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. >"' :.L.. Realizačná zmluva č SE-VO2-2021/002780-014 
~ uzatvore á podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu 

~ f č. OVO2-2020/000354 4 zo 6 z 14.07.20202020 
:-: ~'$ {ďalej len „Realizačná zmluva") 

"(o\'?i 

Audítor: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ alebo IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC/SWIFT kód:. 

(ďalej len „Audítor? 

a 

Klient: 

Sídlo 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC/SWIFT kód: 

(ďalej Jen „Klient'? 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Radvise Group, s.r.o. 

Tallerova 4, 811 02 Bratislava 
Pavel Tehlár, LL.M., konateľ a Ing. Ivan Lužica, konateľ 
50300172 
SK2120266412 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK61 0900 0000 0051 4148 0995 
GIBASKBX 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45, Slovenská republika 
Ing. Alexander Ballek, predseda úradu. 
00166197 
Štátna pokladnica 
SK46 8180 0000 0070 0007 2444 
SPSRSKBA 
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Článok II 

Predmet Realizačnej zmluvy 

2.1 . Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je určenie obsahu a rozsahu Audítorských služieb, ktoré sa Audítor 
zaviazal poskytovať podľa Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. 
OVO2-2020/000354 4 až 6 zo 14.07.2020 (ďalej len „Dohoda"), lehoty ich poskytovania, odmena Audítora 
za ich poskytovanie a ďalšie podrobnosti ich poskytovania v súlade so Dohodou. 

2.2. Pojmy použité v tejto Realizačnej zmluve majú rovnaký význam, ako pojmy v Dohode, ak nie je v tejto 
Realizačnej zmluve výslovne dohodnuté inak. 

Článok III 

Rozsah Audítorských služieb 

3.1. Vecný rozsah Audítorských služieb a lehoty plnenia sú určené v Špecifikácii plnenia, ktorá tvorí prílohu č. 
1 k tejto Realizačnej zmluve. 

Článok IV 

Odmena Audítora 

4.1 . Odmena Audítora je určená v prílohe č. 2 k tejto Realizačnej zmluve. 

Článok V 

Záverečné dojednania 

5.1. Realizačná zmluva je vyhotovená v takom počte rovnopisov, aby 3 (tri) rovnopisy dostal Klient a 1 0eden) 
rovnopis Audítor. 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené Realizačnou zmluvou sa riadia 
právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom. 

5.3. Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť po 
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že: 

a) príslušný kontrolný orgán predloží Zadávateľovi zákazky správu z kontroly verejného obstarávania 
s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov 
verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. 
V opačnom prípade má Klient právo odstúpiť od zmluvy, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá 
žiadne právo Audítorovi na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním, 

b) a zároveň nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
v súlade so zákonom č . 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa 
menia a dopÍňajú niektoré zákony. Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Klient. 

5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Realizačnú zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez 
časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali. 

5.5. Audítor je povinný: strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) Riadiaceho orgánu pre Operačný program a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiace orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
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d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
ij Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až n tohto článku v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

5.6. Prílohami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy, sú 

a) Príloha 1: Rozsah a lehoty plnenia 
b) Príloha 2: Odmena Audítora 
c) Príloha 3: Menný zoznam expertov 

Klient: 

1 

Meno: Ing. Alexander Ballek 

Funkcia: predseda úradu 

Dátum podpisu: 
0
,1enskej r61..ô 

i!~@ vóÍ 
,::, <8 

1 6 -03- znzz ·» ,, 
~ -~ ~ 
~~ -~- ':::,..rr, 

~$' ?,.~"J 
v 'ô~ 

Audltor:~~ 

Podpis: _____ _ 

Meno: Pavel Tehlár, LL.M. 

a 

Podpis: -=--- - ::....::- ~::i... 

Meno: Ing. Ivan Lužica 

Funkcia: konateľ 

Dátum podpisu tJ. I č./Cixz2____ 
Radvise Group s r 0 
Tallerova 4, BÍ10Í, . 

_ Bratislava 
ICO: 50 300 172 
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Príloha č.1 Rozsah a lehoty plnenia 

Názov predmetu zákazky: Dynamický cenový model 

1. Opis predmetu 
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti a. auditu systémov a b. 
auditu procesov a životných situácií v téme Dynamický cenový model a posudzovanie skúmania cenovej 
hladiny, tak, aby bolo možné zabezpečiť nasadenie nasledujúcich navrhnutých modelov: 

a. Rozsah činností v oblasti auditu systémov: 
- poradenstvo v oblasti plánovania, preverenie metodiky tvorby plánov a hodnotenia ich 

realizácie: 

Al: Analýza prípadov použitia 

A2: Zabezpečenie zdrojov dát 

A3: Nasadenie funkcionalít 

A4: Real izácia dátového modelu 

AS: Publikovanie výstupov 

A6: Zavedenie zmien do praxe 

Uvedené činnosti budú zabezpečené expertmi č. 2, č.4 a č. 5. 

1 

b. Rozsah činností v oblasti auditu procesov a životných sit uácií: 
- audit existujúceho procesného modelu z hľadiska organizačného, kompetenčného, 

legislatívneho a pokrytia prostriedkami IT/IKT a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov 

v rámci štatistického úradu SR pri skúmaní cenovej hladiny, 

- syntéza analytických výstupov, vrátane analýzy prípadov použitia, 

- poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí až na 

úroveň aktivít, návrh optimalizačného opatrenia vrátane definovania spôsobu jeho 

implementácie a tvorby akčných plánov (pre nasadenie funkcionalít a realizáciu dátového 

modelu), 

- revízia príslušnej procesnej dokumentácie, 

- poradenstvo pri zosúlaďovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a 

kontrolnými mechanizmami (zavedenie zmien do praxe a publikovanie výsledkov), 

- posúdenie definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy a podprocesy, 

- nastavenie systému merania a vyhodnocovania vrátane nastavenia nových KPI navrhnutých 

modelov. 

Uvedené činnosti budú zabezpečené expertmi č. 2 a č. 4. 
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2. Výstup zákazky 
Hlavné výstupy zákazky budú spracované analýzy a ich overenie, kontrola, posúdenie účelnosti 

navrhovaných modelov, pričom výstupy musia byť plne v súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti 
- su_ 498: 

https:ljmetais.vicepremier.gov.sk/ studia/ detail/ 21e1bcbd-d523-6df9-6e20-

8df7122a11a4 ?tab=basicForm 

Predmetom zákazky je audit systémov a nástrojov na zber, spracovanie a analýzu údajov, ktorých 
výstupom budú nasledovné modely: 

- Dynamické modelovanie cien: Jedná sa o vytvorenie dynamického cenového modelu vybraných 

cenových štatistík, ktoré budú denne vyhodnocovať vývoj cien. V rámci projektu bude 

analyzovaná možnosť využitia alternatívnych dát (cenové weby a podobne) na zostavenie 

cenových štatistík. 

a. Definovanie prípadov použitia 
V nasledujúcej tabuľke je uvedené vecné vymedzenie projektu z pohľadu prípadov použitia, ktoré 

projekt definuje pre: 

- Dynamické modelovanie cien. 

·ooPOVEĎ
lJč;lo~ --·• ~eai:ácie projektu je otestovanie možností 

Prečo je algoritmus v súčasnosti využívaných údajov pre cenové štatistiky 

-

využitia iných ako 
a hladiny, ktoré šú 

1 
/ riešenie potrebný realizuje. 

J a aké výsledky má Jedná sa o využitie moderných metód alternatívneho zberu údajov ako napr. 1 

1 umožniť I h 

2 

VYUŽITIE 
V akých procesov 
a okolnostiach je 
vhodné projekt / 
riešenia využiť 

DOPAD 
Aké následky 
(dobré aj zlé) má 
použitie riešenia na 
ľudí 

1 

web scrapingu (alebo obchodných) na získavanie údajov o cenác a 

1 
porovnávanie výsledkov týchto zisťovaní so štandardizovanými formami 
sledovania cien. 

V rámci projektu budú využité resp. modifikované nástroje na automatizovaný 
zber údajov aj prostredníctvom web scrapingu, čo je väzba na pripravovaný 
projekt zberu údajov o hoteloch. 

Jedná sa o využitie nástrojov web scrapingu a scanner data na získanie 
potrebných údajov na spracovanie cenových štatistík Zároveň je možné hovoriť 

1 

o dopade na ďalšie analytické procesy nadväzujúce na tieto štatistiky ako sú 
predikcie alebo analytické modely. 

Zároveň treba povedať, že projektom budú ovplyvnené nasledovné procesy: 

- celý proces spracovania údajov z webscrapingu 
- celý proces spájania a analýzy údajov 
- proces publikovania údajov 

- metodika zberu a využitia údajov 
- technika zberu a využitia údajov 

Hlavným dopadom bude: 

- Aktuálnejšie údaje v čase 

- Detailné trendy 
- Zníženie náročnosti na zber štandardným spôsobom 
- Presnejšie výpočty inflácie 
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Na akých 
predpokladoch je 
riešenie postavené 
a aké sú limity 
a bariéry požitia 

DATA 
Na akých datsetov 
bude riešenie 
postavené a aké sú 
limity a bariéry 

VSTUPY 
Aké nové údaje sú 
potrebné pre 
vytvorenie riešenia 
pre potreby 
rozhodovania 

MITIGÁCIA 
Aké aktivity musia 
byť prijaté na 
zníženie 
negatívnych 
dopadov, ktoré 
vyplývajú z limitov 
a bariér využitia 
ETIKA RIEŠENIA 
Aké hodnotenie 
etiky 
riešenia 
zrealizované 
VÝHĽAD 

využitia 
bolo 

Do akej miery je 
potrebný ľudský 

úsudok pred 
algoritmom a kto je 
zodpovedný za jeho 
správne používanie 

Príloha č.1 Rozsah a lehoty plnenia 

ODPOVEĎ 
Podľa Eurostatu pri Európskej komisii: 

- sú údaje obsiahnuté na webových stránkach plné detailných a 
frekventovaných údajov, ktoré môžu byť prínosné pre oficiálnu štatistiku 

- tradičné spôsoby zberu môžu byť obohatené práve týmito údajmi 

- tieto údaje môžu umožniť získavať ďalšie indikátory, ktoré nie je možné 
získať z tradičných prístupov zberu 

- čas zberu a analýzy sú neporovnateľne rýchlejšie ako v prípade 
klasického zberu 

Jedná sa o údaje z: 

- cenové datasety zo stránok obchodníkov ako aj ich ERP 

- datasety údajov, ktoré sú v súčasnosti v databázach ŠU (štandardizované 
zbery) 

Pre potreby projektu bude nutné komunikovať s poskytovateľmi údajov, ktoré 
chcú byť využité na projekt. 

V súčasnosti nie sú dostupné práve online údaje o cenách (vybraných komodít) 
na štatistické spracovanie. Preto budú v rámci projektu vytvorené nástroje na 
získavanie týchto údajov. 

Otestovaním presnosti a komplexnosti údajov pre potreby stanovenia 
cenových hladín a štatistík bude mazne eliminovať zber údajov 
štandardizovaných spôsobom, čím sa eliminuje potrebná pracovať a zvýši sa 
zároveň presnosť a včasnosť štatistických výstupov. 

V rámci projektu bude potrebné otvoriť otázku zákona a prístupnosti údajov 
obchodníkov práve pre navrhovaný zber údajov ako aj iných údajov, ktoré 
môžu byť komplementárnymi údajmi alebo zdrojovými údajmi pre rôzne 
štatistické produkty. 

Navrhované nesenie je etické a nevykazuje žiadne známky nekalého 
zaobchádzania. Zároveň budú aplikované všetky zásady štatistického zberu 
a teda údaje budú môcť byť využité len na štatistické produkty. 

V rámci projektu bude potrebné vyriešiť aj nasledovné: 

- aké dáta zbierať: 

- Ktoré weby budú základom pre scrapovanie 

- Potrebné začať s detekovaním čo najviac aktuálnych a kompletných 
zdrojov 

- Pozor na duplicitné dáta - internet je plný copied data 

- Ktoré dáta sú aktuálne, relevantné a spoľahlivé 

- Potrebné vyberať či sa bude scrapovať zo zdroje vlastníka alebo z 
agregovaných údajov 

- Je možné získať údaje priamo bez scrapingu? 

- Potrebné preskúmať toky dát medzi stránkami 

- nástrahy~ynamického internetu 
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, Q~~·/Q1Á?.~ · i ODPOVEO 
7 Každá webová stránka má osobitnú štruktúru, ktorá sa môže 

kedykoľvek zmeniť 

- Využívané technológie sa menia kontinuálne 
- Niektoré stránky nie sú v súlade so štandardami 
- Je potrebné vybudovať scrapovania tak robustné ako sa len dá 

- vysporiadanie sa s volatilitou dát 
- Potrebné pravidelne a často kontrolovať 

- Legislatíva - príklad - dutch system 

- Podniky musia poskytnúť údaje na požiadanie 
- Scrapovanie môže výrazne znížiť zaťaženie respondentov 
- Opätovné využitie získaných údajov ako intelektuálneho vlastníctva 

z internetových zdrojov je zakázané 
- NŠS zvyčajne používa údaje iba pre oficiálne štatistiky 

Právne predpisy o ochrane osobných údajov 

Prípady použitia predstavujú konkrétne situácie, v ktorých alebo pre ktoré majú byť analytické činnosti 

realizované. Definovaná biznis architektúra nám dáva odpovede na otázky: 

- Akú analytickú metódu chceme použiť. 

Akým spôsobom sa ovplyvní rozhodovanie v organizácii. 

- Ako budú vyzerať výstupy analýzy a kto ich bude používať . 

Dynamické modelovanie cien 

4 

·- -~ 
Prípad použitia Sledovanie pohybu obyvateľstva : 
Spôsob použitia · -T J~~f~fs~ ~--;ytv·;;~-~i~ dy~~;:;,;-itkého cenového modelu vybraných ceno~~ch- , 

1 štatistík, ktoré budú denne vyhodnocovať vývoj cien. V rámci projektu bude 
1 analyzovaná možnosť využitia alternatívnych dát (cenové weby a pod.) na 
· zostavenie cenových štatistík 

Dopad a využiteľnosť Dopad bude zásadný hlavne v oblasti frekvencie poskytovania údajo~ 
V súčasnosti sú cenové štatistiky poskytované s oneskorením cca každý · 
mesiac, a teda niektoré závažné rozhodnutia v oblasti cien nemusia byť 
relevantné. Súčasný cenový model nezohľadňuje dynamiku vývoja cien, 

Využité 
metódy 

, pričom značná časť spotreby sa premiestňuje priamo na WEB, kde je 
1 cenotvorba oproti „kamenným" predajniam často rôzna . 1 

Dynamický cenový model bude možné využívať na zlepšenie rozhodovania, 
ktoré si vyžaduje práve takéto údaje. Zároveň bude možné skúmať rôzne 
kauzality dynamického vývoja cien vo väzba napr. na spotrebiteľské správanie 
sa. Tieto aktivity smerujú k predikciám a modelom, ktoré môžu byť 

realizované napr. lnfostatom alebo aj komerčným prostredím. 

analytické V rámci modelu sa bude jednať o využitie najmä nasledovných analytických 
metód: 

- štatistické analýzy- na vyhodnotenie zozbieraných údajov 
- Regresná analýza - bude realizované pre potreby spätného overenia 

správnosti údajov 
- Data minig - jedná sa hlavne o získanie zdrojových údajov pre 

štatistické analýzy 



Frekvencia analýz 
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- Vizualizácia - predstavuje metódu hlavne porovnávania výsledkov 
rôznych prístupov k spracovaniu cenových štatistík 

- Sémantická analýza - bude zabezpečovať komplexnosť a sémantickú 
správnosť dát 

Denne Výstup/ 
analytický 
produkt 

Dynamický cenový model, ktorý 
bude monitorovať na dennej báze 
vývoj vybraných cenových štatistík a 
bude poskytovať informácie pre 
definovanie cenového vývoja ako aj 
predikcií a kauzalít v rámci daných 
komodít 

Tabuľka 2 Popis prípadu použitia 

b. Spôsob realizácie, výst upy aktivít, mapovanie aktivít a harmonogram 

zákazky 
Pre jednotlivé aktivity zákazky je možné nájsť rámcový popis, ako bude realizovaná. Pri realizácií týchto 

aktivít musia byť aplikované realizačné princípy pre oblasť údajov a výstupy musia byť poskytované 

v zmysle riadenia projektov hradených z OP II podľa príručky na riadenie projektu. 

Činnosti v rámci auditu systémov poradenstvo v oblasti plánovania, preverenie metodiky tvorby plánov a 
hodnotenia ich realizácie, bude rozdelené do šiestich aktivít: 

- Al: Analýza prípadov použitia 

- A2: Zabezpečenie zdrojov dát 

- A3: Nasadenie funkcionalít 

- A4: Realizácia dátového modelu 

- AS: Publikovanie výstupov 

- A6: Zavedenie zmien do praxe 

Nasledujúce tabuľky definujú očakávané výstupy pre jednotlivé pod-aktivity. 

Al Analýza prípadov použitia 

5 

Aktivita podľa príručky Stručný popis aktivity 
OPIi 

Výstup aktivity 

Analýza a návrh V rámci analýzy prípadov použitia budú Analytický 
analyzované existujúce metódy vyhodnocovania popisujúci 
cenových štatistík ako aj nové metódy, ktoré pre použitia 
cenové štatistiky prichádzajú do úvahy. V rámci Metodika 
analýzy bude potrebné nastaviť aj metodiky spracovania 
a procesy zberu, spracovania a analýz nových údajov 
zdrojov dát. 

Aby bolo jednoduchšie si predstaviť rozsah 
1 projektu uvádzame štatistické produkty 

1 
a modely, ktoré budú v rámci analýz 

' posudzované: 

- Indexy spotrebiteľských cien (inflácia CPI} 

- Spotrebiteľské koše 

- Harmonizované indexy spotrebiteľských 

cien 

- Priemerné ceny PHM 

materiál 
prípady 

zberu, 
a analýzy 
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r--- - Ďalšie indexy: 

- Nehnuteľnosti na bývanie 

- Stavebné práce a materiály 
- Vybrané trhové služby 

- Výstupom tejto aktivity budú definované 
1 konkrétne use casy pre jednotlivé 

1 . 

i šta.tistické produkty- s rozsahom použitia 
! ako aj predpokladaných dátových potrieb. 

Tabuľka 3: Analýza prípadov použitia 

A2 Zabezpečenie zdrojov dát 
. - - . -

Aktivita podľa príručky Detailný popis realizácie aktivity 
OPIi 

~ - ,·,, _ ., ... -· 

Výstupy aktivity 

i Analýza a návrh 
i 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

i 
1 
1 

i 
1 
1 

1 
1 

í 

Implementácia 

i Testovanie 

1 
i 
i 

1 
1 

L _____ ----------------
1 Nasadenie 
'----- --··- - ------- ···· 
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Jedná sa o analýzu potrebných údajov, ich 
formátov a možností získavania, ako je napr: 
webscraping, scaner data, nákup údajov a pod . 
Výsledkom analýz bude materiál popisujúci tieto 
údaje ako aj nástroje na ich zabezpečenie. 

1 Rovnako budú vstupovať do zdrojov dát aj 
existujúce zdroje údajov, ktoré budú v rámci 
aktivity Dátový model zapojené do dátových 
ana lýz. 

Analytický materiál 
popisujúcich možnosti 
získavania zdrojov dát 

V rámci implementácie budú implementované Zápisy z koordinácie 
' popísané metódy pre zabezpečenie zdrojov implementácie nástroje 

údajov. získavania údajov 
checklisty úplnosti 

V rámci dodávky bude zabezpečená koordinácia 
implementácie v zmysle 

implementácie popísaných metód pre 
Analýzy a návrhu 

zabezpečovanie zdrojov údajov. 
1 

Získané a spracované 
1 Samotná implementácia bude zabezpečená 3. údaje 
1 stranou, ktorá bude koordinovaná, aby výsledky ! Implementované procesy 

implementácie korešpondovali s so závermi zberu 
l Analýzy a návrhu v tejto aktivite. 

j V rámci implementácie budú ďalej nastavené a 
' zabezpečené procesy pre samotný zber dát, 

ktoré nie sú momentálne k dispozícii (napr. 
. využitím prieskumov a dotazníkov, využitím loT 
i senzorov a pod.) 
iv ___ rá~ci --testOva ~-ľa budú za-bezpečené I Realizované testy 

; v súvislosti so zdrojmi údajov najmä nasledovné Validované údaje 
testy: 

- Testy úplnosti údajov 

- Sémantické a validačné testy 

- Bezpečnostné testy 

- Testy penetračné 
1 

A ostatné, ktoré budú požadované v zmysle 1 

analýzy zdrojov dát. 
Jedná sa o nasadenie vytvorených riešení. Nasadené riešenia 
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1 Zrealizované školenia 
Tabuľka 4: Zabezpečenie zdrojov dát 

A3 Nasadenie funkcionalít 

Aktivita podľa príručky Detailný popis realizácie aktivity 
OPIi 

Výstupy aktivity 

Analýza a návrh 

Implementácia 

Testovanie 

Nasadenie 

-- - -- -

V rámci analýzy budú analyzované jednotlivé 
možnosti na spracovanie a analýzu získaných 
údajov. Bude zároveň analyzovaná možnosť čo 
najväčšieho zapojenia súčasných nástrojov na 
spracovanie a analýzu získaných údajov. 

Výstupom budú požiadavky na implementáciu 
nových nástrojov alebo customizáciu 
existujúcich služieb a aplikácií. 

Výstupom budú 
požiadavky na 
implementáciu nových 
nástrojov alebo 
customizáciu existujúcich 1 

služieb a aplikácií. 

1 

V rámci implementácie bude zabezpečená Zabezpečená koordinácia 
koordinácia a dohľad nad implementáciu I implementácie 
záverov vyplývajúcich z Analýzy a návrhu. funkcionalít - checklisty 

S , . 
1 

, . f k . 
1
, bude splnenia požiadaviek amotna imp ementac1a un c1ona 1t 

vyplývajúcich z Analýzy a 
zabezpečovaná 3. stranou. 

Implementácia musí prebehnúť tak, aby boli 
realizované z pohľadu implementácie 
nasledovné aktivity:: 

Príprava dátovej infraštruktúry, vytvorenie 
testovacieho a produkčného prostredia 

Nastavenie a customizácia dostupných 
analytických nástrojov a SW nástrojov, ako 
aj implementácia nových analytických 
nástrojov 

V rámci implementácie bude zabezpečovaná 

koordinácia implementačných prác tak, aby boli 
pokryté všetky procesy GSBPM, ktoré budú 1 

nevyhnutné pre nastavenie funkcionalít 
a procesov, či už vo forme prebratia 
existujúcich, customizácie existujúcich alebo 
nasadania nových aplikačných služieb. 

V rámci testovania prebehnú testy funkčnosti 
nastavených modulov ako aj celého procesu 
spracovania a analý_y dát. 

Jedná sa o nasadenie vytvorených riešení. 

návrhu 

Testovacie scenáre 
Akceptačné testy 
Záznamy z testovania 

Funkcionality nasadené 
Školenia zrealizované 

Tabu/ka 5: Nasadenie funkcionalít 

A4 Realizácia dátového modelu 

Aktivita podľa príručky Detailný popis realizácie aktivity Výstupy aktivity 
Analýza a návrh V rámci tejto fázy prebehne analýza možností Výstupom budú popísané 

vytvorenia dátových modelov zo získaných 
I 

metodiky spracovania 
údajov, pričom budú analyzované minimálne 3 

1 

modelov a využitia 
dátové modely a to: jednotlivých analytických 

- Dátový model z alternatívnych dát nástrojov ako aj postupu 

7 



Implementácia 

1 Testovanie 

Nasadenie 

Príloha č.1 Rozsah a lehoty plnenia , 

- Dátový model zo štandardných dát 

- Kombinovaný dátový model 

1 jeho tvorby, aktualizácie 
a vyhodnocovania. 

Výstupom bude popis vybraného dátového 1 

modelu ako aj postupu jeho tvorby, aktualizácie 
1 

a vyhodnocovania. / 
Implementácia dátového modelu predstavuje Výstupom 
jeho základnú aplikáciu postupu dátovej vedy, 1 implementovaný 
tvorbu skriptov pre výpočty, hľadanie vhodných model 
parametrov modelu, strojové učenie a 
podobne. 

Počas implementácie dátového modelu sa na 
základe trénovacích dát budú hľadať jeho 
vhodné parametre. 
V rámci testovania modelu budú Testovacie scenáre 
vyhodnocované jednotlivé aspekty definované Zrealizované testy 

je 
dátový 

v rámci aktivity analýzy, pričom výsledkom bude Protokoly z testovania 
potvrdenie alebo vyvrátenia výstupov modelu.

1 

Podnety na optimalizáciu 
' Výsledky testovania a z nich vyplývajúce zmeny modelu 
. budú opätovne implementované. 
, V rámci aktivity budú nasadené výsledné dátové , Modely nasadené 

modely do praxe. 1 Školenia zraelizované 
Tabu/ka 6. Reailzacia dataveho maddri 

AS Publikovanie výstupov 

Aktivitä-podľa príručky -, Detattn~-popis realizáéie aktivity V~stupy aktivity 
1-A~alý~a~ ~á~~h -- ·- -- -1 v rám_c_i ·tejto - aktivity -budú analyzované Výstupom -- b~de rozsah 

! 
1 

možnosti publikovania údajov ako aj I a forma publikovania 

h
. : vytvorených funkcionalít a modelov. Výstupom výsledkov projektu. 

bude rozsah a forma publikovania výsledkov 
projektu. 

Implementácia V rámci aktivity budú implementované závery Implementované nástroje 
j analýz a to tak, aby boli na publikovanie 

j - výstupný model a výsledky analýz dostupné 

Testovanie 

8 

vo forme analytického produktu (využitie 
vizualizácie a API}, ktorá bude prístupná na 
webovom sídle, 

- modely popísané a zdokumentované, 
vrátane popisu analytickej metódy, 

- modely vytvorené spôsobom, aby bola 
možná jeho automatická aktualizácia na 
základe nových dát, 

výsledky analýzy v maximálnej možnej miere 
prístupné aj vo formáte otvorených údajov, 
vhodných na strojové spracovanie. 
V rámci testovania prebehne otestovanie Testovacie scenáre 
publikovaných údajov (modely, funkcionality, Realizované testy 
dáta} a to najmä z pohľadu ich: 1 Akceptačné protokoly 

Komplexnosti 



Nasadenie 
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Úplnosti a 

Využiteľnosti 

V zmysle požiadaviek výzvy. 

1 V rámci aktivity budú nasadené funkcionality 

publikovania do praxe. 

l 
Nasadené-funkcionality 

Realizované školenia 

V):'publikované údaje 
Tabuľka 7: Publikovanie výstupov 

A6 Zavedenie zmien do praxe 
-

Aktivita podľa príručky Detailný popis realizácie aktivity Výstupy aktivity 
-- - + - . -

Nasadenie V rámci tejto aktivity budú implementované Implementované zmeny 

závery projektu do praxe a to najmä: 

Tabuľka 8: Zavedenie zmien do praxe 

- Popisom a zmenou procesov 

Popisom a zmenou metodík 

Prostredníctvom školení pre nové procesy 

a metodiky 

Optimalizáciou činností a operatívneho 

rozhodovanie na základe dát, 

Automatizáciou rozhodovacích procesov na 

základe dátového modelu 

Harmonogram výstupov/ míľnikov 

V nasledujúcej tabuľke je znázornené, ako budú výstupy dodávané v čase. Jedná sa o počet mesiacov od podpisu 
zmluvy. 

-
# Aktivita Aktivita 

príni~l<y OPIi 
Al Analýza Analýza a návrh 

prípadov 

1 použitia 

1 A2 
1 

Zabezpečenie Analýza a návrh 

zdrojov dát 
1 mplementácia 

Testovanie 

Nasadenie 

-- ----

A3 Nasadenie Analýza a návrh 

funkcionalít 

Implementácia 

Testovanie 

Nasadenie 

9 

-

podľa 

-
í 
1 

1 

1 

Míľnik/ Výstup 

- Analytický materiál popisujúci prípad 
použitia 

- Metodika zberu, spracovania a analýzy 
údajov 

- Analytický materiál popisujúcich 
možnosti získavania zdrojov dát 

- Implementované nástroje získavania 
údajov - koordinácia 

- Získané a spracované údaje 

Realizované testy 

- Validované údale 

- Nasadené riešenia 

- Zrealizované školenia 

- Výstupom budú požiadavky na 
implementáciu nových nástrojov alebo 
customizáciu existujúcich služieb 
a aplikácií. 

- Implementované funkcionality 
koordinácia 

- Testovacie scenáre 

- Akceptačné testy 
- Záznamy z testovania 

Funkcionality nasadené 
- Školenia zrealizované 

Mesiac 

5 

4 

9 

11 

12 

6 

12 

14 

16 
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# 

AS 

- · 

Aktivita 

Realizácia 

dátového 
modelu 

Aktivita 

r:?.'l~f~OPII 
Analýza a návrh 

podľa Míľnik/Výstup 

i 
i 

r ·-·-·· ·· ---- - ..... . .. . . -·--- ----~ 

Výstupom bude popis vybraného 
dátového modelu ako aj postupu jeho 
tvorby, a~tualizácie a vyhodnocovania. 

! Implementácia j - Výstupom je implementovaný dátový 
model i 

: Testovanie · 

_, __ 
1 

- Testovacie scenáre 
- Zrealizované testy 

Protokoly z testovania 
1 

- Podnety na optimalizáciu modelu 
·•··-·--·+------~~ 

'. Nasadenie : - Modely nasadené 
; 

1 
- Školenia zrealizované ---- ----- ' -· -·-·· ·- -- - ··--- - __ ____ _ 1 __ 

Publikovanie Analýza a návrh · - Výstupom bude rozsah a forma 
výstupov _____ _ __ __ ___ __ __ publikovania výsledkov projektu. 

: Implementácia - Implementované nástroje na 

. Testovanie 

Mesiac 

9 

15 

16 

18 

15 

17 

1 
Nasadenie 

i 

______ ~-~p_u_blikovanie 
Testovacie scenáre 
Realizované testy 

,__ __ A_k_c~eptačné protok_o~ly __ 
Nasadené funkcionality 

18 ~ 

i i 
Realizované školenia 
Vypublikované údaje 
Implementované zmeny 

19 1 

A6 j Zavedenie" ! NaŠa-denie -

zmien do i 
----- --! 

19 
praxe ___ _ _ 1 

c. Požiadavky výstupy zákazky 

Publikovanie a evidovanie údajov 

Vyššie uvedené dátové modely budú predmetom publikácie a aktualizácie, pričom sa budú publikovať 

ako datasety, ktoré, prispejú k možnosti lepšieho rozhodovania v príslušných oblastiach. V rámci 

publikácie vo forme open data budú teda publikované nasledovné datasety: 

- Otvorené údaje dátových modelov 

- Otvorené funkcionality zberu údajov 

Otvorené funkcionality spracovania a analýzy údajov 

V rámci realizácie zákazky bude potrebné zabezpečiť nasledovné požiadavky v tejto oblasti: 

-- --,. ·- - -· -· ··- . --

' :~i~~~:~~= meťadát s Dátovou- kancelár;+1ou ~?(ad!~liit~:-i ~---~~;/" ;~;;';~~o/nastavenými 1 

verejnej správy pravidlami dátovej kancelárie 1 
\ Zabezpeč.enie práva na využívanie údajov Právo na využívanie už spracovanych 1 

f pre všetkých (pri získavaní údajov) a anonymizovaných údajov budú mať všetci j 
j Umožnenie využívania údajov druhými ; Organizáciám bude umožnené údaje využívať v zmysle~ 
1 organizáciami I nastavených pravidiel využiteľnosti štatistických 

l údajov 

1 Poskytovanie anonymizovaných dát VO I Údaje budú publikované VO forme datasetov na 1 

p:~-Da:__ _ _ ___ 1 ~i:~~~:~-sk a _mo~I bude ,verej nený na stránkach 1 

10 

1 

1 
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Garantovanie kvality riešenia pre úložisko Projekt garantuje kvalitu riešenia 
dát (DATA MART KVALITA) 

Tabuľka 9 Požiadavka na publikovanie a evidovanie údajov 

Prepojiteľnosť dátových modelov vo väzbe na problémové oblasti verejného života 

Samotné dátové modely prinesú veľké množstvo informácií, ktoré však bez interpretácie ako aj 

prepojenia s inými oblasťami nevytvoria potenciál, ktorý v sebe majú. Preto riešenie musí reflektovať 

minimálne väzbu v nasledujúcich oblastiach na údaje, ktoré budú produkované prostredníctvom 

vytvorených dátových modelov. Väzba znamená, že v rámci analýz v aktivite tvorby dátových modelov 

bude posúdená využiteľnosť údajov dátových modelov na predmetné oblasti a identifikované prípady 

použitia pre definované benefity. 

Subjekt 
" 

Občan 

Podnikateľ 

! Inštitúcia VS 

Žiadateľ 

11 

~ ~ 

Použitie modelov Očakávaný výsledok 
Disponovanie detailnými informáciami I Projekt vytvorí otvorené údaje 1 

o cenových štatistikách založených na I dátového modelu, využiteľné 
online metódach na strojové spracovanie 

a podporu rozhodovania 
Zníženie administratívnej záťaže pri Projekt prinesie využitím 
zbere údajov I alternatívnych zdrojov zníženie 

Disponovanie detailnými informáciami 
o cenových štatistikách založených na 
online metódach 

Získanie nástrojov na analýzu údajov 
využitím pokročilých analytických 
metód 

Získanie vysokokvalitných a včasných 
údajov o cenových štatistikách 
potrebných na rozhodovanie 

Zefektívnenie procesov spracovanie 
a analýzy údajov o cenových štatistikách 

náročnosti na strane 
podnikateľov 

Projekt vytvorí otvorené údaje 
dátového modelu, využiteľné 

na strojové spracovanie 

Projekt zvereJíll vytvorené 
analytické metódy a služby vo 
forme otvorených API a ako 
SaaS nesení dostupných 
ostatné inštitúcie VS 
Projekt vytvorí otvorené údaje 
dátového modelu, využiteľné 

na strojové spracovanie 
a analýzy inštitúcií potrebné pre 1 

zlepšenie rozhodovania 
V rámci projektu budú 
vytvorené analytické nástroje 
na podporu procesov 
spracovania a analýzy údajov 
podľa GS 8PM 

Skrátenie času zberu údajov Využitím alternatívnych metód 
získania údajov sa skráti čas 

zberu 
Skvalitnenie poskytovaných cenových Vytvorené cenové štatistiky 
štatistík budú prezentované 

prostredníctvom dynamického 
modelu, ktorý bude poskytovať 
online údaje validované na 
štandardizované procesy 
tvorby cenových štatistík, čím 



Posilnenie postavenia ŠU v rámci 
národnej štatistiky ako aj zvýšenie 
povedomia o produktoch 
a opodstatnení ŠZU 

Tolwlka l C Poiiodo~k, na povi1t1e modl"!ov 

Požiadavky na frekvenciu využívania údajov 

Príloha č.1 Rozsah a lehoty plnenia 

sa zvýši kvality prezentovanýchj, 
údajov 

Využívaním Big Data pre 
potreby oficiálnej štátnej 
štatistiky si vytvorí ŠU 
postavenie modernej 
a konkurencie schopnej 
organizácie v prostredí 
využívania Big Data. 

Využiteľnosť generovaných údajov predstavuje mieru a akej budú výstupy projektu vyžívané 

jednotlivými zainteresovanými používateľmi. V nasledujúcej tabuľke je identifikovaný prehľad 

potenciálnych používateľov, frekvencia a početnosť využitia jednotlivých údajov. Jedná sa o údaje zo 

všetkých modelov. 

Riešenie musí byť teda nastavené tak, aby bola možná využiteľnosť údajov v definovaných 

parametroch. Účel využitia predikuje rámcové nastavenie štruktúr jednotlivých výstupov pre daných 

používateľov, ktoré sú definované ako predpokladaná forma. 

Používateľ 
·- ·-

Politické vedenie/ Riadiaci 
pracovníci/ Komisie 

Počet 

1- 14 

Individuálni pracovníci 10 
organizácie 

---·---------
Verejnosť 100 - 999 

Akademický sektor 1-5 

--
Frekvencia 

j M~;äin-~--

Denne 

Mesačne 

----
Mesačne 

učei 
Jedná sa o strategické 

1 využitie údajov z dátového 
modelu na rozhodovanie. 
Môže sa jednať o vedenie 
ktoréhokoľvek rezortu 
Vzhľadom na fakt, že sa tvorí 
dynamický cenový model, 
budú pracovníci organizácie 

_p_r:~tupov k modelu denne 
Verejnosť bude môcť 
využívať všetky vytvárané 
údaje prostredníctvom 
OPEN DATA, pričom účel 

___ použitia je na verejnosti _ _ _ 

Vyžitie údaje pre výskumné 
aktivity v oblasti cien vývoja 

1

1 

v oblasti BigData v štatistike 

a pod. ~ 
inflačného koeficienta, 

Inštitúcie verejnej správy/ 1-10 Denne J Vytvo_r_e-ne-, -da-,t-a a analytické 

regulatóri l1 

1 nástroje budú využiteľné 
1 1 online pre všetky inštitúcie 
1 verejnej správy 

-·-- ---------·--·- ----- -·· - -----······----- 1 _________________ __e___e___,__ ~--- --· -

12 
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[ Podnikatelia v oblasti dát Denne Využitie údajov pre 
vytvorenie rôznych aplikácií 
na porovnávanie vývoja cien 
a pod. 

Tabuľka 11: Požiadavky na frekvenciu využívania údajov 

Požiadavka na úpravu procesov 

Úpravy procesov sa týkajú procesov, ktoré sa vykonávajú smerom dnu (interný odberateľ) alebo aj 

smerom von (externý odberateľ výstupov). V nasledovnej tabuľke sú definované budúce potrebné 

zmeny, ktoré budú zrealizované počas trvania projektu. 

Prgcesné opatrení~ 
Úprava riešenia vzťahov s klientami 

-

Zavedenie experimentovania do 
fungovania organizácie 

Zavedenie publikovania analytických 
výstupov 

Konkrétny popis zmeny_ _ 
Zmení sa proces zberu údajov, ktorý prispeje k zníženiu 
administratívnej záťaže na strane podnikateľov 
-- ---

Celý proces využitia BigData na spracovanie cenových 
štatistík je procesom experimentu v podmienkach SR. 
V rámci zahraničia takéto experimenty už prebehli a boli 
prezentované ako prínosné pre oficiálne štatistiky 

Dynamický cenový model bude zverejnený pre potreby 
využitia 
Rovnako budú zverejnené aj vytvorené analytické nástroje, 
ktoré umožnia replikovať vytvorený model aj do iných sfér 

j okrem štatistiky. 

Zavedenie systematickej podpory Dynamický cenový model môže byť vstupom pre rôzne 
rozhodovania v expertnej činnosti expertízy napomáhajúce práve procesom rozhodovania 

Tabuľka 1) Pofiadovky na úpravu procesov 

V rámci zákazky sa teda očakáva dodanie popisu procesných zmien a návrhu na ich implementáciu do 

praxe. Tento výstup sa bude viazať k vyššie uvedeným skutočnostiam, pričom bude obsahovať: 

Popis procesu a jeho grafickú podobu 

- Popis dátových tokov - vstupy, výstupy 

- Popis rolí a zodpovedností v procese 

- Popis informačných systémov vstupujúcich do procesu 

Procesy budú popísané zvlášť je vytvárané procesné modely, ak to bude vzhľadom na povahu procesov 
potrebné. 

1 
Počet data companies podľa EuropeanDataMarketStudyDataSetDelivery 

13 



3. Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
P. i:: Položka Rozsah 7 osobo/hodfn) 

poskytovaných služieb 

l~- 1 _lodmena za poskytovanie sl~ž~b Expertom~-~ 376 

f 2 1 Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 4 j 
7800 

~-------·- - --------·- --- +--------···--· ' 
: 3 1 Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. S j 

7648 

! _____ l_ __________ ·------~-==-----·-- i ___ _ _=j 
Tabuľka 13: Rozsah predmetu zákazky 
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Príloha č.1 Rozsah a lehoty plnenia 

4. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy, preberanie 

a akceptácia výstupov: 

a. Miesto plnen ia : 
Hlavné miestom plnenia predmetu zmluvy je štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská 

cesta 3/C; P. O. BOX 17; 840 05 Bratislava 45. 

b. Termín plnenia 
Dodávateľ je povinný poskytnúť poradenské služby do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

platnosti a účinnosti realizačnej zmluvy, najneskôr však do 30.09.2023. 

c. Fakturačné míľn iky 
Fakturačné míľniky sa viažu k dodávkam výstupov identifikovaným v časti b. Spôsob realizácie, 

výstupy aktivít, mapovanie aktivít a harmonogram zákazky Tabuľka Harmonogram míľnikov / 

výstupov. 

Pre jednotlivé míľniky / výstupy, ktoré budú predmetom akceptačného konania je možné 

fakturovať najviac do výšky počtu MDs, ktoré boli na daný míľnik/ výstup stanovené v zmysle 

detailného rozpočtu projektu - viď príloha č. 1 tohto dokumentu. 

d. Akceptačné konanie 
Akceptačné konanie sa viaže k predkladaným výstupom resp. realizovaným míľnikom v zmysle 

tohto projektu. Po odovzdaní výstupu resp. po dokončení míľnika prebehne akceptačné 

konanie nasledovne: 

Odovzdaný výstup - v prípade ak je výstupom dokument, je povinný tento dodávateľ odovzdať 

v stanovenom termíne. Následne má objednávateľ 10 pracovných dní na pripomienkovanie 

tohto výstupu. Ak sú počas akceptačného konania vznesené pripomienky, je povinný 

dodávateľ sa s nimi do 5 pracovných dní vysporiadať a následne opätovne predložiť na 

pripomienkovanie v zmysle vyššie uvedeného. Ak k predmetnému výstupu nie sú pripomienky, 

je tento predložený na Riadiaci výbor projektu zo strany objednávateľa s návrhom na 

schválenie výstupu. Následne po schválení výstupu je možné považovať akceptačné konanie za 

ukončené s možnosťou vystaviť faktúru za danú fázu projektu v zmysle bodu c. Akceptačné 

konanie musí prebehnúť písomnou formou (mail, pošta), aby boli jasné termíny predkladania 

výstupov na pripomienkovanie a následné lehoty na vznesenie pripomienok alebo ich 
zapracovanie. 

Míľnik- ak je výstupom míľnik (napr. Výstupom je implementovaný dátový model), je povinný 

dodávateľ predložiť na pripomienkovanie dokument popisujúci súlad odovzdaného míľnika so 

schválenou detailnou špecifikáciou pre daný míľnik, ktorá je výstupom analytickej fázy pre 

danú aktivitu. Následne sa postupuje v zmysle akceptačného konania popísaného pre príprav 
Odovzdaný výstup. 



Príloha č.1 Rozsah a lehoty plnenia 

5. Zodpovednosti jednotlivých typov expertov pre poskytovanie 

odborných poradenských služieb v oblasti auditu, ktorí sa budú 

podieľať na plnení predmetu zákazky 

Expert č. 2 musí mať: • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, • platný certifikát CGAP vydaný 

inštitútom vnútorných audítorov, alebo ekvivalent, preukázaný riadne osvedčenou kópiou certifikátu, 

znalosť podmienok a legislatívy SR a EÚ v požadovanej oblasti výkonu auditov a kontroly EÚ fondov: min. 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 
821/2014, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 547 /2014, zákon č. 357 /2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu 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, • minimálne 5 ročnú pracovnú skúsenosť v oblasti implementácie a/alebo 

monitoringu a/alebo hodnotenia a/alebo auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných finančných 

nástrojov zahraničnej pomoci; vrátane minimálne 2 rokov skúseností v oblasti výkonu auditu (audit 

výkonnosti, systémov, ľudských zdrojov) podľa medzinárodných audítorských štandardov, • minimálne 

3 ročnú skúsenosť s výkonom manažérskej pozície. 

Expert č. 4 musí mať • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, • minimálne 2 ročnú pracovnú 

skúsenosť v oblasti auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných finančných nástrojov zahraničnej 

pomoci a/alebo zdrojov štátneho rozpočtu, • znalosť podmienok a legislatívy SR a EÚ v požadovanej 

oblasti výkonu auditov a kontrol EÚ fondov, • zároveň musí mať medzinárodne uznávaný IT certifikát 

napríklad CISA, CGEIT alebo CISM. 

Expert č. S musí mať • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, • minimálne 5 ročnú pracovnú 

skúsenosť v oblasti auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných finančných nástrojov zahraničnej 

pomoci a/alebo zdrojov štátneho rozpočtu, • znalosť podmienok a legislatívy SR a EÚ v požadovanej 

oblasti výkonu auditov a kontrol EÚ fondov. 
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6. Riadiaci výbor 
Na základe písomnej výzvy objednávateľa dodávateľ spolu s objednávateľom zriadia Riadiaci výbor v 

súlade so štatútom a Rokovacím poriadkom Riadiaceho výboru, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto 

dokumentu. 

Dodávateľ svojim podpisom na zmluve potvrdzuje, že bude predmetný štatút Riadiaceho výboru a 

Rokovací poriadok Riadiaceho výboru dodržiavať a bude pre neho záväzný. 

Zasadnutia Riadiaceho výboru bude zvolávať projektový manažér. Riadiaci výbor je uznášania schopný, 

ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia 

na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých svojich členov. 

Rozhodnutia Riadiaceho výboru o postupe plnenia zmluvy sú pre objednávateľa a dodávateľa záväzné. 

Svoje požiadavky adresuje Riadiaci výbor objednávateľovi a dodávateľovi v písomnej forme s tým, že na 

realizáciu požiadaviek Riadiaceho výboru musí byť daná dodávateľovi primeraná lehota. 

Podrobnosti o zriadení Riadiaceho výboru, menovaní, odvolávaní členov Riadiaceho výboru, pôsobnosti 

Riadiaceho výboru obsahuje štatút Riadiaceho výboru. Podrobnosti o činnosti Riadiaceho výboru, 

zasadnutiach Riadiaceho výboru, postupe pri rozhodovaní Riadiaceho výboru, lehotách pri rozhodovaní 

Riadiaceho výboru a povinnostiach členov Riadiaceho výboru obsahuje Rokovací poriadok Riadiaceho 

výboru. 

Primárnou úlohou Riadiaceho výboru je podávať priebežné a konečné správy o plnení zmluvy zo strany 

objednávateľa a dodávateľa. Riadiaci výbor je zodpovedný aj za akceptačné konanie. 
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7. Príloha č. 1 
# Aktivita 

1 Al 

1 

1 

Analýza 

prípadov 
použitia 

-

Fáza projektu 

Analýza a 
dizajn 

Výstupy 

1 Analytický materiál popisujúci prípad použitia 
! Metodika zberu, spracovania a analýzy údajov 
j SP.Rl.01 Rámcový návrh riešenia 
: SP.Rl.02 Detailná funkčná špecifikácia (Funkčná 

1 

špecifikácia riešenia) 
i SP.Rl.03 Plán testov (vrátane TS/TC/UC} 

Pozícia Počet MDs Expert 

IT analytik ___ [ - _- 260 i Expert 5 ___ i 
IT architekt t-- 20 Expert 5 1 

Praje-kt-ov~ m-an-a-žé~ITpr~j-ek-t~ 1----,0·1 E,pects--7 

Špecialista pre bezpečnosť IT \ 15 Expert 4 j 
1 1 

1 

~2-1------· 

1 

Zabezpečenie 1[ Analýza a ! Analytický materiál popisujúcich mož-n-os-ti-

zdrojov dát dizajn j získavania zdrojov dát 

~------·--------i 
~ IT analytik 75 Expert 5 1 

1ITarchitekt - -----~--- ---_-_-_-_- io I Expert-rl 

A3 
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Nastavenie 
funkcionalít 

l I Katalóg zdrojov dát s popisom - časť SP .Rl.02 
i [ Detailná funkčná špecifikácia (Funkčná špecifikácia 

[Pr~vý manažér IT projektu _ 
1 

_ - 8 1 Expert 5 __ 1 
1 Špecialista pre bezpečnosť IT 1 ____ lSTT:HExpert 4 ! L__ ____ I riešenia) 

1 Implementácia !I. Implementované nástroje získavania úda~ 

1 

, Získané a spracované údaje 

IT architekt --- -- - 10 Expert 5 ~ 

Projektový manažér IT projektu 1 10 
1 

Expert 5 1 

1 
1
1 Dohody o poskytovaní dát, - --- -----·---------,=---------1 

Špecialista pre bezpečnosť IT 1 10 Expert 4 i 
i SP.R2.01 Vývoj a integrácia 

I
I I modul WEB scraper - softvér na extrakciu, 

1 

spracovanie a integráciu(} 
! SP.R2.02 FAT testovanie (BETA verzia) 

1 Testovanie -j Realizované testy - -- - ~T ~~hitekt 

[ Validované údaje . . [ 1T tester 

~ 
SP.R4.01 Nasadenie?~ UAT prostredia [ Proje-k-to_v_ý_m_a_n_a-že-·r IT projektu 

1 

SP.R4.02 Dokumentac1a iš . 
1
. b • , -

,_____ SP.R4.04 UAT Testovanie (FINÁLNA verzia_) __ __f__pec~sta pre ezpecno~ -

1 Nasadenie SP.R5.01 Nasadenie do produkcie IT architekt 

SP.R5.02 Preskúšanie a akceptácia Projektový manažér IT projektu 

Analýza a 
dizajn 

Zrealizované školenia Školiteľ pre IT systémy 

Špecialista pre bezpečnosť IT 

Špecialista pre databázy 
---

IT analytik 

IT architekt 

5 ExpertH 

75 Expert 4 

5 Expert 5 ----j 
----

5 Expert 4 

5 

5 

Expert 5 

Expert 5 
15 - Expert 2 --1 
-----1 

_ __:_~pert 4___, 
45 Expert 4 [ 

------
90 Expert 5 Výstupom budú požiadavky na implementáciu 

nových nástrojov alebo customizáciu existujúcich 
služieb a aplikácií. -- ------'----

15 

8 

Expert 5 

Expert 5 Projektový manažér IT projektu · 
---



1 

A4 Realizácia 

19 

dátového 
modelu 
a spracovanie 
analýzy 

Dokument špecifikácie modulu analytickej 

platformy časť SP.Rl.02 Detailná funkčná 
špecifikácia (Funkčná špecifikácia riešenia) 

Implementácia Implementované funkcionality 
SP.R2.01 Vývoj a integrácia 

Testovanie 

Nasadenie 

Analýza a 
dizajn 

modul analytická platforma SP.R2.02 FAT 

testovanie (BETA verzia)'------
Testovacie scenáre 
Akceptačné testy 

Záznamy z testovania 
SP.R4.01 Nasadenie do UAT prostredia 
SP.R4.02 Dokumentácia 

SP.R4.04 UAT Testova~~_lFINÁLNA verzia) 

Funkcionality nasadené 
Školenia zrealizované 

Výstupom bude popis vybraného dátového modelu 
ako aj postupu jeho tvorby, aktualizácie a 
vy hod nocova n ia. 
Dokument špecifikácie modelov analytickej 

platformy časť SP.Rl.02 Detailná funkčná 
____ __,__špecifikácia (Funkčná špecifikácia riešenia) ___ _ 

Implementácia 

Testovanie 

Výstupom je implementovaný dátový model 

SP.R2.01 Vývoj a integrácia modelov analytickej 
platformy 
SP.R2.02 FAT testovanie (BETA verzia) 

Testovacie scenáre 
Zrealizované testy 
Protokoly z testovania 
Podnety na optimalizáciu modelu 

SP.R4.01 Nasadenie do UAT_prostredia 

Príloha č.1 Rozsah a lehoty plnenia 

Špecialista pre bezpečnosť IT 15 Expert 4 

IT architekt 10 Expert 5 
--

Projektový manažér IT projektu 10 Expert 5 

Špecialista pre bezpečnosť IT 10 Expert 4 

IT architekt 10 Expert 5 

IT tester 80 Expert 4 
- -
Projektový manažér IT projektu 5 Expert 5 

Špecialista pre bezpečnosť IT 5 Expert 4 

IT / IS konzultant (napr. SAP) 70 Expert 5 

IT architekt 5 Expert 5 

Projektový manažér IT projektu 5 Expert 5 

Školiteľ pre IT systémy 20 Expert 2 

Špecialista pre bezpečnosť IT 5 Expert 4 

Špecialista pre databázy 5 Expert 4 
• 

IT analytik 80 Expert 5 
- ~ 

IT architekt 10 Expert 5 

Projektový manažér IT projektu 8 Expert 5 
• ---

Špecialista pre bezpečnosť 1T 5 Expert 4 

IT architekt 10 Expert 5 

IT programátor/vývojár 375 Expert 4 

Projektový manažér IT projektu 10 Expert 5 

Špecialista pre bezpečnosť IT 10 Expert 4 
• 

IT architekt 5 Expert 5 
---

IT tester 60 Expert 4 

Projektový manažér IT projektu 5 Expert 5 

Špecialista pre bezpečnosť IT 5 Expert 4 
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: SP.R4.02 Dokumentácia 

_______ ! SP.R4.04 UAT Tes_~9__".'é!._n~ _(FINÁLNA verzia) ___ ____ _ 

Nasadenie ] SP.RS.01 Nasadenie do produkcie 

. 1 

SP.RS .02 Preskúšanie a akceptácia 
Školenia zraelizované 

Publikovanie I Analýza a · ! Implementované nástroje na publikovanie 
výstupov, 1 dizajn i SP.R2.01 Vývoj a integrácia 
analytických I j SP.R2.02 FAT testovanie (BETA verzia) 

------------ - ----·-
IT architekt i 5 Expert S 

Projektový manažér IT projekt~ 2 Expert S 

školiteľ pre IT systémy I___ 10 Exper_t_2 _ _ 1 

Špecialista pre bezpečnosť IT - , 5 1 Exp~rt 4 

Špecialista pre databázy ___ Í _ 35 i Expert 4 __ _ 

IT architekt __ __________ _! ____ 5 Expert 5 

IT programátor/vývojár i 25 Expert 4 

Projektový m~nažér~T projek~ j s j Expert 5 

, ! pec1a 1sta pre ezpecnost - -+--- 5 Expert 4 produktov ~ i Š . 1. b v , IT 

~;:;
0
°;enych Implementácia I Výstupom bude rozsah a.forma publikovania ---1 IT analytik~- ----- - --~ --=------=---- 10 t Expert S _ _ _ 

i výsledkov projektu . 1 IT architekt - ----; 5 Expert S j 

j Dokument špecifikácie publikovania výstupov - časť ,- Projektový ~anažér IT projektu 3 Expert s -
•,· SP.Rl.02 Detailná funkčná špecifikácia (Funkčná v • 

1
. 

v 'fk , . . v • ) Spec1a 1sta pre 
spec1 1 ac1a nesenia ____ _____ -- -+-' __ _ 

1 Testovanie ;Testovaciescenáre -- - --- ~ ITarchi!~!_________ __ : - ----~-

1 f Real izované testy I IT tester i 15 

1 'i Akceptačné proto~oly . r p;:~i~kt~~f~érlT-~ojekt~r-----·-- 2 

l

~de SP.R4.0l Nasademe do UAT pcost,ed,a I Š-- . 1. b v , IT ~ 3 Sp R4 02 D k t
, . pec1a 1sta pre ezpecnost 1 

1 • • o umen ac1a 
1 

__ _ ____ 1

1
_ SP.R4.04 UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) __ ___ _ ___ __ ! 

nie , SP.RS .01 Nasadenie do produkcie 
1 SP.RS.02 Preskúšanie a akceptácia Realizované 

bezpečnosť IT 

Expert S 

Expert 4 l - --------1 
Expert 5 

1 

Expert 4 1 

- -~·- -- ··- -
1 

Projektový manažér IT projektu 1 2 Expert 5 ! 

Školiteľ pre IT systé~-----l 
--

2 Expert 2 

Špecialista pre bezpečnosť IT 2 Expert 4 
-·--- -

Špecialista pre databázy 20 Expert 4 -------~ 
1 školenia 

1 

Vypubllkované údaje 

A6 ! Zavedenie Nasadenie lmplementovan IT / IS konzultant (napr. SAP) 125 Expert S 

1 zmien do 
1 praxe , 

__l__ ! 

- --- 1 

Projektový manažér IT projektu i 10 Expert 5 

Špecialista pre bezpečnosť IT _1 15 Expert 4 
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8. Príloha č. 2 

štatút a Rokovací poriadok Riadiaceho výboru projektu „Dynamický cenový model" 

Článok 1 

úvodné ustanovenia 

(1} Riadiaci výbor projektu „Dynamický cenový model" sa zriaďuje podľa bodu 6 prílohy č. 1 realizačnej 

zmluvy (ďalej len „zmluva") uzavretej medzi dodávateľom a objednávateľom. 

(2) štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru projektu upravuje pôsobnosť, zloženie, činnosť, úlohy, 

spôsob vykonávania činnosti a vedenia rokovania Riadiaceho výboru projektu. 

(3) štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru projektu je záväzný pre všetkých členov Riadiaceho 

výboru projektu . 

Článok 2 

Pôsobnosť Riadiaceho výboru projektu 

(1) Riadiaci výbor projektu je najvyšším monitorovacím, kontrolným, riadiacim, rozhodovacím a 

eskalačným útvarom projektu a má rozhodovacie právomoci v rozsahu definovanom v zmluve. 

(2) Riadiaci výbor projektu posudzuje náplň a funkcie projektu, koordinuje aktivity súvisiace s projektom 

a posudzuje jeho ďalší rozvoj . 

(3) Úlohy a zodpovednosti Riadiaceho výboru pŕojektu sú definované nasledovne: 

a) monitorovanie a kontrola postupu projektu, 

b) rozhodovanie o postupe plnenia projektu v súlade so zmluvou, 

c) rozhodovanie o navrhovaných zmenách projektu, autorizovanie a schvaľovanie zmenového konania, 

d) definovanie a revidovanie kritických faktorov úspechu, 

e) podpora riadenia projektu, 

f) zavádzanie opatrení, ktoré sú nad rámec zodpovedností projektových manažérov, 

g) rozhodovanie ako najvyššieho orgánu v procese eskalácie a riešenia problémov, 

h) schvaľovanie použitia rizikovej rezervy na elimináciu rizík projektu. 

Článok 3 

Zloženie Riadiaceho výboru projektu 

(1) Členov Riadiaceho výboru projektu vymenúva a odvoláva predseda štatistického úradu Slovenskej 

republiky na návrh projektového manažéra Riadiaceho výboru projektu. 

(2} Riadiaci výbor projektu tvoria menovaní členovia s právom hlasovať a prizvaní účastníci bez práva 

hlasovať : 

a. predseda riadiaceho výboru 

b. 3 členovia riadiaceho výboru za Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Príloha č.1 Rozsah a lehoty plnenia , 

c. 1 člen riadiaceho výboru za dodávateľa, podpredseda riadiaceho výboru 

a menovaný členovia bez práva hlasovať: 

a. Hlavný projektový manažér Štatistického úradu Slovenskej republiky 

b. Hlavný projektový manažér dodávateľa 

(3) Členstvo v Riadiacom výbore projektu zaniká: 

a) vzdaním sa členstva na základe písomnej žiadosti doručenej predsedovi Riadiaceho výboru projektu, 

b) odvolaním, 

c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

(4) Návrh na odvolanie člena Riadiaceho výboru projektu možno predložiť predsedovi v prípade: 

a) ak bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin; 

b) ak začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom v Riadiacom výbore projektu; 

c) ak prebehla organizačná zmena organizácie, ktorú člen zastupuje; 

d) ak sa člen Riadiaceho výboru projektu bez ospravedlnenia nezúčastnil na dvoch po sebe nasledujúcich 

rokovaniach Riadiaceho výboru projektu; 

e) ak si člen Riadiaceho výboru projektu riadne neplní úlohy, ktorými bol poverený v súlade so zmluvou 

a na základe rozhodnutí Riadiaceho výboru projektu. 

(5) Po odvolaní, alebo vzdaní sa členstva niektorého z členov Riadiaceho výboru projektu navrhne 

príslušná organizácia, ktorú odvolaný člen zastupoval, nového člena. 

Článok 4 

Rokovací poriadok Riadiaceho výboru projektu 

(1) Rokovací poriadok Riadiaceho výboru projektu zahrňuje najmä nasledovné oblasti: 

a) zasadnutia: frekvenciu, postup zvolávania a organizovanie zasadnutí; 

b) rokovanie: priebeh a pravidlá rokovania, jeho obsah, spôsob uznášania sa, prijímanie rozhodnutí a 

materiálov; 

c) sekretariát/tajomníci: jeho úlohu a organizačné väzby; 

d) pravidlá pre predkladanie dokumentov, ich pripomienkovanie a schvaľovanie; 

e) spôsob kontroly rozhodnutí a zabezpečenia plnenia úloh. 

(2) Zasadnutia Riadiaceho výboru projektu zvoláva projektový manažér štatistického úradu Slovenskej 

republiky písomnou pozvánkou v listinnej alebo elektronickej forme podľa potreby, v súlade s 

predbežným návrhom termínu zasadnutia Riadiaceho výboru projektu dohodnutého na poslednom 

zasadnutí Riadiaceho výboru projektu, a to aspoň raz za tri mesiace, najneskôr päť pracovných dní pred 

konaním zasadnutia Riadiaceho výboru projektu. Najneskôr dva pracovné dni pred konaním zasadnutia 

Riadiaceho výboru projektu musia byť všetkým členom Riadiaceho výboru projektu zaslané v listinnej 

alebo elektronickej forme všetky materiály a dokumenty, ktoré sú predmetom rokovania Riadiaceho 

výboru projektu. 
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Príloha č.1 Rozsah a lehoty plnenia 

(3) Účasť členov Riadiaceho výboru projektu je na zasadnutí Riadiaceho výboru projektu povinná. V 

odôvodnených prípadoch (napríklad dovolenka, práceneschopnosť) môže byť člen Riadiaceho výboru 

projektu na zasadnutí zastúpený zástupcom na základe písomného poverenia príslušného člena 

Riadiaceho výboru projektu. Zástupca nemá právo hlasovania. 

(4) Rokovania Riadiaceho výboru projektu vedie predseda Riadiaceho výboru projektu alebo ním 

poverený člen Riadiaceho výboru projektu. V prípade neprítomnosti predsedu Riadiaceho výboru 

projektu preberá jeho právomoci podpredseda Riadiaceho výboru projektu. 

(5) V odôvodnených prípadoch má projektový manažér dodávateľa právo zvolať mimoriadne zasadnutie 

Riadiaceho výboru projektu. Súčasťou písomnej pozvánky na mimoriadne zasadnutie Riadiaceho výboru 

projektu je aj uvedenie dôvodov zvolania mimoriadneho zasadnutia. 

(6) Rokovania Riadiaceho výboru projektu sú neverejné. Informácie získané z rokovania Riadiaceho 

výboru projektu sú dôverné, nie je možné ich zverejňovať, iba ak o ich zverejnení rozhodne Riadiaci 

výbor projektu. 

(7) Na rokovanie môžu byť prizývaní aj ďalší zamestnanci štatistického úradu Slovenskej republiky, 

organizácií podieľajúcich sa na implementácii projektu, odborní poradcovia a zástupcovia skupiny 

dodávateľov riešenia a projektoví manažéri skupiny dodávateľov riešenia. Prizvané osoby nemajú 
hlasovacie právo. 

(8) O jednotlivých témach sa rokuje formou odbornej diskusie. V odôvodnených prípadoch je možné o 

jednotlivých témach rokovať dištančne, napríklad elektronickou formou. 

(9) Riadiaci výbor projektu prijíma závery zo zasadnutia formou rozhodnutí, ktoré sú súčasťou záznamu 
z rokovania Riadiaceho výboru (ďalej len „záznam"). 

(10) V prípade nesúladu názorov členov Riadiaceho výboru projektu sa závery zo zasadnutia Riadiaceho 
výboru projektu prijímajú hlasovaním jeho členov. 

(11) Každý menovaný člen Riadiaceho výboru projektu má hlasovacie právo. Riadiaci výbor projektu je 

uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Riadiaceho výboru projektu. 

(12) Rozhodnutia zo zasadnutia Riadiaceho výboru projektu sa prijímajú súhlasným stanoviskom 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Riadiaceho výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
predsedu Riadiaceho výboru projektu. 

(13)Rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu sú pre jeho členov a pre plnenie projektu záväzné. Členovia 
Riadiaceho výboru projektu zabezpečia implementáciu týchto rozhodnutí na úrovni organizácií 
podieľajúcich sa na implementácii projektu. 

(14) Rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu musia byť prijaté v súlade so zmluvou uzavretou medzi 

zmluvnými stranami. Riadiaci výbor projektu nie je oprávnený svojim rozhodnutím meniť a/alebo 
dopÍňať ustanovenia a podmienky zmluvy. 

(15) V prípade, ak vyplynie potreba zmeny zmluvy, Riadiaci výbor projektu predloží odporučenie 
štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán na zmenu zmluvy formou písomného dodatku 
uzavretého v súlade s ustanoveniami zmluvy. 
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Sekretariát/Tajomníci Riadiaceho výboru projektu 



Príloha č.1 Rozsah a lehoty plnenia • 

(1) Sekretariát Riadiaceho výboru projektu je podporným orgánom Riadiaceho výboru projektu 

zodpovedný za administráciu, organizačné zabezpečenie zasadnutia Riadiaceho výboru projektu, 

dokumentáciu a zapisovanie priebehu zasadnutia Riadiaceho výboru projektu, spracovanie a 

konsolidáciu pripomienok členov Riadiaceho výboru projektu k zápisu zo zasadnutia. 

(2) Členom sekretariátu/tajomníkom Riadiaceho výboru projektu je zástupca Štatistického úradu 

Slovenskej republiky. 

Článok 6 

Dokumentácia 

{1) Hlavnými dokumentmi spojenými s činnosťou Riadiaceho výboru projektu sú program zasadnutia, 

pracovné materiály, rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu a záznam. 

(2) Program zasadnutia navrhuje projektový manažér objednávateľa na základe podnetov členov 

Riadiaceho výboru projektu. Ktorýkoľvek člen Riadiaceho výboru projektu môže navrhnúť nový bod 

programu zasadnutia. O zaradení nového bodu do programu zasadnutia rozhoduje predseda Riadiaceho 

výboru projektu. Program zasadnutia a pracovné materiály k jednotlivým bodom programu zasadnutia 

sú v elektronickej alebo písomnej podobe rozoslané členom Riadiaceho výboru projektu najneskôr dva 

pracovné dni pred zasadnutím Riadiaceho výboru projektu. 

(3) Príprava rokovania: 

a) k bodom programu, pri ktorých je to uplatniteľné sa pripravujú materiály a/alebo odborné podklady; 

b) materiály a odborné podklady na zasadnutie pripravujú projektoví manažéri v spolupráci so 

sekretariátom Riadiaceho výboru projektu alebo poverení členovia Riadiaceho výboru projektu; 

c) každý materiál musí obsahovať najmä názov materiálu, predkladateľa, spracovateľa, odôvodnenie a 

návrh rozhodnutia, ktoré sa odporúča prijať; 

d) spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s projektom a so zmluvou; 

e) pozvánka na zasadnutie sa doručí členom Riadiaceho výboru projektu elektronickou poštou najneskôr 

päť pracovných dní pred uskutočnením zasadnutia a materiály najneskôr dva pracovné dni pred 

uskutočnením zasadnutia . 

(4) Záznam vyhotovuje sekretariát Riadiaceho výboru projektu. Podkladom pre schválenie záznamu je 

súhlasné stanovisko všetkých členov Riadiaceho výboru projektu k vypracovanému návrhu záznamu. 

Znenie záznamu schvaľuje predseda a podpredseda Riadiaceho výboru projektu. Predseda Riadiaceho 

výboru projektu zabezpečí distribúciu schváleného záznamu všetkým členom Riadiaceho výboru 

projektu prostredníctvom sekretariátu Riadiaceho výboru projektu, spravidla do 10 pracovných dní od 

zasadnutia Riadiaceho výboru projektu; 

(5) Originály hlavných dokumentov podpísaných predsedom a podpredsedom Riadiaceho výboru 

projektu archivuje sekretariát Riadiaceho výboru projektu. 

Článok 7 

Kontrola plnenia rozhodnutí a zabezpečenia úloh 

{1) Na plnenie rozhodnutí, úloh a požiadaviek Riadiaceho výboru projektu bude Riadiacim výborom 

projektu stanovená primeraná lehota. 

(2) Plnenie rozhodnutí sa kontroluje na najbližšom zasadnutí Riadiaceho výboru projektu. 
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Príloha č.l Rozsah a lehoty plnenia 

(3) Za zabezpečenie úlohy zodpovedá osoba poverená úlohou na rokovaní Riadiaceho výboru projektu, 
resp. poverená predsedom Riadiaceho výboru projektu, ak ide o úlohy súvisiace s prípravou rokovania. 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

(1) Schválením štatútu a rokovacieho poriadku Riadiaceho výboru projektu a vymenovaním členov je 

zriadený Riadiaci výbor projektu. 

(2) štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru projektu je v prípade potreby menený a doplnený 

prostredníctvom dodatkov, ktorých návrh predkladá Riadiaci výbor projektu. 

(3) štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru projektu nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 

Bratislava, fil_ 
Ing. Alexander Ballek 

predseda štatistického úradu Slovenskej republiky 
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Príloha č. 2 Odmena Audítora 

Štruktúrovaný rozpočet ceny 

Rozsah Odmena za Odmena za Celková odmena za Celková odmena za 

(osobo/hodín) osobo/hodinu Sadzba Výška DPH osobo/hodinu osobo/hodín osobo/hodín 
P. č. Položka poskytovaných poskytovaných DPH v v EUR poskytovaných poskytovaných služieb v poskytovaných 

služieb služieb %, služieb v EUR s EUR bez DPH služieb v EUR s DPH 
v EUR bez DPH DPH 

Odmena za 
1. poskytovanie služieb 376 45,00 20% 9,00 54,00 16 920,00 20 304,00 

Expertom č. 2 
Odmena za 

2. poskytovanie služieb 7 800 56,00 20% 11,20 67,20 436 800,00 524160,00 
Expertom č. 4 
Odmena za 

3. poskytovanie služieb 7 648 55,00 20% 11,00 66,00 420 640,00 504 768,00 
Expertom č. 5 

Celková navrhovaná cena 
15 824 za celý predmet zákazky xxx xxx xxx xxx 874 360,00 1049232 

Celková navrhovaná cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH ako aj všetky ceny uvedené v štruktúrovanom rozpočte ceny musia zahŕňať všetky náklady 
spojené s poskytovaním služieb uvedených Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky Všetky ceny musia byť zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta. 
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Príloha č. 3 Menný zoznam expertov 

Menný zoznam expertov 

MENO A PRIEZVISKO VZTAH 
p.č. TYP EXPERTA K POSKYTOVATEĽOVI 

EXPERTA SLUŽBY 

1. Ružena Strakavá Expert č. 2 Iná osoba 

2. Richard Kiškovač Expert č. 4 Zamestnanec 

4. Ivan Lužica Expert č. 5 Zamestnanec 

5. Pavel Tehlár Expert č. 5 Zamestnanec 




