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Č.p.: _____________________        Výtlačok číslo: ___ 

           Počet listov: __ 

           Počet príloh: __ 

DODATOK č. 1 

k Zmluve  o vytvorení  a  dodávke  informačného  systému 

Manažment  síl  a  prostriedkov  Hasičského  a záchranného  zboru  

č. AOAS-1-5/2022 
(ďalej len „Zmluva o dielo“) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky 

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

IČO:  00151866 

DIČ:  2020571520 

bankové spojenie:  

číslo účtu:   

v mene ktorého koná: Mgr. Tomáš Oparty, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, na základe plnomocenstva č.p.: SL-OPS-2022/001312-070 zo 

dňa 05.05.2022 

E-mail a Tel. kontakt:: suit@minv.sk, 02/5094 4131 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

2. Zhotoviteľ:  Automobilové opravovne Ministerstva vnútra   

  Slovenskej republiky, a.s.  

sídlo:  Sklabinská 20, 831 06 Bratislava 

zapísaný:  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

  v odd.: Sa, vložka číslo 4804/B 

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

   predstavenstva  

  PhDr. Ján Gajdoš, člen predstavenstva  

IČO:  44855206 

IČ DPH:  SK2022850203 

DIČ:  2022850203 

bankové spojenie:  

číslo účtu:   

E-mail a Tel. kontakt:: dusan.doliak@aomvsr.sk  

  (ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

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

Preambula 

 

1. Objednávateľ je zakladateľom Zhotoviteľa, ktorý bol založený za účelom plnenia a zabezpečenia úloh 

Objednávateľa. Zhotoviteľ vykonáva pre Objednávateľa úlohy podľa svojho predmetu činnosti. 

Objednávateľ vykonáva nad Zhotoviteľom 100% správu majetkovej účasti vlastníka Slovenskej republiky 

a Objednávateľ má nad Zhotoviteľom 100% kontrolu.  

 

 

 

Článok III. 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie Prílohy č.1 Zmluvy o dielo, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 

dodatku,  sa nahrádza novým znením, ktoré sa dopĺňa o bod 2.3. Požiadavky na školenia. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie Prílohy č. 2 Zmluvy o dielo, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 

dodatku, sa nahrádza novým znením, v ktorom je špecifikovaná cena za Dielo, pričom Zmluvné strany 

berú na vedomie, že celková cena za Dielo je vo výške 3.168.000,- EUR bez DPH, a teda 3.801.600,- 

EUR s DPH (výška DPH je 633.600,- EUR). 

 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú 

dotknuté. 

 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 

účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky, pričom zverejnenie je možné 

vykonať  nasledujúci deň po dni doručenia kladného výsledku administratívnej kontroly verejného 

obstarávania. 

 

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) 

rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú. 
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4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:  

 

 Príloha č. 1 Podrobné požiadavky Manažment síl a prostriedkov HaZZ (IS MSaP) 

 Príloha č. 2 Cena Diela 

 

 

V Bratislave dňa ...........2022    V Bratislave dňa ...........2022 

 

 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:     

  

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Ministerstvo vnútra     Automobilové opravovne  

Slovenskej republiky      Ministerstva vnútra SR, a.s. 

Mgr. Tomáš Oparty      Mgr. Michal Šula 

štátny tajomník      predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Automobilové opravovne 

Ministerstva vnútra SR, a.s. 

PhDr. Ján Gajdoš, 

člen predstavenstva  
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Príloha č. 1 - Podrobné požiadavky Manažment síl a prostriedkov HaZZ (IS MSaP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné požiadavky  

Manažment síl a prostriedkov HaZZ 

(IS MSaP) 
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1 Popis cieľového stavu 
Národný systém aktivácie, zvolania a manažmentu intervenčných kapacít hasičských jednotiek predstavuje 

významný prvok pri zvyšovaní kvality poskytovaných služieb v oblasti ochrany života, zdravia, majetku a 

v neposlednom rade životného prostredia.  

Hlavnou úlohou vyššie uvedeného systému je vytvoriť platformu pre všetky relevantné hasičské jednotky 

schopnú udržovať a aktualizovať základné informácie o akcieschopnosti, stave, materiálno-technickom 

zabezpečení, ale predovšetkým personálnom zabezpečení jednotlivých hasičských jednotiek. Štát takto 

získa okamžitý prehľad o disponibilných zdrojoch na území SR a vie adresne aktivovať relevantné a vhodne 

vybavené zdroje na riešenie aktuálnej udalosti. Občan získa efektívnejšiu, rýchlejšiu a predovšetkým 

adresnejšiu pomoc v tiesni. Systém taktiež prepojí existujúce agendové procesy plánovania služieb zložiek 

Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)  so špecifickými procesmi denného plánovania, operatívneho 

riadenia zložiek pri udalostiach, spolupráce HaZZ s neštátnymi zložkami, spracovania a vytvorenia správy 

zo zásahu. Ďalšiu pridanú hodnotou uvedeného systému tvorí príležitosť na vnútorné hodnotenie efektivity 

systému - vzhľadom na dostupnosť online údajov z činnosti všetkých hasičských jednotiek v SR, t. j. bude 

možné v reálnom čase hodnotiť efektivitu vynakladaných finančných prostriedkov do systému 

celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek v SR vo vzťahu ku kvalite služby, ktorú 

poskytuje občanom.  

Projekt predpokladá vybudovanie informačnej podpory riadenia síl a prostriedkov HaZZ pre prípady 

rozsiahlych mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou  klímy. Poznanie zmien stavu síl a prostriedkov 

v priestore a čase umožní riadiacim zložkám záchranných prác efektívnejšie reagovať na eskalované 

krízové javy a efektívnejšie smerovať zdroje, sily a prostriedky tam, kde sú z hľadiska reakcie na vzniknutú 

mimoriadnu udalosť najpotrebnejšie. Informačná podpora riadenia síl a prostriedkov zároveň prispeje 

k zníženiu administratívneho zaťaženia za účelom vykazovania činnosti síl, spotreby zdrojov a materiálu. 

Súčasťou riadenia síl a prostriedkov HaZZ bude detailný katalóg zdrojov s možnosťou podrobnej alokácie 

zdrojov, síl, prostriedkov a materiálu na úlohy a činnosti zastrešované jednotlivými riadiacimi zložkami 

vykonávané na danej lokalite zásahu a v danom čase. Súčasťou riadenia síl a prostriedkov bude tiež 

podpora výkonu procesov/činností HaZZ súvisiacich s prevenciou mimoriadnych udalostí, 

zabezpečovacími prácami, výcvikovými prácami a podobne. 

1.1 Pokryté procesy manažmentu síl a prostriedkov HaZZ 
Implementácia manažmentu síl a prostriedkov HaZZ predpokladá elektronizáciu a pokrytie nasledovných 

procesov, a s tým súvisiace vytvorenie resp. úpravy informačných systémov a ich modulov: 

- proces plánovania služobného času v súčasnosti je  pokrytý v IIS MV SR postavenom na systéme 

SAP, zahŕňa evidenciu príslušníkov, plánovanie nasadenia na pracovné zmeny a výpočet miezd. 

Požaduje sa prepojiť existujúce riešenie s procesmi tvorby knihy o výkone služby , operatívneho 

plánovania a riadenia, nasadenia síl a prostriedkov na zásah a vyhodnotenia nasadenia síl 

a prostriedkov na zásah. Proces bude implementovaný prostredníctvom modulu Plánovanie 

služobného času. 

- proces plánovania prostriedkov a techniky HaZZ pozostáva zo strojnej služby, protiplynovej 

služby,  spojovacej služby, hasičskej záchrannej služby a povodňovej záchrannej služby. 

Predmetom procesu je evidencia prostriedkov a techniky potrebnej na vykonávanie zásahov, 

plánovanie prostriedkov a techniky z hľadiska disponibility, ako aj podpora procesov súvisiacich 

s vykazovaním použitia a spotreby. Súčasťou procesu je i spracovanie podkladu pre účely 

refundácie prostriedkov, materiálu a zásob na základe schválenej správy o zásahu. Proces bude 

implementovaný prostredníctvom modulu Plánovanie techniky a jeho piatich  podmodulov 

Strojná služba, Protiplynová služba, Spojovacia služba, Hasičská záchranná služba a Povodňová 

záchranná služba. 

- proces tvorby kniha o výkone služby  predstavuje vydanie konkrétnych úloh zamestnancom 

v rámci pracovnej zmeny a potvrdenia ich prijatia. Proces sa týka aj plánovania a alokácie 

technických prostriedkov (vozidiel, dýchacích prístrojov, hasiaceho materiálu, špeciálnej techniky 

a pod.) na použitie pri zásahu. Proces bude implementovaný prostredníctvom modulu Kniha 

o výkone služby . 

- proces operatívneho plánovania a riadenia zložiek – týka sa vlastného riadenia a koordinácie 

zasahujúcich zložiek pri zásahu operačným dôstojníkom HaZZ, ako aj integrácie s ostatnými 

záchrannými zložkami  (IZS, PZ, ZZS). V súčasnosti sa využíva systém podpory CoordCom pre 

príjem hovoru, riadenie udalosti a koordináciu síl a prostriedkov. Je implementovaná integrácia 

s Geografickým informačným systémom a so výjazdovým  tabletom HaZZ používaným veliteľmi 

zásahu, pričom zo strany operačného strediska HaZZ je možné vydávať operatívno-taktické 

informácie o udalosti, polohu miesta udalosti a navigáciu naň. Zo strany hasičskej jednotky  je 

možné zdieľať polohu, stav, audio a fotografie z miesta udalosti do systému podpory 
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CoordCom/GIS. Predmetom riešenia je budovanie GIS funkcionality operatívneho riadenia 

a výjazdového  tabletu, ako aj vybudovanie manažérskej mobilnej aplikácie pre riadiace zložky 

HaZZ, prostredníctvom ktorej sa budú môcť informovať o postupe a priebehu zásahu. 

Dobudovanie operatívneho riadenia v systéme podpory CoordCom nie je predmetom riešenia. 

Proces bude implementovaný prostredníctvom modulu Operatívne plánovanie a riadenie zložiek 

HaZZ. 

 

Systém Manažmentu síl a prostriedkov HaZZ bude integrovaný s IIS MV SR obsahujúcim informácie 

o zamestnancoch MV SR, so systémom príjmu hovoru IZS a systémom podpory  za účelom získavania 

informácií o udalostiach HaZZ, ako aj s ďalšími existujúcimi informačnými a komunikačnými systémami 

MV SR.  

Predpokladom realizácie systému Manažmentu síl a prostriedkov HaZZ je vykonanie procesnej analýzy 

súčasného a cieľového stavu (tzv. analýza AS-IS, TO-BE) zameranej na podrobnú identifikáciu procesov 

a návrh riešenia pokrytia týchto procesov existujúcimi, resp. novo vybudovanými informačnými 

systémami, prípadne na úpravu týchto procesov a až ich následnú informatizáciu a elektronizáciu.  

1.2 Funkčné požiadavky pre informačný systém manažmentu síl a prostriedkov HaZZ 
Základným prvkom riadenia síl a prostriedkov v prostredí HaZZ je informačný systém manažmentu síl a 

prostriedkov – IS MSaP. Systém IS MSaP  bude zabezpečovať jednotlivé procesy v rámci riadenia síl 

a prostriedkov, najmä: 

 plánovanie síl a prostriedkov v strednodobom (mesiac – IS SAP) a krátkodobom (deň – Kniha 

o výkone služby) horizonte 

 integráciu na existujúci IIS MV SR 

 operatívne plánovanie a riadenie zložiek HaZZ 

IS MSaP bude plniť v rámci SR úlohu centrálneho a jednotného riešenia pre potreby riadenia síl 

a prostriedkov HaZZ s aktuálnymi a neredundantnými údajmi, ktoré bude schopné efektívne podporovať 

procesy HaZZ pri zvládaní a riadení nežiadúcich udalostí spôsobených zmenou klímy. 

 

Z pohľadu poskytovaných a využívaných služieb IS MSaP definujeme tieto moduly IS MSaP ako základnú 

požadovanú funkcionalitu: 

 Modul Plánovanie služobného času   

 Modul Kniha o výkone služby  

 Modul Plánovanie prostriedkov a techniky HaZZ 

o Podmodul Strojná služba 

o Podmodul Protiplynová služba 

o Podmodul Spojovacia služba 

o Podmodul Hasičská záchranná služba 

o Podmodul Povodňová záchranná služba 

 Modul Operatívne plánovanie a riadenie zložiek HaZZ 

 

1.2.1 Všeobecné funkčné požiadavky IS MSaP 
 

Tabuľka 1 - Všeobecné funkčné požiadavky pre IS MSaP – číselníky a ich správa 

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

1.2.1.1 
Systém IS MSaP obsahuje 

preddefinované číselníky 

Definované číselníky budú implementované 

v systéme IS MSaP. 

1.2.1.2 
Systém IS MSaP poskytuje správu 

číselníkov  

Okrem preddefinovaných číselníkov, bude 

dostupné GUI rozhranie na tvorbu nových 

číselníkov. GUI rozhranie bude umožňovať 

import väčšieho počtu údajov, ak bude číselník 

obsiahly. 

1.2.1.3 Zachovanie štandardov číselníkov  

Pri tvorbe číselníkov je potrebné reflektovať 

existujúce číselníky, ktoré udržiava Štatistický 

úrad Slovenskej republiky a/alebo Eurostat, 

prípadne iné štátne inštitúcie. 

1.2.1.4 Prístup k číselníkom je riadený 
Správa číselníkov musí byť riadená na úrovni 

objektu. 
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Popis modulov a konkrétne požiadavky na moduly sú definované v nasledujúcich kapitolách. 

 

1.2.2 Modul Plánovanie služobného času 
Z hľadiska zjednodušenia a prehodnotenia modulov IS MSaP HaZZ navrhujeme nevyvíjať žiadny nový 

modul ale len jeho priame prepojenie na IS SAP. Pri kliknutí na ikonku „Plánovanie služobného času“ sa 

otvorí prepojenie na „Plán služieb HaZZ“ v IS SAP, kde bude možné vykonávať všetky zmeny súvisiace 

s plánovaním služobného času príslušníkov, zadávaním neprítomností a príplatkov súvisiacich 

s vykonávaním zásahovej činnosti. Z IS SAP budú dáta použité do jednotlivých modulov IS MSaP. 

1.2.3 Modul Kniha o výkone služby  
Účelom modulu Kniha o výkone služby  je plánovanie výkonu služby príslušníkov HaZZ na báze 

jednotlivej služby (dennej báze), t.j. plánovanie náplne konkrétnej služby pre príslušníka HaZZ resp. 

skupiny príslušníkov HaZZ – čaty. Modul umožní vytváranie skupín príslušníkov HaZZ (čata, výjazd, 

jednotka, ...) a zadávanie služobných úloh pre takúto skupinu.  

Modul bude načítavať východiskové údaje o dostupných vozidlách a technickom vybavení jednotlivých 

útvarov z IIS MV SR a zabezpečí pravidelnú synchronizáciu. Modul následne umožní evidenciu a správu 

údajov a ich vzájomných dátových a procesných väzieb, ktoré nie je možné realizovať v IIS MV SR. 

Modul pri plánovaní náplne služby pre skupinu príslušníkov HaZZ umožní evidovať úlohy, odpočinok, 

miesto plnenia úloh, priradené technické vybavenie, priradené vozidlo, volací znak, kontaktné telefónne 

číslo a ďalšie náležitosti potrebné pre plnenie služobných úloh.  

Modul predstavuje operatívnu dátovú základňu plánovania náplne práce (služieb), ktorá je evidovaná 

s cieľom zhody voči reálnej skutočnosti. Z tohto dôvodu bude súčasťou modulu aj evidencia údajov, ktoré 

majú priamy dosah na priamy výkon služby, ako sú napr. kontaktné údaje pre spohotovenie útvaru alebo 

informácie o reakcií na spohotovenie.  

 

Tabuľka 2 – Základné požiadavky na  Modul Kniha o výkone služby  

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

1.2.3.1 Integrácia na systém IIS 

Modul zabezpečí načítanie údajov o vozidlách 

a technike z príslušných modulov systému IIS MV SR. 

Následne budú tieto údaje prístupné pri plánovaní 

náplne služby. 

1.2.3.2 
Integrácia na  Fond služobného 

času 

Modul zabezpečí načítanie dát z IS SAP  - Plánovanie 

služobného času, aby manažér pri vytváraní skupín 

pracoval s príslušníkmi HaZZ, ktorých má k dispozícií. 

Modul odošle do IS SAP  - Plánovanie služobného času 

informácie o odchýlkach plánu konkrétnych služieb 

voči mesačnému plánu. 

1.2.3.3 
Zaraďovanie príslušníkov 

HaZZ do skupín pre službu 

 Modul umožní vytváranie skupín príslušníkov HaZZ 

(čata, výjazd, skupina, jednotlivec, ...), aby bolo možné 

priradiť služobné úlohy ako jednému príslušníkovi 

HaZZ, tak aj skupine príslušníkov 



 

Strana 6 z 10 

 

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

1.2.3.4 
Plánovať náplň služby pre 

skupinu príslušníkov HaZZ 

Modul umožní naplánovať detaily služby pre skupinu 

príslušníkov HaZZ, pričom bude možné evidovať 

nasledovné údaje: 

 Špecializácia skupiny 

 Označenie útvaru 

 Označenie skupiny príslušníkov HaZZ 

(typicky volací znak) 

 Priradenie vozidla 

 Priradenie technického vybavenia a špeciálnej 

techniky 

o  priradenie na skupinu 

o  priradenie na člena skupiny 

 Evidencia kontaktného telefónneho čísla 

 Evidencia typu skupiny (jednotky) 

 Evidencia služobných úloh 

o  Náplň úlohy 

o  Čas úlohy 

o  Miesto úlohy 

 Evidencia prestávok na oddych 

 Evidencia odborností príslušníkov a plánované 

školenia 

 Evidencia doplňujúcich informácií 

a poznámok 

 Možnosť pridať prílohy (súbory z pracovnej 

stanice) 

1.2.3.5 
Zaznamenať začiatok výkonu 

služby skupiny 

Modul umožní automaticky alebo manuálne 

zaznamenať nástup skupiny príslušníkov HaZZ do 

výkonu služby. 

1.2.3.6 

Integrácia na modul 

Operatívne plánovanie 

a riadenie zložiek HaZZ 

Modul zabezpečí sprístupnenie dát o naplánovaných 

skupinách modulu Operatívne plánovanie a riadenie 

zložiek HaZZ, aby OD HaZZ pracoval s aktuálnymi 

údajmi o dostupných zdrojoch, ich špecializácií 

a technickom vybavení. 

Do modulu Operatívne plánovanie a riadenie zložiek 

HaZZ budú taktiež zasielané kontaktné údaje pre 

spohotovenie útvaru, hromadné notifikovanie a pod. 

1.2.3.7 
Evidencia špeciálnej techniky a 

vybavenia 

Modul umožní evidovať špeciálnu techniku a vybavenie 

v prípade, že toto nie je adresne evidované v IIS MV 

SR. Evidencia sa uskutoční na úrovni organizačnej 

jednotky/útvaru. 

1.2.3.8 

Evidencia údajov pre 

operatívne kontaktovanie 

členov útvaru 

Modul umožní evidovať kontaktné údaje, hlavne 

mobilné telefónne číslo, pre účely hromadného 

spohotovenia útvaru, hromadnej SMS notifikácie 

členov útvaru a pod. 

1.2.3.9 

Evidencia príchodu na 

pracovisko v prípade 

spohotovenia 

Modul umožní evidovať časy príchodu jednotlivých 

príslušníkov útvaru po výzve na spohotovenie. 

 
1.2.4 Modul Plánovanie prostriedkov a techniky HaZZ 
Modul Plánovanie prostriedkov a techniky umožní evidovanie špecifických aspektov prevádzky hasičskej 

stanice. Jedná sa najmä o evidenciu strojnej služby, protiplynovej služby, spojovacej služby, hasičskej 

záchrannej služby a povodňovej záchrannej služby. 
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Tabuľka 3 – Základné požiadavky na Modul Plánovanie prostriedkov a techniky HaZZ 

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

1.2.4.1 Integrácia na systém IIS 

Modul zabezpečí základnú integráciu na predmetné 

moduly IIS MV SR za účelom získania informácií 

o zaradení hasičskej stanice do organizačnej štruktúry 

a získanie informácií o manažmente a vybavení 

hasičskej stanice. 

 

1.2.4.1 Podmodul Strojná služba 
Tabuľka 4 – Základné požiadavky na Modul strojnej služby na hasičskej stanici 

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

1.2.4.1.1 Evidencia strojnej služby 

 Modul umožní evidovať náležitosti viažuce sa na 

strojnú službu napr. (interné predpisy MV SR) 

 Stav na sklade prevádzkových kvapalín 

 Údaje z operatívnej evidencie prevádzkových 

kvapalín MM 

 Prehľad vozidiel HaZZ 

 Dostupné technické vybavenie (napr. 

akumulátory) 

 Integrácia s IS SAP Modul Doprava 

 

1.2.4.2 Podmodul Protiplynová služba 
Tabuľka 5 – Základné požiadavky na Modul protiplynovej služby na hasičskej stanici 

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

1.2.4.2.1 Evidencia protiplynovej služby 

Modul umožní evidovať náležitosti viažuce sa na 

protiplynovú službu napr. (interné predpisy MV SR) 

 Evidencia hasív a sorbentov chemickej služby 

 Stav na sklade a operatívnej evidencie 

 Evidenia ADP (kontrola, prehliadky, revízie 

a pod.) 

 Evidencia detekčnej techniky 

1.2.4.3 Podmodul Spojovacia služba 
Tabuľka 6 – Základné požiadavky na Modul spojovacej služby na hasičskej stanici 

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

1.2.4.3.1 Evidencia spojovacej služby 

Modul umožní evidovať náležitosti viažuce sa na 

spojovaciu službu napr. (interné predpisy MV SR) 

 Evidencia komunikačných prostriedkov 

 Rádiostanice, mobil, navigácia 

 Správa RFSI adries, SIM kariet HaZZ 

1.2.4.4 Podmodul Hasičská záchranná služba 
Tabuľka 7 – Základné požiadavky na Modul hasičskej záchrannej služby na hasičskej stanici 

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

1.2.4.34.1 
Evidencia hasičskej záchrannej 

služby 

Modul umožní evidovať náležitosti viažuce sa na 

hasičskú záchrannú službu napr. (interné predpisy MV 

SR) 

 Evidencia prostriedkov hasičskej záchrannej 

služby 

 Kontrola prostriedkov hasičskej záchrannej 

služby (doba životnosti, vyraďovanie 

prostriedkov) 
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1.2.4.5 Podmodul Povodňová záchranná služba 
Tabuľka 8 – Základné požiadavky na Modul povodňovej záchrannej služby na hasičskej stanici 

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

1.2.4.35.1 
Evidencia povodňovej 

záchrannej služby  

Modul umožní evidovať náležitosti viažuce sa na 

povodňovú záchrannú službu napr. (interné predpisy 

MV SR) 

 Evidencia prostriedkov povodňovej záchrannej 

služby 

 Kontrola prostriedkov povodňovej záchrannej 

služby (servis, vyraďovanie, doba životnosti 

a pod.) 

 

 

1.2.5 Modul Operatívne plánovanie a riadenie zložiek HaZZ 
Účelom modulu je integrácia výstupov z modulov Plánovanie služobného času a Kniha o výkone služby 

na systému podpory operačného riadenia a zároveň modul umožňuje operačnému dôstojníkovi dynamicky 

meniť stavy a priradenie síl a prostriedkov podľa potreby. 

  

 

 

Tabuľka 9 – Základné požiadavky na  Modul Operatívne plánovanie a riadenie zložiek HaZZ 

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

1.2.5.1 

Integrácia  plánu služieb 

a knihy o výkone služby na 

systém podpory  operačného 

riadenia 

Modul zabezpečí aktualizáciu dostupnosti síl a techniky 

pre operačného dôstojníka v rámci existujúceho 

systému podpory operačného riadenia na základe 

zadania, resp. aktualizácie príslušných informácií 

v rámci modulov Plánovanie služobného času a Kniha 

o výkone služby. 

Operačný dôstojník a veliteľ zásahu bude mať týmto 

zabezpečený aktuálny prehľad dostupných síl 

a techniky na jednotlivých hasičských staniciach. 

V prípade zmeny dostupnosti síl a techniky na hasičskej 

stanici sú tieto zmeny priebežne reflektované v rámci 

systému podpory operačného riadenia HaZZ. 

Veliteľ zásahu bude týmto zabezpečovať činnosť 

riadiaceho štábu na mieste zásahu v súlade s interným 

predpisom MV SR 

1.2.5.2 
Dynamická úprava stavu 

a priradenia síl a prostriedkov 

 Modul umožní v prípade potreby priamo operačnému 

dôstojníkovi dynamicky meniť stavy, dostupnosť 

a priradenie síl a techniky na hasičskej stanici. 
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2 Prevádzkové požiadavky 
2.1 Úroveň služieb a dostupnosť systému 

Architektúra IS musí poskytovať služby 24x7 pre služby poskytované v tiesni a 8x5 pre agendové služby.  

 

Predpokladá sa, že systém bude implementovaný v dvoch dátových centrách (lokalitách) z dôvodu 

možnosti rýchleho zotavenia po havárii (disaster recovery).  

 

Tabuľka 10 - Režim prevádzkových služieb podľa modulov 

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

2.1.1 Prevádzkové služby v režime 24x7 

Prevádzkový režim 24x7 je požadovaný pre 

nasledovné moduly IS: 

 

- Prístup do Plánu služieb HaZZ v IS 

SAP 

- Modul Kniha o výkone služby 

- Modul Plánovanie prostriedkov 

a techniky HaZZ 

- Modul Operatívne plánovanie 

a riadenie zložiek HaZZ 

 

 

 

2.2 Bezpečnostné požiadavky 
 

Tabuľka 11 - Zoznam požiadaviek – Bezpečnosť 

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

2.3.1 
Bezpečnostná dokumentácia 

pokrývajúca legislatívne požiadavky 

Predmetom riešenia je bezpečnostná 

dokumentácia riešenia pokrývajúca požiadavky 

vyplývajúce z legislatívnych predpisov 

a ustanovení: 

 

1. nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), 

2. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov, 

3. zákona 275/2006 a súvisiacich 

bezpečnostných štandardov podľa Výnosu 

MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre IS 

VS, 

4. zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 

bezpečnosti. 

2.3.2 Súlad s výnosom MF SR – ISVS 

Systém musí spĺňať bezpečnostné štandardy 

definované vo Výnose Ministerstva financií 

Slovenskej republiky o štandardoch pre 

informačné systémy verejnej správy (§29 až 

§44) 

2.3.3 
Bezpečnostný projekt na ochranu 

osobných údajov a GDPR 

Pre všetky súčasti Systému riešenia a zvládania 

krízových situácií spôsobených zmenou klímy, 

krízovej komunikácie a technickej podpory 

a pripravenosti je potrebné doplniť 

(aktualizovať) existujúcu bezpečnostnú 

dokumentáciu vytvorenú z dôvodu súladu 

s platným zákonom o ochrane osobných údajov 

a GDPR. 
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Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

2.3.4 
Súčinnosť pri definovaní a aplikovaní 

bezpečnostných požiadaviek  

Pri implementácii systému vo vládnou cloude 

musí byť dodávateľom systému poskytnutá 

súčinnosť pri definovaní a aplikovaní 

parametrov a nastavení, ktoré bezpečnostné 

technológie vládneho cloudu vyžadujú. 

2.3.5 Riadenie bezpečnosti 

Definovanie, aplikovanie a dokumentovanie 

bezpečnostných aspektov systému musí byť 

počas vývoja a implementácie riadené. 

2.3.6 
Bezpečnostné pravidlá pre 

komunikáciu počas projektu 

Pre výmenu informácii v rámci jednotlivých 

etáp projektu musí byť dohodnutá a dodržaná 

bezpečné formy rôznych typov komunikácie 

(napr. SMIME šifrovanie) a to nielen medzi 

organizáciami ale aj v rámci organizácie. 

 

2.3 Požiadavky na školenia 
 
Tabuľka 11 - Zoznam požiadaviek – školenia 

Poradové 

číslo 
Požiadavka/cieľ Popis 

2.3.1 Vyškolené budú nasledovné oblasti 

• Modul Plánovanie služobného času 

• Modul Kniha o výkone služby 

• Modul Plánovanie prostriedkov a techniky 

HaZZ  

- Podmodul Strojná služba 

- Podmodul Protiplynová služba 

- Podmodul Spojovacia služba 

- Podmodul Hasičská záchranná služba 

- Podmodul Povodňová záchranná 

služba 

• Modul Operatívne plánovanie a riadenie 

zložiek HaZZ 

• Prevádzka a správa systému 

 

2.23.2 Školiaca dokumentácia 

Pre účely školenia budú vypracované podrobné 

školiace materiály, ktoré bude možné neskôr 

použiť pre e-learning i ako referenčné podklady 

pre nových zamestnancov. 

2.3.3 Počet vyškolených osôb 120 

 



Príloha č. 2 – Cena diela

Manažment síl a prostriedkov HaZZ - Cena riešenia



Modul Plánovanie 

služobného času

Modul Kniha o výkone 

služby

Modul Plánovanie 

prostriedkov a techniky

Modul Operatívne 

plánovanie a riadenie 

zložiek HaZZ Bezpečnostné požiadavky

# Predmet Cena v EUR bez DPH

1 Analýza a dizajn HaZZ 410 000 95 511 68 852 79 981 146 243 19 413

2 Implementácia (vývoj) HaZZ 1 702 000 396 488 285 816 332 020 607 088 80 588

3 Testovacia prevádzka a testovanie HaZZ 219 000 51 018 36 776 42 721 78 116 10 369

4 Úprava HaZZ 466 000 108 557 78 255 90 905 166 219 22 064

5 Migrácia údajov a nasadenie HaZZ 371 000 86 426 62 301 72 373 132 334 17 566

3 168 000 738 000 532 000 618 000 1 130 000 150 000

633 600

3 801 600

Ministertsvo vnútra Slovenskej republiky

SPOLU s DPH

SPOLU:

DPH


