorých je program programovaný

 pri  príprave  programu  sa  zároveň  stanoví  aj
flexibilná  alokácia  OP  (50%  alokácie  pre  roky
2026 a 2027), nie výkonnostná rezerva

 Do  31.03.2025  predloží  ČŠ  EK  strednodobé
hodnotenie programu  a prípadne  revíziu  OP
s prerozdelenou flexibilnou alokáciou na základe
strednodobého hodnotenia

  Strednodobé  hodnotenie  zahŕňa  posúdenie
nových  „výziev“  programu,  progres
v implementácii,  aktuálnu  socio-ekonomickú
situáciu,  výsledky  hodnotení,  progres
v dosahovaní čiastkových cieľov a iné negatívne
vplyvy, ktoré pôsobia na implementáciu

 V tejto  revízii  EK  na  základe  strednodobého
hodnotenia schváli rozdelenie flexibilnej alokácie
(50%  alokácie  na  roky  2026  a 2027),  prípadne
ďalšie  zmeny  vyplývajúce  zo  strednodobého
hodnotenia (revíziu hodnôt cieľov MU a pod.), (ak
revízia  predložená  nie  je,  EK  potvrdí  aktuálnu
verziu OP alebo vyzve ČŠ k zmene programu).

Monitorovanie ex-ante kondicionalít Monitorovanie  horizontálnych a tematických základných
podmienok:

 Horizontálne  podmienky  platia  pre  všetkých  8
fondov

 Tematické  podmienky  platia  len  pre  EFRR,  KF,
ESF+

 Zmenou je,  že  základné  podmienky  musia  byť
splnené počas celého PO (nie len na začiatku) –
zrejme bude potrebné ich monitorovať

 EK nepreplatí ŽoP v oblasti základnej podmienky,
ktorá  nie  je  splnená  (ČŠ  však  môže  ŽoP  na  EK
predložiť) s výnimkou nákladov na jej splnenie

 Splnenie základnej podmienky musí potvrdiť EK

Monitorovanie  určenia  riadiacich  orgánov
a certifikačného orgánu 

V novom PO nebude prebiehať určovanie orgánov.

Nezávislý monitorovací subjekt Tento inštitút nie je v novom PO vyžadovaný. 

Správa o pokroku (PD) Správa o pokroku nebude v novom PO predkladaná EK.
Pozícia  PD  bola  v porovnaní  s PO  2014-2020  mierne
oslabená,  nebudú  predkladané  Správy  o pokroku
a zmena  PD  je  možná  len  na  základe  strednodobého
hodnotenia (do  31.05.2021),  v iných  prípadoch  nie  je
potrebná, dokonca ani možná. 

Hodnotenie: 

 povinné ex-ante hodnotenie

 hodnotenia počas PO (povinnosť vypracovať
Plán hodnotenia)

Hodnotenie:
 povinné  hodnotenie  OP  počas  implementácie

(povinnosť vypracovať plán hodnotení do 1 roka
od prijatia OP)
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 povinné ex-post hodnotenie (do 31.12.2024)  povinné strednodobé hodnotenie (pre AMIF, ISF
a BMVI  môže  byť  strednodobé  hodnotenie  aj
hodnotením počas implementácie – zahrnie sa do
plánu hodnotení)

 povinné  hodnotenie  vplyvu  do  30.06.2029
(náhrada ex-post hodnotenia)

Formy pomoci: 
 granty a návratná pomoc vo forme:

 refundácia

 ŠSJJ

 Paušálna suma

 Paušálna sadzba 

 Kombinácia vyššie uvedených
 FN

Formy pomoci: 

 granty vo forme:

 Refundácia

 Jednotkové náklady

 Jednorazové platby

 Paušálne financovanie

 Kombinácia vyššie uvedených

 Financovanie,  ktoré  nie  je  spojené  s
nákladmi 

Operácie  (projekty)  do  200 000  EUR  majú  byť
financované cez JN, JP alebo PF (okrem KF a ENRAF). 

 podmienené granty (úplne alebo čiastočne splatné)

 FN

Pravidlo N+3 Pravidlo  N+2  pre  posledný  rozpočtový  rok  2027
(oprávnenosť  výdavkov  do  31.12.2029),  ostatné  roky
(2021-2026) platí pravidlo N+3

Orgány zodpovedné za program:
 RO (SO)
 OA
 CO

Orgány zodpovedné za program:
 RO (SO)
 OA
 ak  účtovnú  funkciu  nevykonáva  RO,  môže  sa

stanoviť samostatný orgán



5.3.2   POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z LEGISLATÍVY SR, TÝKAJÚCE SA IMS PRE PROGRAMOVÉ 
OBDOBIE 2021-2027 (návrh zákona o fondoch EÚ)

Odkazy na zákon o     príspevkoch z     fondov EÚ  Proces, ktorý je potrebná zapracovať do IMS v PO 2021-
2027

1. §10 Riadiaci orgán  Definuje  základy  procesov  projektového  a   finančného
riadenie,  ktoré  je  potrebné  podporiť  v rámci
informačného systému, 
1. žiadosť o platbu,
2. realizácia platieb,
3.  úprava platieb,
4.  zamietanie platieb.

5. § 14 Výzva Právna  úprava  ustanovuje  vyhlásenie  výzvy  na
predkladanie  žiadostí  prostredníctvom  informačného
systému,
1. vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí,
2. definuje podmienky zmeny výzvy,
3.  zverejnenie výzvy.

4. § 15  Projektový zámer Právna  úprava  ustanovuje  vyhlásenie  výzvy  na
predkladanie žiadostí na projektové zámery,
1. príprava výzvy,
1. vyhlásenie  výzvy  prostredníctvom  informačného

systému,
1. definuje  podmienky  zmeny  výzvy  na  predkladanie

projektových  zámerov,  ako  aj  zverejnenie  výzvy  na
predkladanie projektových zámerov

2. § 16 Konanie o ŽoNFP Právna úprava ustanovuje procesy spojené so ŽoNFP,
1. vypracovanie ŽoNFP, 
2. spracovanie ŽoNFP, 
3. vydanie rozhodnutia o ŽoNFP.

4. §19,20 Odvolacie konanie Právna úprava ustanovuje procesy spojené s odvolacím 
konaním,
1.  vypracovanie odvolania,

 podanie odvolania,

 spracovanie odvolania,

 rozhodovanie o odvolaní.

2. §21 Proces mimo odvolacieho konania  Definuje proces mimo odvolacieho konania,

 podanie podnetu,

 spracovanie podnetu,

  mimo odvolacie konanie,

  rozhodnutie mimo odvolacieho konania. 

3. §22 Zmluva Definuje  procesy  spojené  so  zmluvou  o poskytnutí
príspevku,
1. príprava zmluvy,
2. úprava zmluvy,
3. zasielanie zmluvy,
4. podpisovanie zmluvy.



Odkazy na zákon o     príspevkoch z     fondov EÚ  Proces, ktorý je potrebná zapracovať do IMS v PO 2021-
2027

• §23 Národné projekty Definuje  proces  spojený  s vyzvaním  na  predloženie
národného projektu.

1. §24 Projekty integrovanej územnej stratégie. Definuje rámce pre zámer schvaľovať žiadosti o 
poskytnutie príspevku na projekt integrovanej územnej 
stratégie.

1. §25 Projekty Technickej pomoci Definuje  rámce  pre  vyzvanie  budúceho žiadateľa  alebo
žiadateľov na prípravu a predloženie projektu technickej
pomoci  zverejnením  vyzvania  prostredníctvom
informačného monitorovacieho systému.

1. §28 a nasledujúce Finančné nástroje Procesy bude potrebné podporiť prostredníctvom 
informačného systému:
1. ustanovenia o vykonávaní finančných nástrojov,
2. možnosti poskytnutia príspevku na finančný nástroj,
3. pravidlá poskytnutia príspevku na finančný nástroj,
4. vykonávanie finančného nástroja,
5. pravidlá použitia príspevku na finančný nástroj,
6. pravidlá vrátenia príspevku na finančný nástroj,
7. pravidlá  vrátenia  príspevku  na  finančný  nástroj  pri

finančnej oprave,
8. zmluva o financovaní,
9. Zmluva s finančným sprostredkovateľom.

1. §35a  nasledujúce  Finančné  vzťahy  pri  poskytovaní
príspevku 

Definovanie pravidiel realizácie poskytnutia a vrátenia 
príspevku. 

2. §36 Záložné právo Definuje  evidenciu  záložných  práv  a  iných
zabezpečovacích  inštitútov,  ktoré  bude  potrebné
evidovať do informačného systému.

1. §39 Ochrana finančných záujmov Európskej únie Procesy spojené s nezrovnalosťami:
2. identifikácia,
3. evidencia,
4. riešenie,
5. vysporiadanie.

1. §40  Vysporiadanie  finančných  vzťahov  a  správa
pohľadávok štátu

Definuje  procesy,  ktoré  bude  potrebné  zastrešiť
v informačnom systéme,
1. finančná oprava,
2. postup pri  porušení  pravidiel  a  postupov verejného

obstarávania, 

3. vysporiadanie finančných vzťahov,

4. správa pohľadávok,

5. evidencia dohôd o splátkach a dohoda 

§ 43 Správa pohľadávok Upravuje procesy spojené so správou pohľadávok,
 evidencia pohľadávok,
 oznámenie dlžníkovi evidenciu pohľadávky. 

6. § 44 Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia Definuje podmienky uzavretia dohody o splátkach
1. Potrebné  zabezpečiť  evidenciu  dohôd o splátkach a

dohôd o odklade plnenia,
2. Previazať  evidenciu  s relevantnými  evidenciami  ako



Odkazy na zákon o     príspevkoch z     fondov EÚ  Proces, ktorý je potrebná zapracovať do IMS v PO 2021-
2027

ŽoNFP, projekt a pod.

3. Spoločné a prechodné ustanovenia 
4. § 45 Konflikt záujmov

Upravuje  procesy  v ktorých  je  možné  identifikovať
konflikt záujmov, tieto procesy je potrebné evidovať do
informačného systému a monitorovať ich

5. §46 Spracúvanie osobných údajov Nastavenie procesov a evidencií  vyhovujúco pre agendu
Spracúvania  osobných  údajov,  ktoré  upravujú  osobitné
predpisy. 

6. § 47 Zverejňovanie Agendu  zverejňovania  je  potrebné  zastrešiť
automatizovaným  spôsobom  prostredníctvom
informačného systému

7. §48 Informačný monitorovací systém Definuje  základné požiadavky na IMS a prepojenia na iné
informačné systémy.

5.3.3 PRÍLOHA XIV Všeobecného nariadenia

Systémy elektronickej výmeny údajov medzi orgánmi zodpovednými za programy a 
prijímateľmi –článok 69 ods. 8

1. Povinnosti orgánov zodpovedných za programy, pokiaľ ide o charakteristiky systémov elektronickej

výmeny údajov:

1.1.Zaručenie bezpečnosti, integrity a dôvernosti údajov a overenia odosielateľa v súlade s článkom

69 ods.6 a 8, článkom 72 ods.1 písm. e) a článkom 82.

1.2.Zabezpečenie dostupnosti a fungovania v štandardnom pracovnom čase aj mimo neho (okrem

vykonávania technickej údržby).

1.3.Zabezpečenie  toho,  aby  sa  systém  zameriaval  na  využívanie  logických,  jednoduchých  a

intuitívnych funkcií a rozhrania.

1.4.Použitie funkcií systému na :

a) interaktívne formuláre a/alebo formuláre vopred vyplnené systémom na základe údajov, ktoré sa

priebežne ukladajú v jednotlivých fázach postupu;

b) v príslušných prípadoch automatické výpočty;

c)  zabudované  automatické  kontroly,  ktoré  obmedzujú  opakovanú  výmenu  dokumentov  alebo

informácií; 

d)  upozornenia vytvárané  systémom,  ktoré  informujú  prijímateľov,  že  je  možné  vykonať  určité

opatrenia;

e) sledovanie stavu on-line umožňujúce prijímateľom monitorovať aktuálny stav projektu; 

f)  dostupnosť  všetkých  predchádzajúcich  údajov a  dokumentov  spracovaných  v  systéme

elektronickej výmeny údajov.

1.5.Zabezpečenie vedenia záznamov a uchovávania údajov v systéme tak, aby sa umožnili audity a

administratívne overenia žiadostí o platbu predložené prijímateľmi podľa článku 74 ods.2.



2. Povinnosti orgánov zodpovedných za programy, pokiaľ ide o spôsoby predkladania dokumentov a

údajov pri každej výmene:

2.1.Zabezpečenie používania elektronického podpisu v súlade s jedným z troch typov elektronického

podpisu, ako sa vymedzuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.910/20142. 

2.2.Zabezpečenie  uloženia dátumu zaslania dokumentov a údajov zo strany prijímateľa orgánom

zodpovedným za programy a naopak.

2.3.Zabezpečenie  prístupnosti buď  priamo  prostredníctvom  interaktívneho  používateľského

rozhrania  (webovej  aplikácie),  alebo  prostredníctvom  technického  rozhrania,  ktoré  umožňuje

automatickú synchronizáciu a prenos údajov medzi systémami prijímateľov a systémami členských

štátov.

2.4.Zabezpečenie  ochrany  súkromia  osobných údajov jednotlivcov  a  obchodného tajomstva  pre

právne  subjekty  podľa  smernice  Európskeho  parlamentu  a  Rady  2002/58/ES1  a  nariadenia  (EÚ)

2016/679.

5.3.4 PRÍLOHA XV Všeobecného nariadenia

SFC2021: systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou,

 článok 69 ods. 9

1.Povinnosti Komisie:

1.1.Zabezpečenie fungovania systému elektronickej výmeny údajov (ďalej len„SFC2021“) pre všetky

úradné výmeny informácií medzi členským štátom a Komisiou. SFC2021 musí obsahovať minimálne

informácie vymedzené vo vzoroch stanovených v súlade s týmto nariadením.

1.2.Zabezpečenie týchto charakteristík SFC2021: .....

1.3.Zaistenie politiky bezpečnosti informačných technológií pre SFC2021, ktorá sa bude uplatňovať na

zamestnancov  používajúcich  tento  systém  v  súlade  s  príslušnými  pravidlami  Únie,  najmä  s

rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/461 a jeho vykonávacími pravidlami.

1.4.Určenie osoby alebo osôb zodpovedných za vymedzenie, zachovanie a zabezpečenie správneho

uplatňovania politiky bezpečnosti v rámci systémuSFC2021.

2.Povinnosti členských štátov:

2.1.Zabezpečenie toho, aby orgány členského štátu zodpovedné za program a určené podľa článku 71

ods. 1, ako aj subjekty určené na vykonávanie určitých úloh v zodpovednosti riadiaceho orgánu alebo

orgán auditu v súlade s článkom 71 ods. 2 a 3, do SFC2021 vkladali informácie, za ktorých prenos sú

zodpovedné, a ich každú aktualizáciu.

2.2.Zabezpečenie overenia informácií odoslaných inou osobou ako tou, ktorá vložila údaje v rámci

daného prenosu.

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných

službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).



2.3.Vytvorenie  podmienok  na  vyššie  uvedené  oddelenie  úloh  prostredníctvom  informačných

systémov  členského  štátu  určených  na  riadenie  a  kontrolu,  ktoré  sú  automaticky  prepojené  so

SFC2021.

2.4.Vymenovanie osoby alebo osôb zodpovedných za správu prístupových práv,  ktoré  budú plniť

tieto úlohy.....

2.5.Zabezpečenie  ochrany  súkromia  osobných  údajov  jednotlivcov  a  obchodného  tajomstva  pre

právnické osoby podľa smernice 2002/58/ES, nariadenia (EÚ) 2016/679 a nariadenia (EÚ) 2018/1725.

2.6.Prijatie národných, regionálnych alebo miestnych politík informačnej bezpečnosti, pokiaľ ide o

prístup  do  SFC2021,  na  základe  posúdenia  rizika  uplatňovaného  v  prípade  všetkých  orgánov

používajúcich SFC2021 a riešenie týchto aspektov:

a)  aspekty  informačnej  bezpečnosti  týkajúce  sa  práce  vykonávanej  osobou  alebo  osobami

zodpovednými za správu prístupových práv uvedených v oddiele II  bode 2.4 v prípade uplatnenia

priameho použitia;

b)  v  prípade  národných,  regionálnych  alebo  miestnych  počítačových  systémov  prepojených  so

SFC2021  prostredníctvom  technického  rozhrania  uvedeného  v  bode  2.3.  musia  bezpečnostné

opatrenia  pre  tieto  systémy  umožňovať  zosúladenie  s  bezpečnostnými  požiadavkami  SFC2021

a zahrňovať: 

i) fyzickú bezpečnosť;

ii) kontrolu nosičov údajov a prístupu;

iii) kontrolu uchovávania;

iv) kontrolu prístupu a hesiel;

v) monitorovanie;

vi) prepojenie so SFC2021;

vii) komunikačnú infraštruktúru;

viii)  riadenie  ľudských  zdrojov  pred  začatím  zamestnania,  počas  zamestnania  a  po  ukončení

zamestnania;

ix) riadenie incidentov.

2.7.Na žiadosť Komisii sprístupniť dokument uvedený v bode 2.6.

2.8.Vymenovanie  osoby  alebo  osôb  zodpovedných  za  zachovanie  a  zabezpečenie  uplatňovania

národných, regionálnych alebo miestnych politík bezpečnosti IT, ktoré budú slúžiť ako kontaktný bod

pre osobu alebo osoby určené Komisiou, ako sa uvádza v bode 1.4.

3.Spoločné povinnosti Komisie a členských štátov:

3.1.Zabezpečenie  dostupnosti  buď  priamo  prostredníctvom  interaktívneho  používateľského

rozhrania  (t.  j.  webovej  aplikácie),  alebo  prostredníctvom  technického  rozhrania  využívajúceho

vopred stanovené protokoly (t. j. webových služieb), ktoré umožňujú automatickú synchronizáciu a

prenos údajov medzi informačnými systémami členských štátov a SFC2021.



3.2.Poskytnutie  dátumu  elektronického  prenosu  informácií  zo  strany  členského  štátu  Komisii  a

naopak  v  rámci  elektronickej  výmeny  údajov;  tento  dátum  sa  považuje  za  dátum  predloženia

príslušného dokumentu.

3.3.Zabezpečenie  toho,  aby  sa  oficiálne  údaje  vymieňali  výlučne  prostredníctvom  SFC2021,  s

výnimkou  vyššej  moci,  a  aby  sa  informácie,  ktoré  sa  vkladajú  do  integrovaných  elektronických

formulárov SFC2021 (ďalej len „štruktúrované údaje“) nenahrádzali neštruktúrovanými údajmi, a aby

mali v prípade nezrovnalostí prednosť štruktúrované údaje pred neštruktúrovanými údajmi.

3.4.Dodržiavanie  podmienok  bezpečnosti  IT  uverejnených  na  portáli  SFC2021  a  opatrení,  ktoré

Komisia  implementuje  v  rámci  SFC2021  s  cieľom  zabezpečiť  prenos  údajov,  najmä  pokiaľ  ide  o

používanie technického rozhrania uvedeného v bode 2.3.

3.5.Implementácia bezpečnostných opatrení prijatých s cieľom chrániť údaje, ktoré zaznamenali  a

preniesli prostredníctvom SFC2021, a zaistenie ich účinnosti.

3.6.Každoročná  aktualizácia  a  preskúmanie  politiky  SFC2021  týkajúcej  sa  bezpečnosti  IT,  ako  aj

príslušných celoštátnych,  regionálnych a miestnych politík  týkajúcich sa  bezpečnosti IT  v  prípade

technologických zmien, zistenia nových ohrození alebo v prípade iných relevantných zmien.

5.3.5   Príloha XVII Všeobecného nariadenia 

ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ ZAZNAMENÁVAŤ A UCHOVÁVAŤ ELEKTRONICKY O KAŽDEJ OPERÁCII – 
ČLÁNOK 72 ODS. 1 PÍSM. E)

Nariadenie vo svojej prílohe XVII definuje 142 atribútov, ktoré majú byť evidované  prostredníctvom

IMS.

5.4 Bezpečnostné požiadavky na IMS

Číslo Názov  požiadavky Popis požiadavky

B1 Auditovateľnosť Vyžaduje sa zaznamenávanie všetkých dôležitých úkonov a činností 
používateľov a systému – systém musí zaznamenávať úkony používateľov v 
systéme. Taktiež musí byť zabezpečená jednoduché dohľadávanie v 
auditných záznamov

B2 Autentifikácia a 
autorizácia

Požaduje sa implementácia autentifikačného a autorizačného mechanizmu. 
Prihlásenie do autentifikovanej zóny verejnej časti systému musí 
podporovať IAM ÚPVS. Riešenie musí podporovať riadenie prístupových 
práv k údajom a funkcionalite systému na základe role používateľa.

B3 Kvalifikovaný elektronický
podpis

Systém musí podporovať podpisovanie dokumentov a formulárov pomocou 
KEP priamo v používateľskom prostredí.

B4 Realizácia zálohy databáz,
auditných záznamov, 
úložiska dokumentov, 
LDAPu a pod.

Požaduje sa, aby bol systém zálohovaný na viacerých úrovniach a viacerých 
miestach (geograficky oddelené záložné prostredia). V prípade havárie so 
stratou údajov bude nutné získať údaje najneskôr z predchádzajúceho dňa. 
To platí pre všetky údaje pre územie celej krajiny. Úspešný uchádzač je 
povinný spolupracovať s prevádzkovateľom systému pri zabezpečovaní tejto
požiadavky.



5.5 Požiadavky na monitoring IMS

Číslo Názov  požiadavky Popis požiadavky

B1 Real-time monitorovanie Požaduje sa zabezpečenie dohľadu nad prevádzkou a real-time 
monitorovania stavu celého systému t. j. všetkých komponentov aplikácie a
komponentov systému.

B2 Automatické upozornenia 
na možné prevádzkové 
incidenty

Požaduje sa možnosť nastavenia a manažovania eskalačného procesu pri 
jednotlivých incidentoch, hraničných hodnotách jednotlivých parametrov 
monitorovania systému. Zároveň sa požaduje rozvoj automatickej 
distribúcie upozornení a notifikácií na definované osoby, skupiny osôb a 
pod..

B3 Zaznamenávanie a 
historické prehľady 
zaznamenaných udalostí

Požaduje sa možnosť vytvárania štandardných prehľadov, vyhodnotení a 
štatistík z monitorovania systému na pravidelnej a nepravidelnej báze. 
Systém musí zbierať a uchovávať detailné prevádzkové údaje ako aj 
zabezpečovať ich automatickú agregáciu a prezentáciu.



PRÍLOHA Č. 2 -  ČASOVÝ HARMONOGRAM

„Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému a návrh ďalšieho 
rozvoja pre potreby implementácie fondov EÚ v programovom období na roky 2021-2027“

Krok Popis kroku alebo detail 
aktivity

Vstup Výstup Začiatok Koniec

Komplexná podpora MIRRI SR počas prípravnej fázy projektu

A.1

Časť: High-level analýza 
súčasného stavu a detailná 
Identifikácia alternatív 
ďalšieho rozvoja

 Opis predmetu zákazky 

súčasného riešenia

 Dokumentácia k systému 

[EA]

 Zdrojové kódy aktuálnej 

(alebo ostatnej) verzie [GIT]

 Prístup do Google Analytics

pre ITMS2014+

 Dokumentácia (zdrojové 

kódy, EA model)

 Draft katalógu požiadaviek

 Platná alebo pripravovaná 

legislatíva (EÚ, SR)

 Katalóg požiadaviek (KP) 
v štruktúrovanej podobe 
[.xlsx]

 Platná alebo pripravovaná 
legislatíva (EÚ, SR)

 Súčinnosť a priorizované 
biznis požiadavky od 
oprávnených osôb 
Objednávateľa

 Pracovné stretnutia a konzultácie 

k dokumentácii,

 Príprava konceptu riešenia [.docx, v prípade 

požiadavky objednávateľa .pptx],

 Rámcový Katalóg požiadaviek (KP) 

v štruktúrovanej podobe [.xlsx],

 Identifikácia problémov a návrh riešenia [.docx],

 Identifikácia rizík pre každú alternatívu 

a vytvorenie štruktúrovaného registra rizík 

[.xlsx],

 Identifikácia a rozpracovanie  alternatív 

(použitie súčasného IS, rozvoj existujúceho IS, 

nový IS) vrátane spôsobu prevádzkovania IS 

[.docx],

 Rámcová identifikácia silných a slabých stránok 

jednotlivých variantov aj s finančnou 

náročnosťou v rozsahu podľa požadovanej 

dokumentácie pre fázu projektu a predpísaných 

šablón podľa QA [.xlsx],

 Návrh TO-BE architektúry [.docx],

 P-01 - Projektový zámer – rámcový,

 Príloha 1: Rámcový katalóg požiadaviek [.xlsx],

 Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový 

[.xlsx], 

 P-02 - BC/CBA – odôvodnenie projektu – 

rámcové[.xlsx],

 P-04 - Projektový plán – rámcový,

 Účasť na projektových stretnutiach.

 od
účinnosti
zmluvy

do 3
mesiacov

od
účinnosti
zmluvy

A.2 Časť: 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie v zmysle 
vyhlášky č. 85/2020 a 
súvisiacej metodickej 
dokumentácie pre prípravnú
fázu projektu.

 Súčinnosť a priorizované 

biznis požiadavky od 

oprávnených osôb 

Objednávateľa,

 Rámcový katalóg 

požiadaviek

 Platná alebo pripravovaná 

legislatíva (EÚ, SR)

 Popis  rozhraní (API) [OpenAPI3+] [.docx],

 UX/UI nedostatky + TO-BE koncept vrátane 

identifikácie a high-level popisu možných 

alternatív [.docx],

 Návrh zmeny UI a UX v súlade s aktuálnou 

verziou ID-SK [Figma prototyp],

 GAP analýza TOBE-ASIS[.docx],

 Identifikácia odporúčaného variantu aj s 

rizikami a závislosťami a rámcovou náročnosťou

(odhad náročnosti, implementácia podľa 

položiek KP vrátane priorizácie položiek KP 

podľa biznis dôležitosti – value points - 

a naplnenia cieľov projektu) [.xlsx],

 P-01 -Projektový zámer – rámcový,

 Funkčná špecifikácia – rámcová,

 Rámcový katalóg požiadaviek [.xlsx],

 Zoznam rizík a závislostí – rámcový [.xlsx], 

 P-02 - BC/CBA – odôvodnenie projektu – 

 od
účinnosti
zmluvy 

do 5
mesiacov

od
účinnosti
zmluvy



PRÍLOHA Č. 2 -  ČASOVÝ HARMONOGRAM

„Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému a návrh ďalšieho 
rozvoja pre potreby implementácie fondov EÚ v programovom období na roky 2021-2027“

Krok Popis kroku alebo detail 
aktivity

Vstup Výstup Začiatok Koniec

rámcové[.xlsx],

 P-03 - Prístup k projektu – rámcový,

 P-04 - Projektový plán – rámcový,

 Návrh technologických zmien [.docx] – 

rámcový,

 Účasť na projektových stretnutiach,

 Účasť na zasadnutiach riadiaceho výboru 

projektu.

Komplexná podpora MIRRI SR počas iniciačnej fázy projektu

A.3
Časť: Návrh riešenia 
a pripomienkovanie riešenia

 Identifikovaná alternatíva 

rozvoja zo strany MIRRI SR

 Popis AS-IS

 Katalóg požiadaviek

 Platná alebo pripravovaná 

legislatíva (EÚ, SR)

 ID-SK

 Pracovné workshopy 

s MIRRI SR

 Pripomienky k  Návrhu 
riešenia

 Aktualizované požiadavky

 Aktualizovaná legislatíva

 Pracovné workshopy 
s MIRRI SR

 Podrobné rozpracovanie zvolenej alternatívy 

rozvoja IS [.docx],

 Návrh zmeny UI a UX v súlade s ID-SK [prototyp 

pre UI layout, FIGMA prototyp],

 Návrh TO-BE architektúry [.docx alternatívne 

UML], 

 Návrh technologických zmien [.docx],

 GAP analýzy [.docx],

 Register rizík [.xlsx],

 Harmonogram implementácie [.xlsx],

 Finálne verzie návrhov k architektúre, 

technológiám, dizajnu, GAP analýzy a ďalších 

vyššie uvedených výstupov.

 od
účinnosti
zmluvy

do 8
mesiacov

od
účinnosti
zmluvy

A.4

Časť: Vypracovanie 
projektovej dokumentácie v 
zmysle vyhlášky č. 85/2020 a
súvisiacej metodickej 
dokumentácie

 Schválená alternatíva 

rozvoja IMS zo strany MIRRI

SR

 Pracovné workshopy 

s MIRRI SR

 I-01 Projektový zámer – detailný [.docx],

 Príloha 1: Funkčná špecifikácia – detailná = 

katalóg požiadaviek [.xlsx],

 Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný 

[.xlsx], 

 I-02 - BC/CBA – odôvodnenie projektu – 

detailné [.xlsx],

 I-03 - Prístup k projektu – detailný [.docx],

 Príloha 1: Technická špecifikácia = katalóg 

požiadaviek [.xlsx],

 Ďalšie dokumenty v zmysle platnej metodiky 

v súlade so vzájomne potvrdenými plneniami.

 od
účinnosti
zmluvy

do 9
mesiacov

od
účinnosti
zmluvy

A.5

Časť: Podpora pri verejnom 
vypočutí,  účasť na 
zasadnutiach Riadiaceho 
výboru a interných 
procesoch MIRRI SR

Finalizácia a odovzdanie 
výstupov

 Príprava a účasť na 

stretnutiach

 Pripomienky z verejného 

vypočutia a partnerov 

participujúcich na rozvoji IS

 Súčinnosť pri príprave podkladov pre verejné 

vypočutie,

 Účasť na verejnom vypočutí a súvisiacich 

workshopoch,

 Podporná dokumentácia a finalizácia výstupov 

potrebných pre zadanie realizačnej fázy

 od
účinnosti
zmluvy

do 12
mesiacov

od
účinnosti
zmluvy



PRÍLOHA Č. 3 - ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

„Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému a návrh ďalšieho rozvoja pre potreby implementácie fondov EÚ v 
programovom období na roky 2021-2027“

P.Č. Hlavné aktivity Požadovaná rola riešiteľa * Merná jednotka
 Jednotková

cena bez DPH
(v EUR)  

 Počet
jednotiek  

 Spolu bez
DPH

(v EUR) 

 Spolu s DPH
(v EUR) 

1

Komplexná podpora MIRRI SR počas
prípravnej fázy projektu Časť: High-level

analýza súčasného stavu a detailná
identifikácia alternatív ďalšieho rozvoja

IT Architekt - senior človekodeň 490 50 24 500 29 400

IT Analytik - senior človekodeň 429 140 60 060 72 072

Odborník pre IT dohľad/QA - senior človekodeň 499 10 4 990 5 988

Odborník pre IT dizajn/UI UX - senior človekodeň 429 15 6 435 7 722

Špecialista pre bezpečnosť IT - senior človekodeň 499 15 7 485 8 982

Špecialista pre infraštruktúry / HW špecialista - senior človekodeň 499 5 2 495 2 994

Projektový manažér IT projektu - senior človekodeň 499 15 7 485 8 982

2

Komplexná podpora MIRRI SR počas
prípravnej fázy projektu Časť:

Vypracovanie projektovej dokumentácie
v zmysle vyhlášky č. 85/2020 a súvisiacej
metodickej dokumentácie pre prípravnú

fázu projektu

IT Architekt - senior človekodeň 490 25 12 250 14 700

IT Analytik - senior človekodeň 429 85 36 465 43 758

Odborník pre IT dohľad/QA - senior človekodeň 499 7 3 493 4 192

Odborník pre IT dizajn/UI UX - senior človekodeň 429 9 3 861 4 633

Špecialista pre bezpečnosť IT - senior človekodeň 499 2 998 1 198

Špecialista pre infraštruktúry / HW špecialista - senior človekodeň 499 2 998 1 198

Projektový manažér IT projektu - senior človekodeň 499 7 3 493 4 192

3
Komplexná podpora MIRRI SR počas
iniciačnej fázy projektu Časť: Návrh

riešenia a pripomienkovanie riešenia 

IT Architekt - senior človekodeň 490 3 1 470 1 764

IT Analytik - senior človekodeň 429 30 12 870 15 444

Odborník pre IT dohľad/QA - senior človekodeň 499 5 2 495 2 994

Odborník pre IT dizajn/UI UX - senior človekodeň 429 3 1 287 1 544

Špecialista pre bezpečnosť IT - senior človekodeň 499 2 998 1 198



PRÍLOHA Č. 3 - ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

„Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému a návrh ďalšieho rozvoja pre potreby implementácie fondov EÚ v 
programovom období na roky 2021-2027“

P.Č. Hlavné aktivity Požadovaná rola riešiteľa * Merná jednotka
 Jednotková

cena bez DPH
(v EUR)  

 Počet
jednotiek  

 Spolu bez
DPH

(v EUR) 

 Spolu s DPH
(v EUR) 

Špecialista pre infraštruktúry / HW špecialista - senior človekodeň 499 0 0 0

Projektový manažér IT projektu - senior človekodeň 499 5 2 495 2 994

4

Komplexná podpora MIRRI SR počas
iniciačnej fázy projektu Časť:

Vypracovanie projektovej dokumentácie
v zmysle vyhlášky č. 85/2020 a súvisiacej

metodickej dokumentácie

IT Architekt - senior človekodeň 490 8 3 920 4 704

IT Analytik - senior človekodeň 429 17 7 293 8 752

Odborník pre IT dohľad/QA - senior človekodeň 499 3 1 497 1 796

Odborník pre IT dizajn/UI UX - senior človekodeň 429 1 429 515

Špecialista pre bezpečnosť IT - senior človekodeň 499 1 499 599

Špecialista pre infraštruktúry / HW špecialista - senior človekodeň 499 2 998 1 198

Projektový manažér IT projektu - senior človekodeň 499 5 2 495 2 994

5

Komplexná podpora MIRRI SR počas
iniciačnej fázy projektu Časť: Podpora pri

verejnom vypočutí, účasť na
zasadnutiach Riadiaceho výboru a

interných procesoch MIRRI SK, Finalizácia
a odovzdanie výstupov

IT Architekt - senior človekodeň 490 3 1 470 1 764

IT Analytik - senior človekodeň 429 10 4 290 5 148

Odborník pre IT dohľad/QA - senior človekodeň 499 2 998 1 198

Odborník pre IT dizajn/UI UX - senior človekodeň 429 1 429 515

Špecialista pre bezpečnosť IT - senior človekodeň 499 1 499 599

Špecialista pre infraštruktúry / HW špecialista - senior človekodeň 499 1 499 599

Projektový manažér IT projektu - senior človekodeň 499 5 2 495 2 994

* V prípade rôznej seniority riešiteľov alokovaných na dodanie diela môže Dodávateľ predložiť detailnejší popis v členení  SENIOR/MEDIOR/JUNIOR pre relevantné riešiteľské role (pracovné
pozície riešiteľa).



PRÍLOHA Č. 3 - ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

„Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému a návrh ďalšieho rozvoja pre potreby implementácie fondov EÚ v 
programovom období na roky 2021-2027“

SUMÁRNA CENOVÁ TABUĽKA

SUMA bez DPH SUMA s DPH Maximálna výška preddavku určená v
percentách zo SUMY S DPH za Etapu

Cena za Dielo v EUR 

 z toho komplexná podpora MIRRI SR počas 
prípravnej fázy projektu v EUR (Etapa 1)

175 008 210 010 100%

 z toho Komplexná podpora MIRRI SR počas 
iniciačnej fázy projektu Implementácia 
a testovanie v EUR  (Etapa 2)

49 426 59 311 80%

CENA SPOLU za Dielo: 224 434 269 321
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