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Č.p.: SITB-OA8-2021/001982-020       Výtlačok číslo:__ 

           Počet listov: 3 

           Počet príloh/strán: 2/4 

DODATOK č. 2 k 

ZMLUVE  O  POSKYTOVANÍ  SLUŽIEB  VÝVOJA,  PODPORY  A 

ROZVOJA  IT  SYSTÉMOV 

č. SITB-OA-2021/001986-001 v znení Dodatku č. 1 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva o dielo“) 

 

I. 

Zmluvné strany 

  

Názov:     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

Adresa sídla:    Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

IČO:      00151866 

DIČ:      2020571520 

IČ DPH:    SK2020571520 

V mene ktorého koná:  Mgr. Ján Lazar, štátny tajomník MV SR na základe plnej moci  

č. SL-OPS-2021/001914-079 zo dňa 7.4.2021  

Zodpovedný zamestnanec na komunikáciu vo veciach obchodných: 

generálny riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

  

(ďalej len ,,Objednávateľ“) 

 

a 

 

Obchodné meno spoločnosti: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky a.s. 

Adresa sídla spoločnosti:  Sklabinská 20, 831 06 Bratislava 

Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 

vložka č. 4804/B 

IČO:      44855206 

DIČ:   2022850203 

IČ DPH:     SK2022850203 

V mene ktorého koná:  Mgr. Michal Šula, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva  

   Mgr. Miroslav Belica, člen predstavenstva 

   Mgr. Ján Gajdoš, člen predstavenstva  

   Ing. Marek Václavík, člen predstavenstva  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK9381800000007000355129 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 



 

 

 

2 

 

Článok I. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. III. Zmluvy o dielo sa rozšíri o nový bod 3.10 s nasledujúcim 

znením: 

 

3.10 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, služby 

vyššej podpory pre vybrané informačné systémy a služby na vyžiadanie, ktorých bližšia 

špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 4 Špecifikácia poskytovaných služieb na vyžiadanie (ďalej len 

„Služby na vyžiadanie“). Zmluvné strany berú na vedomie, že Špecifikácia poskytovaných služieb 

na vyžiadanie v zmysle Prílohy č. 4 obsahuje minimálne požadované činnosti pre definované 

služby, a teda Objednávateľ si môže objednať u Poskytovateľa služby na vyžiadanie 

po obojstrannej dohode aj nad ich rámec. 

 

Článok II. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. IV. Zmluvy o dielo sa rozšíri o nový bod 4.7 s nasledujúcim znením: 

 

4.7 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe poskytovania Služieb na vyžiadanie a ich 

odovzdaní: 

  

a) Služby na vyžiadanie je Poskytovateľ povinný poskytovať na základe písomnej objednávky 

Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený zaslať Poskytovateľovi žiadosť o stanovisko k začatiu 

poskytovania Služieb na vyžiadanie. Poskytovateľ po doručení tejto žiadosti zašle Objednávateľovi 

svoje písomné stanovisko, v ktorom uvedie všetky možnosti a podmienky potrebné na realizáciu 

požadovaných služieb, najmä uvedie špecifikáciu súčinnosti, dobu poskytovania služieb, cenové 

podmienky a všetky ostatné dôležité informácie, ktoré sú potrebné k posúdeniu podmienok 

poskytovania týchto služieb a na základe ktorých sa Objednávateľ môže rozhodnúť, či si 

poskytnutie služieb na vyžiadanie skutočne objedná. Poskytovateľ zašle Objednávateľovi svoje 

stanovisko podľa predchádzajúcej vety do 10 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky 

Objednávateľa o stanovisko. Objednávateľ na základe Poskytovateľovho stanoviska môže vystaviť 

písomnú objednávku na predmetné služby alebo písomne informuje Poskytovateľa, že nemá o 

poskytnutie predmetných služieb záujem. Ak Objednávateľ vystaví a doručí Poskytovateľovi 

objednávku podľa tohto bodu dohody, Poskytovateľ sa zaväzuje začať poskytovať objednané 

služby bezodkladne po doručení tejto objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo neobjednať si 

žiadnu službu na vyžiadanie a Poskytovateľ toto právo Objednávateľa akceptuje.  

 

b) Služby na vyžiadanie Poskytovateľ poskytne na mieste dohodnutom medzi zmluvnými stranami. 

 

c) Služby na vyžiadania Poskytovateľ v prípade ich objednania Objednávateľom odovzdá 

Objednávateľovi prostredníctvom Preberacieho protokolu, ktorý podpíšu poverení zamestnanci 

zmluvných strán, a ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 5: Preberací protokol.. 

 

d) Poskytovateľ je povinný poskytovať služby na vyžiadanie s náležitou odbornou starostlivosťou a 

len prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie 

služieb na vyžiadanie. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby na vyžiadanie prostredníctvom 

technicky a odborne spôsobilých osôb.  
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Článok III. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. IX. bod 9.1 Zmluvy o dielo sa rozšíri o nové písm. c) s nasledujúcim 

znením: 

 

c) Služby na vyžiadanie vo výške podľa cenovej kalkulácie Poskytovateľa stanovenej v súlade so 

stanoviskom špecifikovaným v bode 4.7 (iv) tejto zmluvy. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté. 

 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Dodatok 

zverejní Objednávateľ. 

 

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy 

a Poskytovateľ jeden (1) rovnopis. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú. 

 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:  

Príloha č. 4: Špecifikácia poskytovaných služieb na vyžiadanie, o počte strán 3, 
Príloha č. 5: Preberací protokol, o počte strán 1. 

 

 

V Bratislave dňa __.__.2021    V Bratislave dňa __.__.2021 

 

za Objednávateľa:      za Poskytovateľa: 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,   Automobilové opravovne Ministerstva  

        vnútra Slovenskej republiky a.s. 

Mgr. Ján Lazar       Mgr. Michal Šula 

štátny tajomník MV SR     generálny riaditeľ a  

                                            predseda predstavenstva 

        

 

 

        _____________________________________ 

        Ing. Marek Václavík 

        člen predstavenstva  
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Príloha č. 4 

ŠPECIFIKÁCIA   POSKYTOVANÝCH   SLUŽIEB  NA  VYŽIADANIE 

 

Služby údržby a podpory systémových prostriedkov: 

 

Popis činností definuje minimálne požadované činnosti tvoriace danú službu.  

 

Popis služby Popis činností 

Služba administrácie siete 

• denná kontrola logov 

• zmeny konfigurácií podľa logových záznamov  
• sledovanie výkonnostných parametrov 

• asistencia pri výmene hw komponentov 

• riešenie problémov 

• výmena komponentov 

• udržiavanie dokumentácie 

• aktivácia/deaktivácia portov 

• ostatné zmeny 

• denná kontrola logov 

• pravidelné review VLAN a pravidiel priestupnosti  
• správa segmentov sietí 

• úprava konfigurácií 

• zaraďovanie/vyraďovanie portov z/do VLAN 

• ostatné zmeny 

• denná kontrola logov 

Služby administrácie infraštruktúry, 

administrácie operačných systémov, 

virtualizácie, serverov, aplikácii 

a aplikačných serverov, databáz a 

databázových serverov, webového sídla 

• denná kontrola zaznamenaných udalostí 

• pravidelná kontrola zaplnenosti súborových priestorov 

• pravidelné sledovanie výkonnostných parametrov 

• pravidelná aplikácia bezpečnostných záplat 

• riešenie bežných úloh 

• obnova konfigurácií 

• oprava konfigurácií 

• riešenie ad-hoc problémov 

• inštalácia a konfigurácia OS 

• inštalácia a konfigurácia schválených softvérových zmien  
• ostatné zmeny 

• denná kontrola logov ASM a RAC 

• denná kontrola logov DB engine 

• pravidelná kontrola diskového priestoru 

• pravidelná kontrola výkonnostných parametrov  
• dohľadávanie príčina odstraňovanie problémov  
• vytváranie/zmena/rušenie databáz 
• konfigurácie sieťových služieb 

• schválené zmeny konfigurácie ASM 

• schválené zmeny konfigurácie RAC 

• kvartálne patchovanie DB softvéru 

• denná kontrola logov MSCS 

• denná kontrola logov DB engine 

• pravidelná kontrola diskového priestoru 

• pravidelná kontrola výkonnostných parametrov  
• dohľadávanie príčin a odstraňovanie problémov  
• vytváranie/zmena/ rušenie databáz 

• kvartálne patchovanie DB softvéru 

• denná kontrola chybových záznamov webových serverov 

• správa zdieľaných adresárov s obsahmi 

• kvartálne pat;chovanie vrátane IBM lnstallation Manager 
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Služba projektového riadenia na 

úrovni junior 

• Koordinácia dodávateľov a prác v rámci prideleného projektu a schváleného 

harmonogramu prác 

• Kontrola kvality realizovaných prác v zmysle odsúhlasenej dokumentácie a 

štandardov 

• Príprava, kontrola a aktualizovanie harmonogramu realizačných prác 

• Distribúcia aktuálnej projektovej dokumentácie a kontrola jej dodržiavania 

• Koordinácia, kontrola a archivácia technickej dokumentácie a iných 

formálnych náležitostí projektu 

• Podpora Project managera 

• Pravidelné reportovanie nadriadenému v určenom rozsahu 

Služba projektového riadenia na 

úrovni senior 

• Riadenie procesu ponuky, inicializácie, plánovania, realizácie a ukončovania 

projektov vrátane prioritizácie projektov 

• Riadenie procesu zmien a riadenie rizík 

• Zodpovednosť za vedenie a riadenie rozsiahlych a náročných projektov 

• Zodpovednosť za riadenie zdrojov, časový plán a rozpočet projektov 

• Zodpovednosť za komunikáciu s projektovým tímom a manažmentom 

zákazníka 

• Zodpovednosť za riadenie subdodávateľov 

• Príprava komplexných delivery plánov a ich riadenie 

• Risk manažment a návrh opatrení v rámci riadenia projektu 

• Monitoring zadávaných biznis požiadaviek od partnera a sledovanie dopadu 

zmien na IT architektúru a infraštruktúru 

• Pracovné diskusie s realizačným tímom, riešenie stavu úloh 

• Krízový manažment 

• Priebežne sleduje stav úloh podľa harmonogramu projektu  

• Vypracováva a priebežne aktualizuje kapacitný plán a finančný plán projektu 

Konzultačné služby v oblasti IT 

• analýza potrieb a požiadaviek zákazníka v rámci implementačných projektov, 

návrh optimálnych procesov a riešenia 

• podpora zpätnej väzby a toku informácií medzi Poskytovateľom a 

Objednávateľom 

• dohľad nad správnosťou návrhu riešenia, optimálnym využitím komponentov a 

celkovou kvalitou riešenia 

• tvorba repozitára riešení 

• spracúvanie argumentačných podkladov ohľadom architektúry a riešenia 

• spolupráca pri tvorbe prezentáci, komunikačných materiálov a mediálnych 

správ 

• návrh opatrení na optimalizáciu a zefektívnenie implementácií 

• dohľad nad implementáciou pilotných bodov s novou produktovou 

funkcionalitou 

• posudzovanie a oponentúra návrhov riešení od subdodávateľov 

• transfer vedomostí na ostatných konzultantov 
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Konzultačné služby v oblasti 

projektového riadenia 

Analýza procesu ponuky, inicializácie, plánovania, realizácie a ukončovania 

projektov vrátane prioritizácie projektov 

• Riadenie procesu zmien a riadenie rizík 

• Podpora vedenia a riadenia rozsiahlych a náročných projektov 

• Podpora riadenia zdrojov, časový plán a rozpočet projektov 

• Komunikácia s projektovým tímom a manažmentom zákazníka 

• Spolupráca na riadení subdodávateľov 

• Príprava komplexných delivery plánov a ich riadenie 

• Risk manažment a návrh opatrení v rámci riadenia projektu 

• Monitoring zadávaných biznis požiadaviek od partnera a sledovanie dopadu 

zmien na IT architektúru a infraštruktúru 

• Pracovné diskusie s realizačným tímom, riešenie stavu úloh 

• Krízový manažment 

• Priebežne sledovanie stavu úloh podľa harmonogramu projektu  

• Vypracovanie aktualizácia kapacitného plánu a finančného plánu projektu 
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Preberací protokol 
Odovzdávajúci / Dodávateľ: 

Obchodné meno:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Sídlo:   Pribinova 2, 812 71 Bratislava 

Preberajúci / Objednávateľ: 

Obchodné meno: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra  
Slovenskej republiky, a.s. 

Sídlo:   Sklabinská 20, 831 06 Bratislava 

1. PREDMET  PLNENIA: 

Názov: xxxxx 

Názov projektu: xxxxx 

Kód METAIS: xxxxx 

Popis: Predmetom plnenia je xxxx. 

Poradové 
číslo položky 

Popis výstupu/ dodávky 

xxx xxx 

 
Podpísaním tohto Preberacieho protokolu Preberajúci potvrdzuje prebratie uvedeného produktu, tovaru 
a služby Odovzdávajúceho . 

 
POTVRDENIE: 
Odovzdané dňa: dd.mm.rrrr  
 
Prevzal: meno a priezvisko Podpis preberajúceho: ............................................. 
Funkcia: xxxxx 
 
Odovzdal: meno a priezvisko Podpis odovzdávajúceho: ........................................ 
Funkcia: xxxxx 

  
 


