
 

CEZ ÚV SR: 856/2022 

ZMLUVA O DIELO  

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

zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 269 ods. 2, v spojení s § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Zmluva“) 

medzi: 

 

Názov:  Úrad vlády Slovenskej republiky  

Sídlo:  Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika  

IČO:  00 151 513 

DIČ:  2020845057  

IČ DPH:  SK2020845057  

Zastúpený: Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  

Bankové spojenie (názov banky): Štátna pokladnica  

Číslo účtu: SK96 8180 0000 0070 0006 0195  

SK86 8180 0000 0070 0030 4524  

Kód banky:  8180  

IBAN/SWIFT: SPSRSKBA  

 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Obchodné meno: ANECT a.s.  

Sídlo: Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika  

IČO:  35 787 546  

IČ DPH:  SK2020256579  

Osoba oprávnená konať: Ing. Pavol Valko - predseda predstavenstva  

 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu  Bratislava I, oddiel Sa,  

vložka č.: 2431/B  

Bankové spojenie (názov banky): Tatra banka, a.s.  

Číslo účtu: 2623730148  

Kód banky:  1100 

IBAN/SWIFT: SK15 1100 0000 0026 2373 0148 / TATRSKBX  

 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 



 

PREAMBULA 

A. Objednávateľ za účelom plnenia svojich zákonných úloh a riadneho výkonu verejnej moci potrebuje 

zabezpečiť zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády Slovenskej 

republiky, čo zahŕňa špecifické hardvérové a softvérové zabezpečenie pracovísk Objednávateľa. 

B. Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie zvýšenia úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti 

Objednávateľa, ktoré bude v plnom rozsahu zodpovedať všetkým funkčným, technickým a 

legislatívnym požiadavkám Objednávateľa uvedeným v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch 

verejného obstarávania, a ktoré bude v spojení s ostatnými službami poskytnutými Zhotoviteľom na 

základe tejto Zmluvy spôsobilým nástrojom na plnenie úloh Objednávateľa požadovaných osobitnými 

predpismi a cieľov deklarovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, resp. v ďalších dokumentoch, na ktoré 

táto Zmluva odkazuje. 

C. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie prostredníctvom jedného z postupov upravených v zákone 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na obstaranie zákazky s názvom Zvýšenie úrovne informačnej 

a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR vyhlásenú oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2022 dňa 02.03.2022 pod značkou 

15340 – MSS, ktorej predmetom je realizácia Diela (ďalej ako „Verejné obstarávanie“). 

D. Úspešným uchádzačom vo Verejnom obstarávaní sa stal Zhotoviteľ, ktorý vo svojej ponuke deklaroval 

záujem na splnení cieľa sledovaného Objednávateľom, a za týmto účelom má záujem predmet 

Verejného obstarávania zrealizovať. 

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

Zmluvou viazané, dohodli sa na uzatvorení Zmluvy v nasledujúcom znení: 

 

1. DEFINÍCIE POJMOV 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú na účely tejto Zmluvy 

nasledovný význam: 

a) „APV“ je aplikačné programové vybavenie, 

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

c) „Cieľový koncept“ je dokument zodpovedajúci horizontálnej štúdii uskutočniteľnosti podľa 

Vyhlášky 85/2020 Z. z., špecifikovaný v článku 3 ods. 3.5a) tejto Zmluvy.  

d) „Programové vybavenie“ znamená počítačový program, softvér, ktorý je súčasťou plnenia tejto 

Zmluvy a je dodaný v rámci plnenia Zhotoviteľom, vrátane súvisiacej dokumentácie, 

implementácie a naplnenia dátami, 

e) „Dielo“ je informačný systém, ktorý predstavuje kompletné zabezpečenie zvýšenia úrovne 

informačnej a kybernetickej bezpečnosti Objednávateľa a ktorý má vlastnosti zadefinované v tejto 

Zmluve, vrátane jej príloh. Dielo je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra, preto musí Cieľový koncept spĺňať parametre Projektového 

zámeru a Projektového Prístupu v zmysle Vyhlášky 85/2020 Z. z., ktoré zodpovedajú štúdii 

uskutočniteľnosti, 

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

na formu jej zachytenia, s výnimkami uvedenými v článku 12 ods. 12.3 a 12.4 tejto Zmluvy, 

 ktorá sa týka Zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych 
výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej 
majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a 
programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a 



 

plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného 
duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Zmluvnej strane), a 

 ktorá bola poskytnutá Zmluvnej strane alebo získaná Zmluvnou stranou pred nadobudnutím 
platnosti a účinnosti Zmluvy a tiež počas jej platnosti a účinnosti, pokiaľ sa týka jej 
predmetu, a 

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

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

g) „HW“ znamená  hardvérový produkt, t.j. hotový výrobok/tovar týkajúci sa alebo predstavujúci 

celkové technické vybavenie počítača, servera alebo iného technického zariadenia, 

h) „Informačný systém pre správu požiadaviek“ je  elektronický informačný systém pre správu 

požiadaviek, prostredníctvom ktorého zabezpečuje Objednávateľ evidenciu a informácie 

o požiadavkách a Zhotoviteľ v zmysle tejto Zmluvy alebo SLA zmluvy, tieto požiadavky spracúva. 

Požiadavka na účely  Informačného systému pre správu požiadaviek zahŕňa najmä hlásenie 

problému/incidentu, požiadavku na konzultáciu a ďalšie, 

i) „Metodika riadenia QAMPR“ je Metodika projektového riadenia Objednávateľa, dostupná na 

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

qa/index.html, 

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

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 002089/2018/oLŠISVS-7 zo dňa 

11.05.2018, ktorým sa vydáva „Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej 

správy“, dostupný na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-

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

k) „Metodika Používateľské princípy pre návrh a rozvoj elektronických služieb verejnej 

správy“ je metodické usmernenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu dostupné na https://www.mirri.gov.sk/wp-

content/uploads/2019/04/Metodick%c3%a9-usmernenie-pre-tvorbu-

pou%c5%be%c3%advate%c4%besky-kvalitn%c3%bdch-elektronick%c3%bdch-slu%c5%beieb-

verejnej-spr%c3%a1vy v2.pdf, 

l)  „Metodika zabezpečenia“ je Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy 

v oblasti informačnej bezpečnosti  (dostupná na 

https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT v2.0.pdf) (ďalej len „Metodika 

zabezpečenia“), 

m) „Metodické usmernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu 

referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri 

referencovaní“ je dokument č. 3639/2019/oDK-1, dostupný  na 

https://metais.vicepremier.gov.sk/help, 

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

predpisov, 

o)  „Oprávnená osoba Objednávateľa“ je zástupca Objednávateľa, ktorého identifikačné údaje, 

vrátane rozsahu oprávnení, oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi v zmysle článku 13 ods. 13.2 tejto 

Zmluvy. Oprávnená osoba Objednávateľa je oprávnenou osobou aj v zmysle SLA zmluvy, ktorá 

bude nadväzovať na túto Zmluvu a bude zodpovedať za plnenie povinnosti v zmysle SLA zmluvy. 

Podrobné práva a povinnosti Oprávnenej osoby Objednávateľa budú upravené v SLA zmluve, 

p) „Oprávnená osoba Zhotoviteľa“ je zástupca Zhotoviteľa, ktorého identifikačné údaje, vrátane 

rozsahu oprávnení, oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi v zmysle článku 13 ods. 13.1 tejto Zmluvy, 



 

q) „Procesná analýza“ je dokument vyhotovený v súlade s Metodikou optimalizácie procesov 

verejnej správy a Metodikou optimalizácie procesov – konvenciami modelovania (dostupné na 

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

r) „SW“ alebo „softvér“ je softvérový produkt, ktorého súčasťou je/sú počítačový 

program/počítačové programy vrátane dokumentácie a manuálov, ktorý tvorí súčasť Diela a bol 

dodaný Zhotoviteľom v rámci plnenia tejto Zmluvy, 

s) „SW“ alebo softvér 3. strany“ je softvérový produkt, ktorého súčasťou je počítačový 

program/počítačové programy, vrátane dokumentácie a manuálov, ktorý tvorí súčasť Diela a bol 

dodaný Zhotoviteľom v rámci plnenia tejto Zmluvy, 

t) „Technická špecifikácia“ je podrobná špecifikácia obsahu, rozsahu a spôsobu zhotovenia Diela 

uvedená v ods. 3.6 tejto Zmluvy, 

u) Vadou Diela je taký stav Informačného systému (Diela), v ktorom Informačný systém čo i len 

sčasti nespĺňa dohodnutú funkčnosť Diela v zmysle Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a tým nenapĺňa účel 

a cieľ tejto Zmluvy, a to z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za Vady 

Diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Vady Diela sú kategorizované nasledovne: 

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

dodržanie predpokladaného časového plánu akceptačných testov, nie je možný; Objednávateľ 

nemôže Dielo alebo jeho časť používať alebo ovládať, resp. ide o vady jeho bezpečnosti; ďalšie 

akceptačné testy musia byť pozastavené, dokiaľ nie je vada odstránená alebo ďalšie fungovanie 

softvéru nemôže byť rozumne zaručené. Vady prvej úrovne (A) by spôsobili veľkú stratu alebo 

úplné znemožnenie samotnej podstaty využitia Programového vybavenia alebo by spôsobili, že 

by Programové vybavenie bolo nebezpečné, alebo že sa Dielo alebo iné systémy Objednávateľa 

zastavia alebo poškodia;  

 „Vada druhej úrovne (B)“ je vada, ktorá, ak nie je opravená, by ohrozila ďalšie pokračovanie 

akceptačných testov, alebo by vážne ohrozovala ďalšiu prevádzku iných častí softvéru alebo 

iného informačného systému Objednávateľa. Vada druhej úrovne (B) by zapríčinila, že by 

neboli podporované niektoré časti funkcií Programového vybavenia bez rozumnej náhrady;  

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

úrovne (B), najmä vada, ktorá spôsobí čiastočný neúspech akceptačných testov, alebo ktorá sa 

prejaví iba niekedy. Za bežných podmienok by nebola stratená žiadna dôležitá funkcia 

Programového vybavenia alebo by bolo možné pre jej prekonanie nájsť rozumnú alternatívu. 

Táto vada by neohrozila prevádzku informačného systému Objednávateľa s reálnymi dátami. 

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

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

w) „Vyhláška č. 78/2020 Z. z.“ je Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

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

správy, 

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

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

bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy, 

y) „Zákon o KB“ je zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 



 

aa) „Zákon o eGovernmente“ je zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

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

cc) „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“ je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov, 

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

ktorá nadväzuje na túto Zmluvu, 

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

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že:  

a) je spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky z nej vyplývajúce a že sa oboznámil so 

všetkými podkladmi, ktoré bližšie špecifikujú Dielo a ktoré mu na tieto účely poskytol 

Objednávateľ, 

b) na realizáciu Diela má k dispozícii nevyhnutné personálne a technické kapacity, 

c) na vyhotovenie Diela disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a 

v zmysle príslušných právnych predpisov,  

d) v čase uzatvorenia tejto Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o registri 

partnerov verejného sektora a počas trvania tejto Zmluvy bude udržiavať zápis v tomto registri 

platným a aktuálnym a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zákona o registri 

partnerov verejného sektora. Nedodržanie povinností v zmysle tohto podľa tohto bodu d) je 

podstatným porušením tejto Zmluvy, 

e) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy uzatvorí 

poistnú zmluvu, čo Objednávateľovi preukazuje pred podpisom tejto Zmluvy predložením platnej 

a účinnej poistnej zmluvy, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

konaním Zhotoviteľa v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy na poistnú sumu minimálne 

v rozsahu ceny za Dielo v zmysle čl. 9 ods. 1 tejto Zmluvy. Nepredloženie poistnej zmluvy zakladá 

povinnosť Objednávateľa nepristúpiť k podpisu Zmluvy. Zrušenie poistnej zmluvy bez jej 

nahradenia inou poistnou zmluvou počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy v súlade s 

podmienkami podľa prvej vety tohto písmena e) je podstatným porušením tejto Zmluvy. Zmluvné 

strany sa dohodli, že poistná zmluva tvorí Prílohu č. 7 tejto Zmluvy,   

f) bude dodržiavať bezpečnostné požiadavky špecifikované vo Vyhláške č. 179/2020 Z. z. a v 

Metodike zabezpečenia,  

g) umožní Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti Informačného systému i informačných 

systémov a prostredia Zhotoviteľa používaného pri plnení Diela a priamo alebo nepriamo 

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

relevantných právnych predpisov a zmluvných požiadaviek a súčasne príjme opatrenia 

na zabezpečenie nápravy zistení z auditu podľa tohto písmena g) tohto článku Zmluvy. 

2.2 Objednávateľ vyhlasuje, že:  



 

a) je orgánom verejnej moci, spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto Zmluve, je 

oprávnený a spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté,  

b) na účely plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom má zabezpečené Programové vybavenie a IT 

infraštruktúru, a to takým spôsobom, že riadne a včasné plnenie povinností Zhotoviteľom bude 

objektívne možné a bude v súlade s účelom a špecifikáciou Diela v zmysle tejto Zmluvy. 

2.3 V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky platia ustanovenia tejto 

Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných 

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

vylúčiť, platia ustanovenia tejto Zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych 

predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.  

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

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

oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná na 

https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT v2.0.pdf, ďalej len „Metodika 

zabezpečenia“). 

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

bezpečnosti informačných systémov. 

 

3. PREDMET ZMLUVY  

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

Zhotoviteľa vykonať riadne a včas a za cenu a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve Dielo, ktorého 

vykonanie zahŕňa vytvorenie a dodanie HW, výstupov z jednotlivých etáp, ako aj udeliť súhlas na 

používanie autorských diel, resp. iných predmetov práv duševného vlastníctva, ktoré boli vytvorené na 

základe, resp. v rámci plnenia tejto Zmluvy, a to v  uvedenom rozsahu, ako  i dodanie, resp. 

zabezpečenie poskytnutia potrebných licencií k SW produktom. 

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

a dodané Dielo prevziať a uhradiť Zhotoviteľovi cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých ďalej v 

tejto Zmluve. 

3.3 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú po odovzdaní Diela uzavrieť SLA zmluvu s cieľom zabezpečiť 

naplnenie účelu Zmluvy. SLA zmluva stanoví podmienky budúcej spolupráce Zmluvných strán pri 

prevádzke a využívaní Diela. 

3.4 Ak sa na strane Zhotoviteľa budú na predmete Zmluvy podieľať viaceré subjekty, práva z tejto Zmluvy 

voči Objednávateľovi môže uplatňovať výlučne Zhotoviteľ. Zhotoviteľ bude vo vzťahu 

k Objednávateľovi zodpovedať za fakturáciu, dodávky častí Diela vrátane všetkých a akýchkoľvek 

úkonov týkajúcich sa plnenia z tejto Zmluvy. Subjekty na strane Zhotoviteľa si osobitnou písomnou 

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

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

podmienok tejto Zmluvy nasledovne: 

a) vyhotovenie SW riešenia v súlade so špecifikáciou Diela a na základe požiadaviek Objednávateľa 

uvedených v Zmluve a jeho dodanie Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto 

Zmluve, 

b) Vyhotovenie Procesnej analýzy a návrhu Informačného systému vrátane vyhodnotenia aktuálneho 

„AS IS“ stavu a vytvorenie návrhu budúceho „TO BE“ stavu, 



 

c) realizácia riešenia, vrátane implementácie, a testovanie v súlade s Objednávateľom odsúhlaseným 

Cieľovým konceptom a ďalšími podmienkami Zmluvy: 

i. dodanie HW podľa opisu Diela v Prílohe č. 1, 

ii. realizácia APV a jeho dodanie Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto 

Zmluve, 

iii. vyhotovenie podporných prostriedkov a konverzných programov a ich dodanie 

Objednávateľovi v súlade s podmienkami podľa tejto Zmluvy, 

iv. inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV a ich integrácia na 

testovacom pracovisku Objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku 

za podmienok uvedených v tejto Zmluve, 

v. testovanie a overenie funkčnosti a kompletnosti Diela, 

vi. poskytnutie súčinnosti Objednávateľovi pri implementácii APV a pri uvedení Diela do 

prevádzky na produkčnom pracovisku za podmienok uvedených v tejto Zmluve, 

vii. tvorba manuálov k SW (Tvorba užívateľskej dokumentácie – užívateľských príručiek), 

viii. vyhotovenie dokumentácie podľa Prílohy č. 1 a jej dodanie Objednávateľovi v súlade 

s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve  a jej Prílohe č. 1, 

ix. vyhotovenie dokumentácie k podporným prostriedkom a konverzným programom a jej 

dodanie Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, 

d) školenia – uskutočnenie školenia používateľov Informačného systému, ktorý tvorí Dielo, v súlade 

s podmienkami podľa tejto Zmluvy, 

e) riešenie užívateľských incidentov: vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre 

Objednávateľa počas riadnej rutinnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými dátami) po 

implementácii APV v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve po dobu stanovenú v tejto 

Zmluve, 

f) ďalšie dodávky, činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu Diela, ktoré nie sú výslovne stanovené 

ako povinnosť Objednávateľa.  

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

Zmluvy (ďalej ako „Technická špecifikácia“), ktorá obsahuje: 

a) podrobný opis Diela,  

b) požiadavky na výkonnosť Diela, 

c) požiadavky na robustnosť, škálovateľnosť, prepojiteľnosť, dátové štandardy a špecifikáciu Diela, 

d) ďalšie osobitné požiadavky Objednávateľa na dodávané Dielo, 

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

f) detailný popis autorských práv k počítačovému programu/programom, prípadne iných práv 

duševného vlastníctva, ktoré tvoria súčasť Diela v súlade s článkom 11 tejto Zmluvy. 

3.7 Požiadavky a podmienky uvedené v Technickej špecifikácii Zhotoviteľ zohľadní pri vypracovaní 

Cieľového konceptu, a zaväzuje sa samotné vytvorenie a implementáciu Diela vykonať v súlade s 

Cieľovým konceptom odsúhlaseným Objednávateľom. 

3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť jednotlivé časti Diela na základe dohodnutého časového 

harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Súčasťou časového harmonogramu dodávky 



 

Diela alebo jeho častí je tiež časový harmonogram vykonania akceptačných testov pri dodaní Diela 

alebo jeho častí. 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje:  

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

k nastavenému internému procesu Objednávateľa, ak bude Objednávateľ takými informáciami 

disponovať, 

b) pri poskytovaní súčinnosti v zmysle tohto odseku Zmluvy postupovať takým spôsobom, aby konal 

v súlade s ustanoveniami Zákona o ITVS v platnom znení, 

c) za predpokladu dodržania bezpečnostných a prípadných ďalších predpisov Objednávateľa 

zabezpečiť pre Zhotoviteľa poverenia Oprávnenej osoby nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy,  

d) za predpokladu dodržania bezpečnostných a prípadných ďalších predpisov Objednávateľa 

sprístupniť technickú, komunikačnú a systémovú infraštruktúru pre zhotovovanie Diela podľa tejto 

Zmluvy a podľa potreby vzdialeného prístupu dohodnutou technológiou a zabezpečiť 

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť včas prístup k všetkým zariadeniam, ku ktorým je jeho prístup 

potrebný pre zhotovenie Diela, vrátane zdrojov energie, elektronickej komunikačnej siete, vrátane 

vzdialeného prístupu, v rozsahu nevyhnutnom pre riadne zhotovenie Diela na náklady 

Objednávateľa, s výnimkou nákladov na prevádzku komunikačnej linky pre vzdialený prístup, 

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

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

Zmluvnými stranami dohodnuté) na splnenie záväzku Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy,  

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

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

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

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

tento prístup nevie Zhotoviteľ zabezpečiť sám, 

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

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

Objednávateľa, aj počas dní pracovného pokoja, a to aj bez prítomnosti Oprávnenej osoby 

Objednávateľa, 

h) s výnimkou pís. g) tohto článku je vstup na pracoviská Objednávateľa umožnený výlučne za 

prítomnosti Oprávnenej osoby Objednávateľa, prípadne v sprievode zamestnanca na to 

povereného, 

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

nevyhnutná súčinnosť iného subjektu ako Objednávateľa, resp. jeho zamestnancov (napr. v prípade 

cloudovej infraštruktúry), a ak je táto skutočnosť Zhotoviteľovi známa, je Zhotoviteľ povinný 

stanoviť lehotu na poskytnutie súčinnosti s prihliadnutím na túto skutočnosť, pričom Objednávateľ 

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

požadovať, aby bola Zhotoviteľovi poskytnutá oprávnene požadovaná súčinnosť v zmysle tohto 

odseku Zmluvy, tak, aby Zhotoviteľ mohol plniť svoje záväzky riadne a včas, 

j) informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre splnenie povinností 

Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, v súvislosti s vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy a/alebo 



 

o dôvodoch, ktoré Objednávateľovi bránia riadne a včas splniť svoje povinnosti podľa tejto 

Zmluvy, a to do 48 (štyridsaťosem) hodín odkedy sa o nich Objednávateľ dozvedel. 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

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

Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve, vrátane jej príloh, 

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

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

c) pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržiavať pokyny a podklady Objednávateľa, ktoré nie 

sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, 

d) bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo 

podkladov poskytnutých mu Objednávateľom, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 

odbornej starostlivosti. V prípade nevhodných pokynov prerušiť dodávku Diela alebo jeho časti, až 

do doby odstránenia alebo nahradenia nesprávnych alebo nevhodných pokynov, 

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

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

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

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

predpisov v zmysle tejto Zmluvy,  

g) zodpovedať za to, že Dielo neobsahuje žiadne Objednávateľom nevyžiadané alebo neschválené 

funkcie a vlastnosti, 

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

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

(e-mailom, prostredníctvom informačného systému pre správu požiadaviek), pričom lehota na 

vybavenie takejto písomnej požiadavky je maximálne 5 (päť) kalendárnych dní, 

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

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

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

Zmluvy, 

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

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

požiadanie,  

k) až do odovzdania a prevzatia Diela ako celku udržiavať jeho jednotlivé časti už nasadené do 

prevádzky v súlade s dodanou administrátorskou dokumentáciou, poskytovať Objednávateľovi 

nevyhnutnú súčinnosť za účelom používania nasadených častí Diela, 

l) strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

Z311071ACI5 uzatvorenej dňa 22.02.2021 Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného 

finančného príspevku, a ktorej znenie je dostupné na https://crz.gov.sk/zmluva/5551114/  (ďalej aj 

len „Zmluva o poskytnutí NFP“), a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu 

v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä zákona č. 

292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

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

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



 

predpisov a vyššie uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane Všeobecných 

zmluvných podmienok a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť, 

m) umožniť Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti vyvíjaného Diela, vrátane informačných 

systémov a vývojového prostredia Zhotoviteľa na overenie miery dodržiavania bezpečnostných 

požiadaviek relevantných právnych predpisov a zmluvných požiadaviek, 

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

o) poskytnúť Objednávateľovi a jemu nadriadeným orgánom plnú súčinnosť pri riešení 

bezpečnostného incidentu a vyšetrovaní bezpečnostnej udalosti, ktoré súvisia s plnením tejto 

Zmluvy alebo jej predmetom, 

p) poskytnúť Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu Diela vrátane administrátorských prístupov, 

q) zabezpečiť súlad dodávaného Diela so Zákonom o ITVS, 

r) zabezpečiť súlad dodávaného Diela so Zákonom o KB, 

s) zabezpečiť súlad dodávaného Diela so Zákonom o eGovernmente, 

t) dodržiavať ustanovenia a riadiť sa pri vykonávaní Diela: 

i. Vyhláškou č. 85/2020 Z. z., 

ii. Vyhláškou č. 78/2020 Z. z., 

iii. Vyhláškou č. 179/2020 Z. z., 

u) dodržiavať bezpečnostné požiadavky špecifikované v Metodike zabezpečenia,  

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

Integrovaná infraštruktúra, sa riadiť Metodikou riadenia QAMPR,   

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

Integrovaná infraštruktúra,  sa riadiť Metodikou Jednotný dizajn manuál, 

x) pri vykonávaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra, sa riadiť Metodikou Používateľské princípy pre návrh a rozvoj 

elektronických služieb verejnej správy, 

y) vyhotoviť Procesnú analýzu podľa ods. 3.5 b) v súlade s Metodikou optimalizácie procesov 

verejnej správy a Metodikou optimalizácie procesov – konvenciami modelovania (dostupné na 

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

z) zabezpečiť funkcionalitu exportu dát z Diela a merania výkonnosti procesov v súlade s Metodikou 

merania výkonnosti procesov prostredníctvom KPI (dostupná na https://www.minv.sk/?np-

optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave), 

aa) pri vykonávaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra, sa riadiť Metodikou merania nákladovosti TB-ABC (dostupná na 

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

bb) pri vykonávaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra, sa riadiť Metodikou identifikácie, vizualizácie a referencovania 

údajov pri dátovom modelovaní vo verejnej správe (dostupná na https://www.minv.sk/?np-

optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave),  

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

realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, so 

Zákonom o eGovernmente a Metodickým usmernením (č. 3639/2019/oDK-1) o postupe 



 

zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné 

registre (dostupné na: https://datalab.digital/referencne-udaje/) a vykonávania postupov pri 

referencovaní (dostupným na https://datalab.digital/dokumenty/), 

dd) upozorniť na nevyhnutnosť aktualizovať eGovernment komponenty v centrálnom 

metainformačnom systéme verejnej správy v súlade s Metodickým pokynom číslo 

ÚPVII/000514/2017-313 z 10.01.2017 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného 

systému verejnej správy povinnými osobami v znení neskorších predpisov, 

ee) zohľadniť skutočnosť, že sú a budú použité všetky údaje, ktoré sú aktuálne vyhlásené za referenčné 

a voči ktorým platí podľa Zákona o e-Governmente povinnosť referencovania sa (podľa ust. § 52 

Zákona o e-Governmente). Dostupné na: 

https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/list?page=1&count=20), 

ff) pri elektronickej komunikácii (podľa § 10 ods. 2 Zákona o e-Governmente) využívať a 

poskytovať údaje prostredníctvom „Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (jeho časti 

IS CSRÚ)“. Tento modul (podľa § 10 ods. 11 Zákona o e-Governmente) slúži o.i. na integráciu 

údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a pri výmene údajov s referenčnými registrami 

a základnými číselníkmi, 

gg) v prípade existencie centrálnej IKT zmluvy viažucej sa na dodávku licencií proprietárneho softvéru 

v rámci dodávaného Diela postupovať v zmysle Uznesenia vlády č. 286/2019 o povinnosti 

prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám, 

hh) zabezpečiť, aby zhotovené Dielo poskytovalo automatizovaný monitoring SLA parametrov 

dodaných koncových a aplikačných služieb, 

ii) zabezpečiť, aby zhotovené Dielo poskytovalo funkcionalitu automatizovaného testovania každej 

služby na nefunkčnosť a odosielania hlásení o nefunkčnosti služby, 

jj) dodať Dielo v minimálnom rozsahu:  

schválenej Štúdie uskutočniteľnosti k „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti 

v podsektore ISVS / ITVS“ (LINK: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/2582da0b-

7ed5-4ba3-8d95-6ff3eb32be03/cimaster?tab=documentsForm ). 

4.3 Porušenie povinností podľa článku 4 Zmluvy, s výnimkou ods. 4.2 písm. a), sa považuje za nepodstatné 

porušenie Zmluvy. 

 

5. MIESTO A TERMÍN VYKONANIA DIELA 

5.1 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, miestom zhotovenia Diela je sídlo Objednávateľa. Ak to 

technické podmienky umožňujú a ak sa Zmluvné strany na tom dohodnú, Zhotoviteľ môže plniť Dielo 

aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.  

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

Zmluvy, najneskôr však do 9 (deväť) mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.  

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

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

č. 2 a na lehotu na vykonanie Diela v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, tzn. ak 

ide o neposkytnutie takej súčinnosti, ktorá je nevyhnutná pre včasné vykonanie Diela, Zhotoviteľ nie 

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

predlžuje o čas omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že 

najneskôr druhý pracovný deň po vzniku omeškania Objednávateľa Zhotoviteľ písomne upozorní 

Oprávnenú osobu Objednávateľa na konkrétne vymedzenú povinnosť súčinnosti, s ktorou je 



 

Objednávateľ v omeškaní, a toto upozornenie bude pravidelne písomne obnovovať najmenej jedenkrát 

za 5 pracovných dní až do dosiahnutia nápravy. V prípade omeškania so zhotovením jednotlivých častí 

Diela, ktoré bude preukázateľne spôsobené Objednávateľom, sa lehota na plnenie primerane predĺži 

dohodou oboch Zmluvných strán, najmenej však o dobu omeškania spôsobeného Objednávateľom. 

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

celku alebo jeho časti je možné vykonať na základe uzatvorenia písomného dodatku k tejto Zmluve. 

Takýto dodatok sa uzatvára v súlade s ust. § 18 ZVO. 

 

6. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

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

harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Výsledkom odovzdania Diela alebo jeho časti v súlade 

s časovým harmonogramom bude podpísanie akceptačného protokolu Zmluvnými stranami (ďalej ako 

„Akceptačný protokol“). Pred podpisom bude Akceptačný protokol písomne schvaľovaný Oprávnenou 

osobou Objednávateľa. Ak to vyplýva z povahy príslušnej časti Diela podľa Prílohy č. 1, Objednávateľ 

za prítomnosti Oprávnenej osoby Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľ za prítomnosti Oprávnenej osoby 

Objednávateľa vykoná pre dané plnenie (Dielo alebo jeho časť) skúšobné a akceptačné testy, o ktorých 

vyhotoví zápisnicu. Výsledok skúšok sa zachytí v zápisnici podpísanej oboma Zmluvnými stranami. Za 

účelom úspešného vykonania skúšky musí byť vždy prítomná Oprávnená osoba Zhotoviteľa 

a Oprávnená osoba  Objednávateľa alebo nimi preukázateľne splnomocnená osoba, inak sa skúška 

nevykoná. Odovzdanie Diela alebo jeho časti je zrealizované podpisom Akceptačného protokolu oboma 

Zmluvnými stranami, ktorého súčasťou je zápisnica o skúšobných a akceptačných testoch s uvedením 

prítomnosti zástupcov oboch Zmluvných strán. Odovzdanie Diela v rozpore s ods. 6.1 tohto článku 

Zmluvy je podstatným porušením Zmluvy.  

6.2 Prílohou akceptačných testov budú: 

a) zápisnica o vykonaných akceptačných testoch, 

b) zoznam autorov diel vytvorených v rámci plnenia tejto Zmluvy, ak sú súčasťou Diela alebo časti 

Diela, 

c) prezenčné listiny zo školení, ak boli v rámci niektorej z etáp v zmysle tejto Zmluvy vykonané pre 

užívateľov Diela, spolu so školiacim materiálom, 

d) ak bude preberané Dielo alebo jeho časť, na ktoré sa vzťahuje Vyhláška 78/2020 Z.z., Vyhláška 

85/2020 Z.z. a Vyhláška 179/2020 Z.z., tak bude prílohou aj vyhlásenie o dodržaní štandardov 

pre ISVS/ITVS formou podrobného odpočtu splnenia jednotlivých relevantných požiadaviek. 

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

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

obsahovať identifikáciu odovzdávajúceho a preberajúceho, špecifikáciu odovzdávanej a preberanej 

časti Diela, ako aj prílohy v zmysle tejto Zmluvy.  

6.4 Ak Zhotoviteľ odovzdáva také časti Diela, ktoré vyžadujú osvedčenie kvality, k Akceptačnému 

protokolu sa zaväzuje priložiť dokumenty a doklady osvedčujúce ich kvalitu a/alebo kompletnosť 

(napr.: zoznam dodávok a zariadení, osvedčenie o akosti a kompletnosti, návody na montáž a obsluhu, 

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

osvedčenia o vykonaných skúškach, použitých materiáloch a výrobkoch, doklady o spôsobe likvidácie 

odpadov, a pod.), ak takéto dokumenty už neboli súčasťou ponuky predloženej Objednávateľovi. 

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

táto skutočnosť v príslušnom Akceptačnom protokole. Súčasťou akceptačných testov, ktoré 



 

predchádzajú Akceptačnému protokolu, je v tomto prípade detailná špecifikácia databázy tvoriacej 

súčasť Diela alebo jeho časti.   

6.6 Akceptačné testy Diela alebo jeho časti sa uskutočnia v súlade s časovým plánom akceptačných testov 

uvedeným v časovom harmonograme tvoriacom Prílohu č. 2 Zmluvy, ktorých výsledkom je podpísanie 

Akceptačného protokolu. Ak sa akceptačné testy uskutočnia v inom termíne ako je plánované podľa 

harmonogramu, Zhotoviteľ písomne informuje Objednávateľa o novom/zmenenom termíne 

akceptačných testov najmenej 5 (päť) pracovných dní pred ich uskutočnením. Časové obdobie medzi 

uskutočnením akceptačných testov a odovzdaním a prevzatím Diela alebo jeho časti potvrdeným 

podpisom Akceptačného protokolu nepresiahne 30 (tridsať) kalendárnych dní a po ich uplynutí sa Dielo 

alebo jeho časť bude považovať za akceptované, ak akceptačné testy prebehli úspešne v zmysle ods. 

6.11 nižšie.  

6.7 Akceptačné testy sa vykonajú v prostredí a na infraštruktúre Objednávateľa a v oddelených testovacích 

prostrediach (t.j. bez možnosti ovplyvniť bežnú činnosť Objednávateľa, mimo produkčných databáz), 

ak sa Zmluvné strany vopred výslovne nedohodnú inak. 

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

identifikované vady v zápisnici o akceptačných testoch a navrhne nový termín pre akceptačný test. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady uvedené v zápisnici o akceptačnom teste v zmysle ods. 6.12 

nižšie a opätovne uskutočniť nevyhnutné akceptačné testy. Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať 

týmto spôsobom, až dokým nebudú splnené všetky akceptačné kritériá pre príslušný akceptačný test 

alebo príslušná časť Diela nebude akceptovaná iným spôsobom. 

6.9 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať časový plán akceptačných testov a pri výskyte vád vynaložiť 

nevyhnutné úsilie na jeho dodržanie. Vady, ktoré sa vyskytnú pri akceptačných testoch, budú 

klasifikované podľa ich závažnosti a Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si všetku nevyhnutnú 

súčinnosť na odstránenie vád už v priebehu akceptačných testov. 

6.10 Zápisnica o akceptačných testoch musí obsahovať správu o priebehu akceptačného testu a klasifikáciu 

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

podľa Prílohy č. 5 nasledovne: 

a) Vada úrovne A, 

b) Vada úrovne B, 

c) Vada úrovne C. 

6.11 Zmluvné strany sa dohodli, že akceptačné testy budú považované za úspešne a akceptačné kritériá za 

splnené, ak odovzdávaná časť Diela neobsahuje žiadnu vadu úrovne A,  maximálne 2 (dve) vady 

úrovne B a zároveň maximálne 5 (päť) vád úrovne C. V prípade splnenia akceptačných kritérií podľa 

predchádzajúcej vety opakovanie akceptačných testov nie je potrebné, Zhotoviteľ je však naďalej 

povinný v lehotách podľa tohto článku Zmluvy odstrániť všetky vady podľa príslušnej zápisnice o 

akceptačnom teste na vlastné náklady. 

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady uvedené v zápisnici o akceptačnom teste v  dohodnutej 

lehote. V prípade absencie dohody je Zhotoviteľ povinný odstrániť vady úrovne B do piatich 

pracovných dní od podpísania zápisnice o akceptačnom teste a vady úrovne C do desiatich pracovných 

dní od podpísania zápisnice o akceptačnom teste. 

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

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

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

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



 

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

v lehote do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa jej odovzdania Objednávateľovi, 

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

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

z pripomienok Objednávateľa akceptovať, Zhotoviteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi 

a vysvetlí Objednávateľovi, 

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

zapracovaní pripomienok preveriť spôsob zapracovania pripomienok a v prípade nesúhlasu 

v uvedenej lehote zaslať svoje stanovisko Zhotoviteľovi. 

6.14 Zhotoviteľ je povinný dodať Objednávateľovi súčasne s dodaním Diela dokumentáciu k Dielu 

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

a) zdrojové kódy spôsobom ako je dohodnuté v článku 10 Zmluvy, 

b) technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá bude 

obsahovať: postup skompilovania aplikácie, dátový model Diela, popis integračnej, aplikačnej 

a technickej architektúry, väzby na iné systémy, popis tokov dát, procesné modely elektronických 

služieb, 

c) prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá bude 

obsahovať: inštalačný postup aplikácie, konfiguráciu systémového SW, serverov a pracovných 

staníc, chybové stavy a postup ich riešenia, popis mechanizmu riadenia prístupu užívateľov 

k dátam a k funkciám aplikácie, popis procedúr pre zálohovanie a obnovu dát, popis použitých 

a navrhovaných technických číselníkov, ich naplnenie pri inicializácii, 

d) užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 (dvoch) kusov 

a v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá bude obsahovať: popis počítačového programu a jeho 

funkcií, postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie počítačového programu, chybové 

a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia. 

6.15  Pre vylúčenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa zdrojových kódov platia i na akékoľvek 

opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update zdrojového kódu a/alebo vyššie uvedenej 

dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy alebo v rámci záručných opráv. Zdrojové kódy 

v zmysle článku 11 Zmluvy budú vytvorené vyexportovaním z vývojového prostredia a budú 

odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu v zapečatenom obale. Zhotoviteľ je povinný 

umožniť Objednávateľovi pri odovzdávaní zdrojových kódov, pred zapečatením obalu, skontrolovať v 

priestoroch Objednávateľa prítomnosť zdrojových kódov na odovzdávanom elektronickom médiu. 

6.16 Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza odovzdaním Diela alebo časti Diela na 

Objednávateľa, ktorý sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek 

neoprávnenému prístupu tretej osoby. Momentom platnosti SLA zmluvy umožní Objednávateľ 

poskytovateľovi, za predpokladu, že to je nevyhnutné, prístup k zdrojovému kódu výlučne na účely 

plnenia povinností z  uzatvorenej SLA zmluvy. 

6.17 Ak posledná časť plnenia Diela splní akceptačné kritériá a Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie všetkých 

vád Diela, zmluvné strany vyhotovia záverečný akceptačný protokol (ďalej len „Záverečný akceptačný 

protokol“), ktorého podpísaním sa má za to, že Dielo bolo riadne dokončené a odovzdané Zhotoviteľom 

a prevzaté zo strany Objednávateľa. 

 



 

7. SPRÁVA O PLNENÍ 

7.1 Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy povinný predkladať Oprávnenej osobe Objednávateľa 

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

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

nadobudnutia účinnosti Zmluvy, 

b) konečnú správu o plnení Zmluvy je povinný predložiť najneskôr v deň podpísania Záverečného 

akceptačného protokolu Objednávateľom. 

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

predloží návrh iniciačných dokumentov podľa prílohy č. 1 Vyhlášky 85/2020 Z. z.  a predloží dokument 

Rámcovej špecifikácie riešenia s náležitosťami podľa Prílohy č. 1. Obsah úvodnej správy o plnení 

Zmluvy je záväzný pre plnenie Zmluvy, pričom Zhotoviteľ smie pokračovať v ďalšom plnení Zmluvy 

až po schválení úvodnej správy o plnení Zmluvy Objednávateľom. 

7.3 Konečná správa bude obsahovať aj: 

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

plnenia Zmluvy, špecificky počas využívania Diela, 

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

c) register rizík a otvorených otázok. 

7.4 Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o schválení alebo neschválení správ podľa tohto článku 

Zmluvy do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia takejto správy. Oprávnená osoba schváli správy 

písomným potvrdením o schválení správy, ktoré zašle Zhotoviteľovi. V prípade, ak správy neschváli, 

písomne oznámi Zhotoviteľovi príslušné dôvody a požiada o zmenu alebo dopracovanie posudzovanej 

správy. V prípade, že Oprávnená osoba bez oprávneného dôvodu v rozpore s touto Zmluvou neschváli 

správu podľa tejto Zmluvy alebo nezašle Zhotoviteľovi žiadne vyjadrenie, považuje sa takáto správa za 

schválenú uplynutím 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia takejto správy, alebo dňom kedy by bol 

uplynul 15. deň lehoty. 

 

8. ZÁRUKA A ODSTRAŇOVANIE VÁD POČAS ZÁRUKY  

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

záručnej doby bez vád, t.j. má funkčné a technické vlastnosti opísané v Zmluve, najmä v jej Prílohe č. 

1. 

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

odovzdania a prevzatia príslušnej časti Diela až do uplynutia 12 mesiacov (vrátane 1 mesačnej 

skúšobnej prevádzky) od riadneho odovzdania a prevzatia Diela ako celku. Počas záručnej doby 

Zhotoviteľ zodpovedá za funkcionality a funkčnosť Diela, ktorá musí byť v súlade so Zmluvou a jej 

príslušnými prílohami, ako aj s Cieľovým konceptom. Zhotoviteľ zaručuje, že v záručnej dobe bude 

Dielo spôsobilé na použitie na účel zodpovedajúci jeho určeniu.  

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

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

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

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

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

vyplývajúce zo zmlúv s tretími stranami alebo iného právneho vzťahu, ktorý by prípadne obmedzil 

Objednávateľa v užívaní Diela. 



 

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

záručnej doby podľa ods. 8.2 tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, kedy sa Objednávateľ 

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

Diela alebo jeho časti, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto Zmluvy v lehotách podľa úrovne vady 

uvedených v Prílohe č. 5 k tejto Zmluve, ak sa Zmluvné strany nedohodnú na osobitnej lehote. Pre 

vylúčenie pochybností, odstránením vady sa rozumie trvalé vyriešenie vady alebo poskytnutie 

náhradného riešenia, to však len na dobu do uplynutia lehoty na trvalé vyriešenie vady v zmysle Prílohy 

č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný reagovať na nahlásenú vadu v lehote stanovenej podľa úrovne 

vady v Prílohe č. 5. Objednávateľ je povinný nahlásiť vady prostredníctvom Informačného systému 

pre správu požiadaviek.  

8.6 Objednávateľ je pri uplatnení vady povinný stanoviť úroveň vady. Zhotoviteľ posúdi správnosť 

kategorizácie vady Objednávateľom a v prípade nesprávnej kategorizácie vady Objednávateľom je 

Zhotoviteľ oprávnený odôvodnene odmietnuť kategorizáciu vady Objednávateľom a určiť správnu 

úroveň vady. Do tej doby je však povinný reagovať na nahlásenú vadu tak, ako zodpovedá kategórií 

určenej Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie nahlásenej 

vady Objednávateľovi prostredníctvom Informačného systému pre správu požiadaviek ako aj e-mailom 

Oprávnenej osobe, a reklamovanú vadu bezplatne v stanovenej lehote v súlade s týmto článkom Zmluvy 

na svoje náklady odstrániť. 

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

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

8.8 V prípade, ak nedôjde k odstráneniu vady podľa jej úrovne v stanovenej lehote a nejde o konanie 

v súlade s ods. 8.6 Zmluvy, vzniká v súlade s článkom 18 Objednávateľovi nárok na zmluvnú 

pokutu. Zároveň ide o také konanie, ktoré je podstatným porušením Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa 

na odstúpenie od Zmluvy. 

 

9. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

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

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

657 460,83 EUR (slovom: šesťstopäťdesiatsedemtisícštyristošesťdesiat eur, osemdesiattri eurocentov) 

bez DPH (ďalej len „cena za Dielo“). Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v čase 

uzavretia tejto Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene 

podľa prvej vety tohto odseku neskôr navyše účtovať DPH a cena podľa prvej vety tohto odseku, je 

v takomto prípade považovaná za cenu konečnú. 

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

tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

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

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

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

k Dielu podľa článku 11 tejto Zmluvy. 

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu podľa tohto článku Zmluvy po odovzdaní a prevzatí Diela, 

pričom predpokladom pre vznik nároku na zaplatenie ceny za Dielo je podpísanie príslušného 

Akceptačného protokolu Zmluvnými stranami. 

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

zaokrúhlenými na 2 (dve) desatinné miesta s jednoznačnou identifikáciou, ktorej položky rozpočtu 

podľa Prílohy č. 3 sa predmetná fakturovaná čiastka týka. Ku každej faktúre musí byť priložený originál 

Akceptačného protokolu podpísaného Zmluvnými stranami. 



 

9.6 Splatnosť faktúry je 60 (šesťdesiat) dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, za predpokladu, že 

faktúra bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle ods. 9.7 tohto článku Zmluvy. Objednávateľ je povinný 

uhradiť Zhotoviteľovi fakturovanú sumu prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre, 

pričom na faktúre musí byť uvedený účet Zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Všetky poplatky 

súvisiace s bankovým prevodom znáša Objednávateľ. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania 

fakturovanej sumy na účet Zhotoviteľa. 

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

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

neúplnosti alebo nesprávnosti je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu alebo 

doplnenie; v takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opravenej  faktúry 

Objednávateľovi. 

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

súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávku z tejto Zmluvy na tretiu osobou a ani založiť akékoľvek 

svoje pohľadávky vzniknuté na základe alebo súvislosti s touto Zmluvou alebo plnením záväzkov podľa 

tejto Zmluvy. 

 

10. ZDROJOVÝ KÓD 

10.1 Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Diela odovzdať Objednávateľovi funkčné vývojové a produkčné 

prostredie, vrátane úplného a aktuálneho zdrojového kódu. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Diela odovzdať Objednávateľovi zároveň úplný aktuálny zdrojový 

kód zapečatený na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie Informačného 

systému, ktorej sa týka; za odovzdanie zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy 

rozumie odovzdanie technického nosiča dát Oprávnenej osobe Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí 

technického nosiča dát bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný písomný preberací 

protokol. 

10.3 Úplný zdrojový kód sa skladá zo zdrojového kódu každého počítačového programu tvoriaceho Dielo, 

ktorý bol Zhotoviteľom vytvorený pri plnení podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „vytvorený zdrojový kód“) 

a zo zdrojového kódu každého počítačového programu vytvoreného nezávisle od Diela (ďalej ako 

„preexistentný zdrojový kód“). 

10.4 Dielo v súlade s Technickou špecifikáciou obsahuje od zvyšku Diela oddeliteľný modul (časť) 

vytvorený Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy, ktorý je bez úpravy použiteľný aj tretími osobami, aj 

na iné alebo podobné účely, ako je účel vyplývajúci z tejto Zmluvy (ďalej ako „Modul“). 

10.5 Vytvorený zdrojový kód Diela vrátane dokumentácie zdrojového kódu bude prístupný v režime podľa 

§ 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány 

riadenia – zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia); týmto nie je dotknutý 

osobitný právny režim vzťahujúci sa na preexistentný zdrojový kód. Objednávateľ je oprávnený 

sprístupniť vytvorený zdrojový kód okrem orgánov podľa predchádzajúcej vety aj tretím osobám, ale 

len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej písomnej zmluvy o mlčanlivosti a 

ochrane dôverných informácií. 

10.6 Ak je medzi Zmluvnými stranami uzatvorená SLA zmluva, okamihom akceptácie Diela sa prístup k 

úplnému zdrojovému kódu vo vývojovom a produkčnom prostredí, vrátane nakladania s týmto 

zdrojovým kódom, riadi podmienkami dohodnutými v SLA zmluve.  

10.7 Zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, 

tzn. umožňujúcej kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej 



 

dokumentácie zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) takejto časti Diela. Zároveň odovzdaný 

zdrojový kód musí byť pokrytý testami (aspoň na 90%), musí dosahovať rating kvality (statická analýza 

kódu) podľa CodeClimate/CodeQL atď. (minimálne stupňa B). 

 

11. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

11.1 Vzhľadom na to, že súčasťou dodaného Diela podľa tejto Zmluvy môže byť aj:  

a) vytvorenie plnení, ktoré môžu napĺňať znaky počítačového programu v zmysle Autorského zákona,  

b) použitie počítačových programov Zhotoviteľa alebo tretích osôb, vytvorených nezávisle od Diela, 

ktoré sú na trhu obchodne dostupné a riadia sa podľa osobitných licenčných podmienok (tzv. 

preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW), 

c) použitie počítačových programov Zhotoviteľa alebo tretích osôb, vytvorených nezávisle od  Diela, 

ktoré nie sú na trhu samostatne obchodne dostupné a riadia sa podľa osobitných licenčných 

podmienok (tzv. preexistentný obchodne nedostupný proprietárny SW),  

d) použitie open source počítačových programov Zhotoviteľa alebo tretích osôb, vytvorených 

nezávisle od Diela, ktoré sa riadia osobitnými open source licenčnými podmienkami (tzv. 

preexistentný open source SW),  

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

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

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

alebo jeho časti.  

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ v rámci plnenia tejto Zmluvy vytvorí pre 

Objednávateľa počítačový program alebo jeho časť chránený autorským právom, akceptáciou Diela 

udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas používať taký počítačový program ako licenciu výhradnú, 

časovo neobmedzenú (po dobu trvania majetkových autorských práv), územne obmedzenú na územie 

Slovenskej republiky, v neobmedzenom rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) 

a na všetky spôsoby použitia najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona na účel, pre ktorý bolo 

Dielo vytvorené podľa preambuly Zmluvy. Špecifikácia počítačových programov vytvorených 

Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy vyplýva z Prílohy č. 1 Zmluvy. Objednávateľ je bez potreby 

akéhokoľvek ďalšieho povolenia Zhotoviteľa oprávnený udeliť inému orgánu verejnej moci Slovenskej 

republiky sublicenciu na použitie počítačového programu v súlade s účelom na aký bude Dielo 

vytvorené, vrátane subjektov ovládaných týmito orgánmi verejnej moci v zmysle § 66a zák. č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník alebo subjektov zriadených orgánom verejnej moci za účelom plnenia úloh vo 

verejnom záujme (bez ohľadu na právnu formu), pokiaľ to nie je v rozpore s pravidlami na ochranu 

hospodárskej súťaže.   

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ použije v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy pre 

Objednávateľa vlastný preexistentný počítačový program, akceptáciou Diela udeľuje Zhotoviteľ 

Objednávateľovi súhlas používať taký počítačový program ako licenciu nevýhradnú, časovo 

neobmedzenú (po dobu trvania majetkových autorských práv), územne neobmedzenú, v neobmedzenom 

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

v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona.  

11.4 Licencia podľa ods. 11.2 Zmluvy sa vzťahuje v rovnakom rozsahu na vyjadrenie v strojovom aj 

zdrojovom kóde, ako aj koncepčné prípravné materiály, súvisiacu dokumentáciu, a to aj na prípadné 

ďalšie verzie počítačových programov obsiahnutých v Diele upravené na základe tejto Zmluvy, pričom: 



 

a) účinnosť tejto licencie nastáva okamihom podpisu akceptačného protokolu k Dielu, ktoré príslušný 

počítačový program obsahuje; do tej doby je Objednávateľ oprávnený počítačový program použiť 

v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na vykonanie akceptácie Diela. Udelenie licencie nemožno zo 

strany Zhotoviteľa vypovedať a jej účinnosť trvá aj po skončení účinnosti tejto Zmluvy, ak sa 

nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak. 

b) odmena za udelenie licencie spôsobom, v rozsahu a na čas uvedený v tomto odseku Zmluvy je 

súčasťou ceny za Dielo v zmysle článku 9 tejto Zmluvy. V prípade pochybností o sume 

zodpovedajúcej cene licencie bude cena licencie výlučne na účely tejto Zmluvy zodpovedať 10 % 

hodnoty Diela. 

11.5 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že ak pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy vznikne 

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

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

dielu spoluautorov tak, ako by bol ich výhradným disponentom a že Zhotoviteľ udelil Objednávateľovi 

súhlas k akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do diela spoluautorov. Cena Diela podľa článku 9 tejto 

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

diela spoluautorov žiadne nové nároky na odmenu. 

11.6 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Zhotoviteľ touto Zmluvou prevádza na Objednávateľa všetky 

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

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

uvedenom v tomto článku Zmluvy. 

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ pri plnení Zmluvy ako súčasť Diela použije (spravidla 

ich spracovaním) počítačový program tretích strán, v takomto prípade udelí Objednávateľovi 

oprávnenie používať takýto počítačový program v súlade s osobitnými licenčnými podmienkami tretích 

strán. Pre kvalifikovanie počítačového programu tretej strany je nevyhnutné splniť jednu z podmienok:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zhotoviteľ je povinný v čase odovzdania Diela alebo jeho časti zabezpečiť Objednávateľovi 

licenciu v súlade s článkom 11.2 Zmluvy na používanie preexistentného obchodne nedostupného 

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

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

časť vytvorené a na celé obdobie existencie Diela ako celku, 

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

analyzovania, modifikáciu a zdieľanie zdrojového kódu, vrátane detailného komentovania 

zdrojových kódov a úplnej užívateľskej, prevádzkovej a administrátorskej dokumentácie. 

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi o tejto skutočnosti písomné vyhlásenie a na 

výzvu Objednávateľa túto skutočnosť preukázať. Objednávateľ je v prípade použitia open source 

povinný dodržiavať podmienky konkrétnej open source licencie vzťahujúcej sa na dotknutý open 



 

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

zodpovedajúci verejnej licencii Európskej únie v súlade s ustanoveniami Zákona o ITVS. 

11.8 Za predpokladu, že licencie k dodaným SW stratia platnosť a účinnosť, Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť kvalitatívne zodpovedajúci ekvivalent pôvodných licencií a to takým spôsobom aby bol 

Objednávateľ  schopný zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačnej 

technológie verejnej správy. 

11.9 Práva získané v rámci plnenia tejto Zmluvy prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu 

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

oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi. 

11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zdokumentovať všetky využitia preexistentných proprietárnych a 

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

vrátane ich licenčných podmienok. 

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

či iných súvisiacich plnení, spojené akékoľvek poplatky, je Dodávateľ povinný v rámci ceny za Dielo 

riadne uhradiť všetky tieto poplatky za celú dobu trvania Zmluvy. 

11.12 Zhotoviteľ v súlade s článkom 9 Zmluvy zodpovedá za úhradu licenčných poplatkov za použitie 

preexistentného SW a súvisiacich služieb podpory a iných plnení. 

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

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

vzťahujú sa aj na tento počítačový program ustanovenia ods. 11.1, 11.2 ,11.3 a ďalších tohto článku 

Zmluvy. 

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

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

súhlasu Objednávateľa. 

 

12. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV 

12.1 Osobné údaje Zmluvných strán (ako dotknutých osôb), ktoré sú ako osobné údaje (jednotlivo alebo 

v kontexte s inými údajmi) chránené podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 

„GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „ZoOÚ“) v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie / funkcia, 

kontaktné údaje v rozsahu telefónneho čísla a e-mailovej adresy a ďalších osobných údajov kategórie 

tzv. bežných osobných údajov sú spracované Zmluvnými stranami (ako prevádzkovateľmi) za účelom 

plnenia Zmluvy v súlade s ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR v rozsahu úkonov vykonávaných v zmysle 

Zmluvy a za účelom splnenia zákonných povinností Zmluvných strán vyplývajúcich im z platných 

a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych predpisov EÚ 

(ďalej len „predpisy SR a EÚ“) v súlade s ust. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v rozsahu úkonov 

vykonávaných Zmluvnými stranami, ktoré im ukladajú predpisy SR a EÚ (účtovná, mzdová agenda, 

agenda na úseku povinností vo vzťahu k stavovskej organizácií, archivácia a registratúra, kontrola a 

audit). V prípade, že sú niektoré alebo všetky Zmluvné strany právnickými osobami, resp. štátnymi 

orgánmi v zmysle predpisov SR má sa za to, že spracovávanie v zmysle tohto ustanovenia Zmluvy sa 



 

týka štatutárnych orgánov Zmluvných strán, resp. osôb poverených riadením a konaním v mene 

Zmluvnej strany, ktoré sú fyzickými osobami. 

12.2 Zmluvné strany (ako dotknuté osoby) si týmto vzájomne (ako prevádzkovateľom) poskytujú súhlas na 

spracovanie ich osobných údajov, ktoré sú ako osobné údaje (jednotlivo alebo v kontexte s inými 

údajmi) chránené podľa GDPR a podľa ZoOÚ. Udelený súhlas sa týka najmä nasledovných údajov titul, 

meno, priezvisko, pracovné zaradenie / funkcia, kontaktné údaje v rozsahu telefónneho čísla a e-

mailovej adresy a ďalších osobných údajov kategórie tzv. bežných osobných údajov. Zmluvné strany sú 

oprávnené osobné údaje podľa prvej vety tohto bodu spracúvať na účely marketingu, propagácie 

Zmluvných strán, plánovania a realizácie nákupu a predaja, archivácie a registratúry nad rámec 

spracovania na účely plnenia zákonných povinností Zmluvných strán, oboznámenie s podstatou 

poskytovaných služieb a ich významu pre Zmluvné strany a fungovanie informačného systému širokú 

verejnosť a na účely plnenia Zmluvy nad nevyhnutný rámec, ktorého spracovanie sa spravuje bodom 

12.1 tohto článku Zmluvy. Súhlas platí po dobu trvania účinnosti Zmluvy a po dobu desať (10) rokov 

od jej skončenia. Po tejto dobe budú média obsahujúce osobné údaje Zmluvných strán predmetom 

skartácie, resp. obdobného konania vzhľadom na podobu média. 

12.3 Zmluvné strany sú oprávnené vykonávať spracovanie osobných údajov v zmysle bodu 12.1 tohto článku 

Zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v zmysle GDPR a ZoOÚ. Zmluvné strany (ako dotknuté 

osoby) v rozsahu a spôsobom podľa bodu 12.2 tohto článku Zmluvy tiež udeľujú súhlas, aby ich osobné 

údaje spracovával sprostredkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje v mene Zmluvných strán (ako 

prevádzkovateľov) na účely plnenia Zmluvy nad nevyhnutný rámec, v rámci ktorého sa spracovanie 

spravuje podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy. Súhlas platí po dobu trvania právneho vzťahu 

založeného Zmluvou a po dobu desať (10) rokov od jeho skončenia. 

12.4 Zmluvné strany (ako dotknuté osoby) vyhlasujú, že sú si vedomé, že oprávnenia Zmluvných strán (ako 

dotknutých osôb) vyplývajúce im z GDPR a/alebo ZoOÚ môžu byť vo vzťahu k spracovaniu podľa 

bodu 12.1 tohto článku Zmluvy obmedzené do miery nevyhnutnej pre zákonné spracovanie osobných 

údajov podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) a písm. c) GDPR. 

12.5 Zmluvné strany majú vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú najmä 

zamestnanci a obchodní partneri Zmluvných strán, ktorí zabezpečujú plnenie Zmluvy, právne 

postavenie prevádzkovateľov určujúcich účel a rozsah spracovania Zmluvou. V osobitných prípadoch 

predpokladaných Zmluvou majú Zmluvné strany vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov dotknutých 

osôb, ktorými sú najmä zamestnanci a obchodní partneri Zmluvných strán, ktorí zabezpečujú plnenie 

Zmluvy a osoby, ktorých osobné údaje budú predmetom spracovateľských operácií vykonávaných 

v rámci informačných systémov Objednávateľa, navzájom právne postavenie prevádzkovateľ – 

sprostredkovateľ. Zmluvné strany sa zaväzujú spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade so 

Zmluvou, GDPR a ZoOÚ a to v uvedenom poradí. 

12.6 Zmluvné strany sa vzájomne poverujú spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb pri plnení 

Zmluvy vykonávanú automatizovanými ako aj neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. 

12.7 Osobné údaje budú získané priamo od dotknutých osôb, resp. (i.) od Zmluvných strán ako 

zamestnávateľov resp. obchodných partnerov vymedzeného okruhu dotknutých osôb (ii.) od 

Objednávateľa ako orgánu, ktorý spracúva osobné údaje vymedzeného okruhu dotknutých osôb v rámci 

výkonu verejnej správy (iii.) budú tieto obsiahnuté priamo v informačnom systéme Objednávateľa, 

ktorého sa týka vyhotovenie Diela (iv.) budú tieto získané iným spôsobom v rámci vyhotovenia Diela 

zmysle Zmluvy. 

12.8 Konkrétnymi účelmi spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú: 

a) plnenie povinností Zmluvných strán preukázať vynakladanie nenávratného finančného príspevku 

poskytnutého za účelom financovania poskytovania služieb podĽa Zmluvy a to aj v rámci 



 

kontrolnej, auditórnej alebo inej činnosti orgánov podľa Zákona o EŠIF alebo osobitného predpisu 

SR a EÚ; 

b) plnenie povinností Zmluvných strán preukázať zákonnosť postupu verejného obstarávania podľa 

ZVO alebo osobitného predpisu SR a EÚ; 

c) zabezpečenie faktických, administratívnych a právnych procesov súvisiacich s plnením Zmluvy. 

12.9 Zmluvné strany sú v zmysle Zmluvy oprávnené spracovávať osobné údaje dotknutých osôb odo dňa 

nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti Zmluvy do dňa skončenia účinnosti Zmluvy, do úplného 

finančného vysporiadania nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo do ukončenia akýchkoľvek auditov 

alebo kontrol vykonávaných Zmluvnými stranami alebo osobitnými orgánmi vo vzťahu k verejnej 

činnosti Objednávateľa podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr. Tým nie je dotknutá 

možnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb aj po tomto čase v prípade, ak na takéto 

spracovanie existuje zákonný základ, nemožno však v zmysle Zmluvy získavať nové osobné údaje 

dotknutých osôb. 

12.10 Predmetom spracúvania osobných údajov na účely bodu 12.8 tohto článku Zmluvy sú osobné údaje 

dotknutých osôb, ktorými sú (i.) fyzické osoby – zamestnanci Zmluvných strán, resp. osoby, ktoré boli 

poverené niektorou zo Zmluvných strán na výkon činnosti súvisiacej s plnením Zmluvy (ii.) bližšie 

neurčitý rozsah fyzických osôb, ktorých osobné údaje budú spracúvané prostredníctvom Diela v rozsahu 

jeho využívania v rámci zhotovovania Diela (iii.) bližšie neurčitý rozsah fyzických osôb, ktorých osobné 

údaje sú obsiahnuté alebo spracúvané v hardvéry, ktorého úprava, výmena a/alebo iná súvisiaca činnosť 

je súčasťou Diela v zmysle Zmluvy. 

12.11 Zákonným základom spracovania osobných údajov sú: 

a) spracovanie na zabezpečenie plnenia Zmluvy podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR v rámci 

poskytovania služieb podľa Zmluvy a s tým súvisiacich úkonov v rozsahu v akom tento možno 

aplikovať (právny základ pre všeobecné spracovanie osobných údajov); 

b) zabezpečenie plnenia zákonných povinností Zmluvných strán podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

v rozsahu, v akom tento možno aplikovať (právny základ pre všeobecné spracovanie osobných 

údajov); 

c) zabezpečenie splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci 

zverenej obom alebo niektorej zo Zmluvných strán podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR v rozsahu, 

v akom tento možno aplikovať (právny základ pre všeobecné spracovanie osobných údajov); 

d) zabezpečenie sledovania oprávnených záujmov Zmluvných strán podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) 

GDPR v rozsahu, v akom tento možno aplikovať (právny základ pre všeobecné spracovanie 

osobných údajov) spočívajúcim v záujme Objednávateľa disponovať funkčným informačným 

systémom; 

e) spracovanie podľa ust. § 47 Zákona o EŠIF (právny základ pre osobitné spracovanie osobných 

údajov); 

f) spracovanie podľa ust. § 26 ods. 8, § 64 ods. 5, § 113, § 116 a ďalších dotknutých ustanovení ZVO 

(právny základ pre osobitné spracovanie osobných údajov). 

12.12 Zmluvné strany sa zaväzujú prísne zachovávať pri spracovaní osobných údajov zásady vymedzené v ust. 

čl. 5 GDPR, najmä zabezpečiť, aby osobné údaje dotknutých osôb,  vo vzťahu ku ktorým nie je prítomný 

zákonný základ ich spracovania, neboli spracovávané, resp. aby boli Zmluvné strany informované 

o rozsahu dotknutých osôb a osobných údajov, kde takýto základ absentuje, nakoľko osobné údaje 

týchto nemožno spracovať v rozsahu stanovenom Zmluvou. 



 

12.13 Zmluvné strany sú oprávnené vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zodpovedajú účelu spracovania 

a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, konkrétne sú s ohľadom na účel spracovania 

a) získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, preskupovať, kombinovať, prehliadať, 

premiestňovať, uchovávať, kopírovať, skenovať, sprístupňovať a likvidovať osobné údaje; 

b) kontrolovať preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov; 

c) uchovávať osobné údaje vo vedenej dokumentácii, záznamy a súvisiacu evidenciu, počas 

archivačnej alebo registratúrnej doby stanovenej predpismi. 

12.14 Zmluvné strany sú povinné: 

a) zabezpečiť ochranu a bezpečnosť zverených alebo získaných osobných údajov; 

b) chrániť osobné údaje pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a 

sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými 

spôsobmi spracúvania; 

c) spracúvať osobné údaje v súlade so základnými zásadami spracúvania osobných údajov, Zmluvou 

a predpismi SR a EÚ; 

d) informovať bezodkladne druhú Zmluvnú stranu, ak má za to, že sa spracovaním alebo 

predpokladaným spracovaním osobných údajov porušujú predpisy týkajúce sa ochrany osobných 

údajov najneskôr však do troch (3) dní odo dňa, kedy nadobudol o takomto porušení dojem; 

e) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných a spracovaných v zmysle Zmluvy, s 

ktorými príde do styku, a to aj po skončení účinnosti Zmluvy; 

f) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o 

informáciách, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ak nie sú 

viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného predpisu s podmienkou trvania mlčanlivosti aj 

po skončení účinnosti Zmluvy, resp. právneho vzťahu, na základe ktorého existuje povinnosť 

mlčanlivosti podľa osobitného predpisu; 

g) pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas spracúvania osobných údajov mať zavedenú 

špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a 

organizačných opatrení, najmä vo forme pseudonymizácie, na účinné zavedenie primeraných záruk 

ochrany osobných údajov a dodržiavanie základných zásad GDPR a ZoOÚ; 

h) zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a 

organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, 

minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania 

a dostupnosti osobných údajov; 

i) spracúvať osobné údaje len na určený účel podľa Zmluvy; 

j) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú 

nevyhnutné pre jeho dosiahnutie; 

k) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a 

naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade s predpismi SR a EÚ; 

l) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť osobné údaje pred 

odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním; 

na tento účel je povinný prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia 

zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov; 

m) prípadné porušenie ochrany osobných údajov (bezpečnostný incident) oznámiť druhej Zmluvnej 

strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom Zmluvná strana dozvedela, najneskôr však do 



 

troch (3) dní od kedy sa o ňom Zmluvná strana dozvedela, pričom oznámenie musí obsahovať opis 

porušenia ochrany osobných údajov, približný počet a rozsah osobných údajov, pravdepodobný 

následok a návrh nápravných opatrení a kontaktné údaje pre bližšie informácie; 

n) zabezpečiť, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné 

neobmedzenému počtu fyzických osôb; 

o) neposkytovať a nesprístupňovať osobné údaje bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

Zmluvnej strany, okrem prípadov, ak poskytnutie alebo sprístupnenie je nevyhnutné na 

zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa Zmluvy alebo povinnosť poskytnutia alebo 

sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných predpisov SR a EÚ alebo na základe 

zákonného rozhodnutia orgánu verejnej moci; 

p) poskytnúť si navzájom súčinnosť v rámci vykonávanej kontroly ochrany osobných údajov zo strany 

jednotlivých Zmluvných strán alebo osobitného dozorného orgánu; 

q) poskytnúť si navzájom súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia povinností voči dozornému orgánu, 

ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s prihliadnutím na povahu 

spracúvania osobných údajov a informácie dostupné Zmluvným stranám; 

r) po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov si v čo najväčšej miere poskytnúť vzájomnú 

súčinnosť vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení ich povinností prijímať 

opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby; 

s) vymazať osobné údaje alebo tieto vrátiť po ukončení účinnosti Zmluvy alebo na základe 

rozhodnutia niektorej zo Zmluvných strán a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné 

údaje, ak osobitný predpis nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov; 

t) poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť pri uplatňovaní jej práv podľa GDPR a ZoOÚ; 

u) viesť záznam o kategóriách spracovateľských činností v súlade GDPR a ZoOÚ. 

12.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a 

organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo zákonné požiadavky, a aby sa 

zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 

12.16 Zmluvné strany sú vzájomne oprávnené požadovať preukázanie splnenia povinností vrátane vykonania 

bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov. 

12.17 Objednávateľ je oprávnený vykonať u Zhotoviteľa kontrolu ochrany osobných údajov. Zhotoviteľ je 

povinný poskytnúť Objednávateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností mu 

vyplývajúcich zo Zmluvy a poskytnúť súčinnosť v rámci kontroly ochrany osobných údajov a kontroly 

zo strany Objednávateľa v súlade so Zmluvou. 

12.18 Zmluvné strany neuskutočňujú prenos osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodnej 

organizácie. Takýto prenos je oprávnený vykonať výlučne Objednávateľ ak takýto prenos súvisí 

s výkonom úloh realizovaných vo verejnom záujme pri výkone pôsobnosti orgánu verejnej správy. Na 

akýkoľvek ďalší prípadný prenos nad rámec stanovený podľa predchádzajúcej vety je nevyhnutný 

predchádzajúci písomný súhlas druhej Zmluvnej strany, okrem prenosu na základe osobitného predpisu. 

Zmluvná strana je zamýšľaný prenos osobných údajov povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane pred 

prenosom osobných údajov, ak osobitný predpis takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov utajenia alebo 

verejného záujmu. 

12.19 Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluvné strany sú zodpovedné za ochranu osobných údajov voči 

príslušnému orgánu v rozsahu, v akom tieto podľa Zmluvy spracúvajú v právnom postavení 

prevádzkovateľov; v rozsahu, v akom tieto spracúvajú v právnom postavení sprostredkovateľa možno 



 

na Zmluvnú stranu preniesť zodpovednosť v rozsahu určenom predpismi SR a EÚ za porušenie 

povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy a/alebo predpisov SR a EÚ. 

12.20 Zmluvné strany sú povinné viesť zoznam osôb, prostredníctvom ktorých Zmluvné strany spracúvajú 

osobné údaje v rozsahu Zmluvy. 

12.21 Zhotoviteľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že zamestnanci a obchodný partneri Zhotoviteľa, ktorí budú 

mať priamy prístup k osobným údajom dotknutých osôb a prostredníctvom ktorých bude plniť Zmluvu 

a poskytovať služby, sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch, o ktorých sa dozvedia pri výkone 

svojej práce pre Zhotoviteľa. Zhotoviteľ na seba podpisom Zmluvy preberá zodpovednosť za všetku 

a akúkoľvek prípadne spôsobenú akejkoľvek tretej osobe v dôsledku porušenia zmluvnej a/alebo 

zákonnej povinnosti Zhotoviteľa a/alebo zamestnancov Zhotoviteľa, a/alebo obchodných partnerov 

Zhotoviteľa pri spracovaní osobných údajov v mene a na účet Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy. 

12.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci plnenia Zmluvy informovať svojich dotknutých zamestnancov 

a obchodných partnerov o tom, že ich osobné údaje budú spracovávané Zmluvnými stranami za účelom 

plnenia Zmluvy a s ním spojených zákonných povinností Zmluvných strán. Povinnosť podľa tohto 

ustanovenia Zmluvy Zhotoviteľ splní ústnym poučením alebo zverejnením informačného dokumentu 

tak, aby dotknuté osoby mali bez akýchkoľvek obmedzení prístup k tomuto dokumentu. 

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

plnením predmetu Zmluvy a získané výsledky nesmú ďalej použiť na iné účely ako plnenie predmetu 

Zmluvy, okrem prípadu poskytnutia informácií odborným poradcom Zmluvných strán (vrátane 

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

povinnosťou mlčanlivosti na základe osobitných predpisov SR a EÚ alebo sú povinní zachovávať 

mlčanlivosť na základe písomnej dohody s dotknutou Zmluvnou stranou, alebo subdodávateľom, ak 

sa subdodávateľ podieľa na plnení predmetu Zmluvy, a ak je to potrebné na účely plnenia povinností 

Zmluvnej strany podľa Zmluvy. 

12.24 Povinnosť  Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v súvislosti s 

plnením predmetu Zmluvy sa nevzťahuje na informácie, ktoré: 

a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy; 

b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu 

porušenia povinností podľa Zmluvy; 

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

prokuratúry alebo na základe iného záväzného rozhodnutia príslušného orgánu;  

d) boli získané Zmluvnými stranami od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a 

ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie. 

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

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

článku Zmluvy. V  rozsahu zaisťujúcom splnenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy, 

Zhotoviteľ uzatvorí s každým subdodávateľom, ak takíto sú, dohodu o mlčanlivosti, pokiaľ obdobný 

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

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

tejto Zmluvy. 

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

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

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

v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo 

neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, 



 

nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je v tejto Zmluve 

ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany 

neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné 

informácie druhej Zmluvnej strany tretej osobe. 

 

13. OPRÁVNENÉ OSOBY 

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje do piatich (5) pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy vymenovať Oprávnenú 

osobu, ktorá bude počas účinnosti tejto Zmluvy oprávnená konať za Zhotoviteľa v záležitostiach 

súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a v tej istej lehote písomne oznámiť Objednávateľovi jej meno a 

kontaktné údaje. 

13.2 Objednávateľ sa zaväzuje do piatich (5) pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy vymenovať Oprávnenú 

osobu, ktorá bude počas účinnosti tejto Zmluvy oprávnená konať za Objednávateľa v záležitostiach 

súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a v tej istej lehote písomne oznámiť Zhotoviteľovi jej meno a 

kontaktné údaje. 

13.3 Prostredníctvom určených Oprávnených osôb Zmluvné strany: 

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

s plnením podľa tejto Zmluvy, 

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

podľa tejto Zmluvy, 

c) sledujú priebeh plnenia tejto Zmluvy, 

d) navrhujú potrebné zmeny technických riešení a technickej povahy v zmysle tejto Zmluvy, 

e) zabezpečia vzájomnú spoluprácu a súčinnosť. 

13.4 Každá zo Zmluvných strán môže zmeniť Oprávnené osoby. Takáto zmena je účinná dňom doručenia 

písomného oznámenia o zmene obsahujúceho aj meno a kontaktné údaje novej Oprávnenej osoby druhej 

Zmluvnej strane. 

 

14. SÚČINNOSŤ  

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

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

14.2 Objednávateľ je povinný počas celej doby trvania Zmluvy poskytovať Zhotoviteľovi súčinnosť v oblasti 

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

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

14.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní Diela a zaistiť 

súčinnosť tretích osôb spolupracujúcich s Objednávateľom. 

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

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

14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa a zmene 

dodávateľa plnenia poskytne Objednávateľovi primeranú súčinnosť pri prechode na nového dodávateľa, 

najmä v oblasti architektúry a integrácie informačných systémov a informuje nového dodávateľa 

o všetkých procesných a iných úkonoch pri plnení tejto Zmluvy so zreteľom na úkony týkajúce sa 

odovzdania Diela alebo jeho časti v súlade s článkom 6 Zmluvy. 

 



 

15. OCHRANA ZAMESTNANCOV ZHOTOVITEĽA A SUBDODÁVATEĽOV  

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

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

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

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

zdržujú v mieste plnenia predmetu Zmluvy.  

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

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

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

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

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

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

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

na dohody uzatváraných mimo pracovného pomeru. 

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

z ods. 15.2 Zmluvy sa primerane uplatnia na Objednávateľa. 

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

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

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

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

Zmluvy. 

15.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznámiť Objednávateľa s mimoriadnou udalosťou (nebezpečná 

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

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

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

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

Objednávateľa. 

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

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

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

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

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

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

16. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY 

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

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

Objednávateľovi. 

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

účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy. 

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

subdodávateľmi, pričom ustanovenia Zákonníka práce o zodpovednosti zamestnancov za škodu ako 

i ustanovenia Obchodného zákonníka o náhrade škody aplikovateľné na škodu spôsobenú 

subdodávateľmi tým nie sú dotknuté. 



 

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

Zmluvy a pôjde o škodu spôsobenú vadou Informačného systému. Za takto spôsobenú škodu zodpovedá 

Zhotoviteľ, ak vznikla v čase platnej záruky na predmet Zmluvy.  

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

konaním Zhotoviteľa, Oprávnenej osoby Zhotoviteľa alebo inej poverenej osoby, ale postačuje 

spôsobenie škody z nedbanlivosti. 

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

vzniknutých škôd. 

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

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

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

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

dôsledku vadného pokynu zo strany Objednávateľa, ak Zhotoviteľ bezodkladne upozornil 

Objednávateľa na vadnosť tohto pokynu a Objednávateľ na tomto pokyne naďalej písomne trval. 

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

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do 

doby výmeny nevhodných podkladov alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného 

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

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

podľa tejto Zmluvy prerušiť, sa predlžuje lehota určená na ich splnenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na 

úhradu nákladov spojených s prerušením plnenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy za podmienok 

uvedených v tomto odseku alebo s použitím nevhodných podkladov Objednávateľa do doby, keď sa ich 

nevhodnosť mohla zistiť. 

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

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

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

zodpovednosť. 

16.10 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy alebo jeho častí prostredníctvom 

subdodávateľov v súlade s podmienkami Verejného obstarávania a touto Zmluvou. Zhotoviteľ 

zodpovedá za každé plnenie takéhoto subdodávateľa v rozsahu, ako keby plnenie poskytoval sám. 

16.11 V prípade okolností vyššej moci, ktorou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej 

strany a bráni jej v splnení jej zmluvných povinností a zároveň nemožno rozumne predpokladať, že by 

povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a tiež že by v čase 

vzniku záväzku túto prekážku predvídala, Zmluvná strana, ktorá nesplní svoje povinnosti z tejto Zmluvy 

z dôvodu okolností vyššej moci, nebude zodpovedná za žiadne dôsledky neplnenia svojich povinností, 

vrátane zodpovednosti za škodu, za predpokladu, že vykonala všetky rozumné opatrenia pre ich 

splnenie. V takýchto prípadoch nesplnenie povinností nezakladá dôvod pre odstúpenie od Zmluvy alebo 

vznik nároku na zmluvnú pokutu. Čas pre splnenie povinnosti sa predlžuje o čas trvania akejkoľvek z 

okolností uvedených v tomto odseku Zmluvy a o čas nevyhnutný na odstránenie ich následkov. 

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

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

vstupovať do zmluvných vzťahov v zmysle zákona č. 292/204 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

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

financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. 

 



 

17. SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

17.1 Na poskytovanie plnení, ktoré tvoria súčasť Diela, má Zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto 

Zmluve, právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za 

plnenie Zmluvy v súlade s § 41 ods. 8 ZVO a Zhotoviteľ je povinný odovzdávať Objednávateľovi 

plnenia sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.  

17.2 Zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo obchodné 

meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené 

IČO, (iv) podiel plnenia zo Zmluvy v percentuálnom vyjadrení, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať 

za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 4.  

17.3 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Oprávnenej osobe Objednávateľa akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o takej zmene dozvedel. 

17.4 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný predložiť písomné oznámenie o zmene alebo doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať 

údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu podľa článku 17.2 Zmluvy. Akákoľvek zmena 

subdodávateľa, ktorá predstavuje zmenu Prílohy č. 4 musí Zhotoviteľ oznámiť 15 (pätnásť) 

kalendárnych dní pred dňom zmeny alebo doplnení subdodávateľa. Zmena alebo doplnenie 

subdodávateľa podlieha súhlasu zo strany Objednávateľa. Súhlas nebude odmietnutý bezdôvodne. 

17.5 Porušenie povinnosti vyplývajúce z ods. 17.2, 17.3 a 17.4 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy.  

17.6 Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a subdodávatelia podľa § 2 ods. 1 

písm. a) ods. 7 Zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej spoločne ako „Subdodávatelia“), musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a 

to počas celej doby trvania ich účasti na plnení tejto Zmluvy. U Subdodávateľov táto povinnosť platí 

len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa 

Zákona o registri partnerov verejného sektora. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy. 

17.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra 

partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov 

verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora. 

17.8 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných o ňom v registri partnerov verejného 

sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod vo svojej spoločnosti, ako aj  overovanie identifikácie 

konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.  

17.9 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 Zákona o registri 

partnerov verejného sektora. Objednávateľ nie je v omeškaní a nie je povinný plniť, čo mu ukladá 

Zmluva, ak nastanú dôvody podľa § 15 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Zmluva 

zaniká doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Riadne poskytnuté plnenia, vzájomne poskytnuté 

do dňa odstúpenia od Zmluvy, sú Zmluvné strany oprávnené si ponechať; tým nie je dotknutý nárok 

Zhotoviteľa na odplatu za riadne dodané plnenie podľa tejto Zmluvy. 

17.10 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (slovom: 

desaťtisíc eur) za každý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od Zmluvy v zmysle § 15 

ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora, resp. § 19 ods. 3 ZVO a to až do momentu 

odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného 

sektora, resp. podľa § 19 ods. 3 ZVO. 



 

17.11 Na subdodávateľov sa vzťahuje povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa 

tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to zo strany 

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

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

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyššie uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane 

Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. 

Zhotoviteľ je povinný oboznámiť subdodávateľov o povinnostiach v zmysle tohto odseku. 

 

18. SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY 

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

v súlade s článkom 4.2 písm. a) Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z ceny tej časti Diela vrátane DPH, s ktorej dodaním je v omeškaní, za každý 

deň omeškania. Za predpokladu, že nemožno určiť o ktorú časť Diela ide, počíta sa 0,05% z celkovej 

ceny za Dielo. 

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

Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny tej časti  

Diela, ktorá je dotknutá takouto vadou za každý deň omeškania. Za predpokladu, že nemožno určiť 

o ktorú časť Diela ide, počíta sa 0,5% z celkovej ceny za Dielo. 

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

úrovne (B), (C) Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 

z ceny Diela, ktorá je dotknutá takouto vadou za každý deň omeškania. Za predpokladu, že nemožno 

určiť, o ktorú časť Diela ide, počíta sa 0,05% z celkovej ceny za Dielo. 

18.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa ods. 10.1 Zmluvy, Objednávateľ je 

oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR za každý deň omeškania. 

18.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi vyhlásenie o splnení požiadaviek podľa platnej 

legislatívy, najmä Vyhlášky 78/2020 Z. z., Vyhlášky 85/2020 Z. z. a Vyhlášky 179 /2020 Z. z. a to pre 

každú takúto požiadavku osobitne, vrátane spôsobu implementácie. Ak Zhotoviteľ nepredloží 

Objednávateľovi predmetné vyhlásenie, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu vo výške 100 % z ceny za Dielo vrátane DPH. 

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

právo v súlade s § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. uplatniť si 

z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v sadzbe podľa Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. 

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

Objednávateľ povinný zaplatiť podľa tejto Zmluvy, neprekročí 120 % z ceny Diela vrátane DPH.  

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

porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, ktorá prevyšuje výšku dohodnutej 

zmluvnej pokuty.  

18.9 V prípade ak si Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu v súlade s ods. 18.1, 18.2 a 18.3 tohto článku 

Zmluvy, bude mať Objednávateľ právo započítať ju voči pohľadávke v najbližšom fakturačnom 

míľniku. 

18.10 V prípade ak dôjde k omeškaniu v súlade s ods. 18.1, 18.2 a 18.3 tohto článku v troch rozdielnych 

prípadoch počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, bez ohľadu na to, či pôjde omeškanie s odovzdaním 



 

tej istej časti Diela alebo rozdielnej časti Diela, bude takéto konanie považované za podstatné porušenie 

Zmluvy. 

 

19. ZMENY DIELA A ZMENY ZMLUVY 

19.1 Ak Objednávateľ v budúcnosti zistí nevyhnutnosť ďalšej časti Diela, o ktoré je potrebné rozšíriť Dielo 

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

a zároveň ide o nevyhnutný prvok za účelom plnenia tejto Zmluvy, je oprávnený v súlade 

s ustanoveniami ZVO zabezpečiť dodanie takej ďalšej časti Diela. Zhotoviteľ nemá právo na prednostné 

dodanie ďalšej časti Diela bez ohľadu na skutočnosť, že predmetom Diela môžu byť autorské práva 

Zhotoviteľa.  

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

Diela alebo jeho častí.  

19.3 Akúkoľvek zmenu Zmluvy možno uskutočniť formou písomného dodatku podpísaného štatutárnymi 

zástupcami oboch Zmluvných strán. 

 

20. POVINNOSŤ ZHOTOVITEĽA PRI VÝKONE AUDITU/KONTROLY/OVEROVANIA 

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

za Dielo podľa článku 9 tejto Zmluvy sú finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

(Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rámci operačnej osi 7 Informačná spoločnosť pre 

programové obdobie 2014 – 2020) a zároveň sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sa stáva súčasťou Systému riadenia 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a Systému finančného riadenia. Zhotoviteľ zároveň 

berie na vedomie, že na použitie prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich 

neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, napr. 

zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej ako „zákon č. 357/2015 Z. z.“), zákon č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

právnych 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 právnych 

predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

v znení neskorších predpisov a v zmysle ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky 

a právnych aktov Európskej únie.  

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

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

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

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

zverejnené, sú pre Zhotoviteľa záväzné dňom ich zverejnenia.  

20.3 Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon 

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

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

stanovených pre Objednávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi zapojenými do 

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

výdavkov uhradených Zhotoviteľovi, ktoré vznikli s plnením podľa tejto Zmluvy. 

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

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



 

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

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

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

NFP a najneskôr do 31.12.2029. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (alebo o obdobné ustanovenie v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorým sa zruší nariadenie 1083/2006 pre programové obdobie 2014 – 2020) alebo 

článku 32 Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 o čas trvania týchto skutočností. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými zamestnancami Objednávateľa. 

Poverení zamestnanci Objednávateľa vykonávajúci kontrolu majú počas celého programového obdobia 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prístup ku všetkým obchodným dokumentom 

Zhotoviteľa súvisiacim s výdavkami a plnením povinností podľa tejto Zmluvy. 

20.5 Oprávnenými osobami na účely tohto článku Zmluvy sú najmä: 

a) zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby, 

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

relevantných orgánov a nimi poverené osoby,  

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

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

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

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

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

právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, 

h) vecne príslušná autorita v zmysle Zákona o KB. 

20.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že sprostredkovateľský orgán operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra prioritná os 7 Informačná spoločnosť pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej ako 

„Sprostredkovateľský orgán“) je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly v nevyhnutnom 

rozsahu oprávnený od Objednávateľa alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej 

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

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

osobitný predpis (ďalej ako „Tretia osoba“): 

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

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

výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou 

finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste, 

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

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

ustanovených v osobitných predpisoch okrem oprávnení uvedených v predchádzajúcich písmenách 

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

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

činnosti, 

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

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

20.7 Sprostredkovateľský orgán je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly podľa zákona č. 

357/2015 Z. z. povinný potvrdiť tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne 



 

osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov 

výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov 

súvisiacich s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste a zabezpečiť 

ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak 

sprostredkovateľský orgán žiada o poskytnutie podkladov nad rámec definovaný Zmluvou o poskytnutí 

NFP); tieto veci sprostredkovateľský orgán vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú 

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

alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť 

oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa počas vykonávania kontroly u Zhotoviteľa.  

20.8 Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi 

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

a) schvaľovaní programu, 

b) schvaľovaní predbežnej správy, 

c) zabezpečení prístupu k aktuálnym postupom a metodickým usmerneniam Objednávateľa, 

d) zabezpečení prístupu do informačných systémov CEDIS a ITMS v zmysle povinností 

vyplývajúcich z platných postupov, 

e) plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP a podmienok pre Operačný program 

Integrovaná infraštruktúra v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť v rámci programového 

obdobia 2014 – 2020, 

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

20.9 Vykonaním kontroly oprávnenej osoby podľa čl. 12 Zmluvy o poskytnutí NFP nie je dotknuté právo 

riadiaceho orgánu alebo inej oprávnenej osoby na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu, a to počas 

celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

20.10 Účastníci tejto Zmluvy sa zaväzujú, že počas vykonávania Diela podľa tejto Zmluvy budú navzájom 

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

Zmluvou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na 

odstránenie zistených nedostatkov. 

20.11 V nadväznosti na odseky vyššie uvedené v tomto článku 20 tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje 

sledovať a dodržiavať všetky zmeny prijímané orgánmi Európskej únie a orgánmi štátnej správy, 

verejnej správy a samosprávy realizovať ad hoc konzultácie s Objednávateľom a bez zbytočného 

odkladu upozorniť Objednávateľa na dôležité skutočnosti vzťahujúce sa na predmet plnenia tejto 

Zmluvy. 

 

21. BEZPEČNOSŤ VÝVOJA DIELA 

21.1 Zhotoviteľ sa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy zaväzuje dodržiavať bezpečnostnú politiku 

Objednávateľa, ďalšie Objednávateľom vydané bezpečnostné smernice a štandardy, požiadavky na 

bezpečnosť definované Zákonom o KB, Zákonom o ITVS, Vyhláškou o štandardoch pre ITVS 

a Vyhláškou, ktorou sa upravuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení ITVS 

a bezpečnostné požiadavky uvedené v tejto Zmluve, za predpokladu ak ich Objednávateľ uplatňuje 

a informuje o nich Zhotoviteľa.  

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

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

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

poučenie vykonala. Za riadne poučenie zodpovedá Zhotoviteľ. 



 

21.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť a odolnosť dodávaného riešenia voči aktuálne známym typom 

útokov a pred jeho odovzdaním vykonať testovanie na prítomnosť známych zraniteľností. V prípade 

zistenia zraniteľností sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zraniteľnosti odstrániť, vykonať opätovné testovanie 

a zdokumentovaný výsledok testovania odovzdať Objednávateľovi spolu s dodávaným riešením. 

21.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia a zásady: 

a) všetky vstupy aplikácií tvoriacich Systém sú kontrolované na valídnosť a sú sanitované, 

b) je zapnutá len nutne potrebná funkcionalita, porty a IP adresy a všetky ostatné sú vypnuté, 

c) v prípade, že je nevyhnutné vykonávať správu Informačného systému na diaľku, je to možné 

vykonávať výhradne prostredníctvom šifrovaných protokolov, 

d) všetky pôvodné a administrátorské účty sú zdokumentované a majú unikátne prvotné heslo zložené 

z náhodnej postupnosti aspoň 14 znakov, 

e) Dielo disponuje funkcionalitou pre zmenu používateľských a administrátorských mien a hesiel 

a funkcionalitou vypnutia používateľského účtu, 

f) všetky komponenty dodávaného Diela sú aktuálne a podporované výrobcom a postup pre 

aktualizácie a aplikáciu záplat je zdokumentovaný a dodržiavaný, 

g) Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať skeny zraniteľností alebo penetračné testy 

dodávaného riešenia pred jeho finálnym odovzdaním a Zhotoviteľ sa zaväzuje nedostatky zistené 

týmto testovaním pred odovzdaním riešenia odstrániť. 

21.5 Dielo musí byť vyvíjané v bezpečnom vývojovom prostredí s použitím nástrojov, ktoré: 

a) musia byť získané legálnym spôsobom z dôveryhodných zdrojov, 

b) musia byť stále podporované výrobcom (t.j. výrobca poskytuje bezpečnostné aktualizácie) nástroja 

a nesmú byť označené ako zastarané, 

c) musia byť aktualizované minimálne raz za 6 mesiacov a musia byť aplikované bezpečnostné 

záplaty vydané výrobcom nástroja. 

21.6 Vo vývojovom prostredí (vývojárske nástroje a podporné informačné systémy vrátane použitých knižníc 

tretích strán), v ktorom bude vyvíjané Dielo, musia byť implementované tieto opatrenia: 

a) musia byť implementované príslušné opatrenia na zabezpečenie integrity vyvíjaného Diela na 

základe najvyššej požadovanej úrovne ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií, ktoré 

budú spracovávané vo vyvíjanom riešení, 

b) ak samotné vyvíjané Dielo obsahuje informácie, ktoré je potrebné chrániť z hľadiska dôvernosti 

(napr. prihlasovacie údaje k databázam), musia byť vo vývojovom prostredí implementované 

opatrenia na zaistenie dôvernosti na základe požadovanej úrovne ochrany dôvernosti týchto údajov. 

21.7 Pri implementácii by mali byť použité dôveryhodné (a zároveň široko rozšírené) frameworky/knižnice, 

ktoré kladú dôraz na bezpečnosť a predchádzanie bežným programátorským chybám a zároveň často 

a rýchlo zverejňujú opravy bezpečnostných chýb (napr. knižnice a komponenty dodané tretími stranami; 

systémy, na ktorých bude Dielo postavené alebo ktoré bude využívať pri svojej prevádzke). 

21.8 V prípade, že implementované Dielo potrebuje spracovávať dôverné údaje (napr. osobné údaje), počas 

vývoja aj testovania musia byť použité anonymizované, resp. fiktívne údaje. 

21.9 Pri písaní zdrojového kódu Diela musí byť použitý systém na verzionovanie (umožňujúci sledovanie 

zmien v jednotlivých verziách), pričom: 

a) jednotlivé zmeny (commity) budú digitálne podpísané privátnym kľúčom autora daného commitu, 



 

b) commity budú mať zmysluplné popisy, 

c) bude implementovaná automatická kontrola zdrojového kódu na prítomnosť chýb a testovanie po 

každom commite. 

21.10 Zhotoviteľ nesmie používať funkcie/volania/nástroje, ktoré sú podľa ich dokumentácie v súčasnej dobe 

zastarané (angl. deprecated) alebo nebezpečné (angl. unsafe) a mali by byť nahradené odporúčanými 

alternatívami. 

21.11 Počas vývoja riešenia musia byť povolené všetky bezpečnostné vlastnosti použitých nástrojov, najmä 

však:  

a) zapnuté všetky varovania a ochrany vývojových nástrojov (napr. stack protection, DEP, PIE, 

nonexecutable stack), 

b)  varovania vývojového prostredia. 

21.12 Všetky varovania z predchádzajúceho odseku musia byť bez zbytočného odkladu opravené. 

21.13 Počas vývoja musí byť vedená vývojárska dokumentácia: 

a) dokumentácia musí obsahovať bližší popis kľúčových častí riešenia až na prípadné výnimky 

chránené obchodným tajomstvom; tieto výnimky však musia byť zaznamenané v dokumentácii, 

b) v dokumentácii musí byť zaznamenaná každá zmena oproti pôvodnej špecifikácii a jej dôvody a 

každá takáto zmena musí byť schválená Objednávateľom. 

21.14 Dokumentácia aj zdrojové kódy riešenia musia byť odovzdané Objednávateľovi spolu so samotným 

Dielom. 

21.15 Pokiaľ je súčasťou riešenia aj databáza obsahujúca dôverné údaje:  

a) autentifikačné údaje musia byť uložené iba v podobe osolených hashov (salted hash), pričom 

použitá hashovacia funkcia by mala byť minimálne sha256, 

b) dôverné údaje (adresy, čísla platobných kariet, čísla občianskych preukazov, informácie  

o zdravotnom stave, údaje klasifikované klasifikačným stupňom chránené alebo vysoko chránené 

alebo ekvivalenty) musia byť uložené v šifrovanej podobe, 

c) ostatné osobné údaje nesmú byť ukladané v čistej podobe, ale musia byť chránené šifrovaním, 

pričom je možné použiť aj niektoré „Format-Preserving Encryption“ algoritmy . 

21.16 Musí byť implementované logovanie a logy by mali zaznamenávať minimálne: 

a) prihlásenie a odhlásenie (úspešné aj neúspešné), 

b) vytvorenie, modifikáciu alebo zmazanie používateľa alebo skupiny (úspešné aj neúspešné), 

c) pokusy pristúpiť k citlivým údajom (údaje klasifikované hornými dvomi klasifikačnými stupňami 

v rámci organizácie) (úspešné aj neúspešné), 

d) pokusy o kritické operácie (úspešné aj neúspešné). 

21.17 Logy musia byť centrálne ukladané a archivované minimálne 6 mesiacov po skončení záručnej doby 

Diela. 

21.18 Riešenie musí podporovať aj logovanie vo formáte syslog a musí podporovať preposielanie týchto logov 

na externý syslog server. 

21.19 Po ukončení vývoja musí prejsť aplikácia testovaním a verifikáciou: 



 

a) Zhotoviteľ musí overiť aspoň pomocou automatizovaných nástrojov štandardné zraniteľnosti. Malo 

by prebehnúť minimálne testovanie vstupov (fuzzing) a kontrola práce s pamäťou (memory leaky, 

memory corruption), 

b) Zhotoviteľ musí zabezpečiť realizáciu opatrení vyplývajúcich z analýzy rizík vypracovanej v rámci 

Cieľového konceptu, 

c) Zhotoviteľ musí zabezpečiť penetračné testovanie externou organizáciou, 

d) Zraniteľnosti a problémy zistené na základe testovania musia byť Zhotoviteľom odstránené a ich 

oprava musí byť potvrdená opakovaným testovaním, a to pred odovzdaním a prevzatím Diela 

podľa článku 6 tejto Zmluvy. 

21.20 Hotové Dielo s odstránenými nájdenými zraniteľnosťami musí byť nasadené v prostredí zabezpečenom 

na základe odporúčaní v kapitolách o zabezpečení služieb a infraštruktúry v Metodike zabezpečenia. 

21.21 Musí byť zabezpečené pravidelné monitorovanie nových zraniteľností jednotlivých (najmä externých) 

súčastí riešenia a pravidelné aplikovanie bezpečnostných záplat vydaných vývojármi, resp. tretími 

stranami. 

21.22 Kontrola vykonaných opatrení sa vykonáva dvoma spôsobmi: 

a) pri odovzdávaní Diela na mieste dohodnutom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, 

b) počas implementácie Diela na mieste, kde prebieha vývoj riešenia. 

21.23 Kontrola pri odovzdávaní Diela pozostáva z: 

a) kontroly dokumentácie obsahujúcej minimálne návrh Diela s popisom jednotlivých súčastí 

(Cieľový koncept), vývojársku dokumentáciu a dokumentáciu pre používateľov a správcov, 

b) kontroly analýzy rizík a implementácie navrhnutých opatrení, 

c) kontroly verzionovanej histórie vývoja Diela pozostávajúcej minimálne z kontroly podpísaných 

commitov a z kontroly, či zmeny vykonané v danom commite súvisia s jeho popisom, 

d) kontroly zdrojových kódov na použité zastarané/nebezpečné funkcie, 

e) kontroly formátu citlivých údajov v databáze, 

f) kontroly výsledkov testovania implementovaného riešenia. 

21.24 Kontrola počas implementácie Diela na mieste, kde prebieha vývoj Diela, pozostáva z: 

a) kontroly použitých vývojárskych nástrojov, ich pôvodu, legálnosti a aktuálnosti, 

b) kontroly implementovaných opatrení na zabezpečenie integrity vyvíjaného Diela, prípadne aj jeho 

dôvernosti, 

c) kontroly anonymizácie použitých testovacích údajov počas implementácie Diela, 

d) kontroly zapnutých bezpečnostných vlastností použitých nástrojov (varovania, ochrany), 

Kontrolu bude vykonávať osoba, ktorá je dostatočne technicky zdatná a má minimálne 5 rokov praxe v 

IT odbore, je bezúhonná a nezávislá. 

 

22. UKONČENIE ZMLUVY 

22.1 Táto Zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 

b) písomnou dohodou Zmluvných strán, 



 

c) odstúpením od Zmluvy. 

22.2 Pokiaľ bude táto Zmluva predčasne ukončená dohodou Zmluvných strán, stanovenie spôsobu 

vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy bude tvoriť podstatnú náležitosť dohody 

o ukončení tejto Zmluvy. V rámci tejto dohody sa vysporiada aj udelenie licencií k odovzdaným častiam 

Diela alebo Dielu celému v súlade s článkom 11 Zmluvy. 

22.3 Odstúpiť od Zmluvy je možné z dôvodov podstatného porušenia zmluvných povinností druhou 

Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou v 

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

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

verejného sektora). Odstúpenie od Zmluvy musí byť v písomnej forme, riadne odôvodnené a doručené 

na adresu druhej Zmluvnej strany. 

22.4 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, 

že porušenie Zmluvy je podstatné, ak je to uvedené v tejto Zmluve alebo ak strana porušujúca Zmluvu 

vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel 

Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá 

Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Podstatným 

porušením Zmluvy je tiež porušenie Protikorupčnej doložky, ktorá tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. 

22.5 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak 

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

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

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

22.6 Zmluvné strany sa dohodli, že predtým, ako oprávnená Zmluvná strana využije svoje právo odstúpiť od 

tejto Zmluvy z akékoľvek dôvodu, požiada druhú Zmluvnú stranu o písomné vysvetlenie alebo spoločné 

rokovanie za účelom vzájomného vysvetlenia dôvodov pre odstúpenie; a prípadné písomné odstúpenie 

od Zmluvy zašle najskôr po uplynutí 5 (piatich) pracovných dní od doručenia takej výzvy. Uvedené 

neplatí pre odstúpenie od Zmluvy z dôvodov v zmysle ods. 22.4 tohto článku tejto Zmluvy. 

22.7 Pre prípady ukončenia Zmluvy v zmysle tohto článku platí, že Zmluvná strana, ktorá odstúpila od 

Zmluvy si ponechá odovzdané plnenie, ak takéto plnenie má zrejme vzhľadom na svoju povahu pre 

oprávnenú stranu hospodársky význam bez zvyšku plnenia, pri ktorom nastalo omeškanie, napr. sú 

objektívne použiteľné za účelom pokračovania dodávky Diela, alebo ide o samostatne funkčnú časť 

Diela. V takomto prípade vzniká druhej Zmluvnej strane nárok na dohodnutú pomernú časť ceny 

v závislosti od miery plnenia časti Diela. 

22.8 Skončenie tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, 

nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorý vznikol do účinnosti odstúpenia, a ďalej ustanovení, ktoré 

vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä ustanovenia o povinnosti 

mlčanlivosti, komunikácii a riešení sporov. 

22.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené ponechať si plnenia akceptované do 

momentu účinnosti odstúpenia od Zmluvy aj v iných prípadoch ako podľa ods. 22.7 tohto článku tejto 

Zmluvy. 

 

23. OSOBITNÉ PROTIKORUPČNÉ USTANOVENIA  

23.1 Pri plnení tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa ku 

korupcii a korupčnému správaniu. 



 

23.2 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou politikou 

Objednávateľa, (zverejnená na webovom sídle Objednávateľa: 

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/rezortny-protikorupcny-program-uradu-vlady-sr/), jej obsahu 

porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať. 

23.3 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy zároveň vyhlasuje, že:  

a) pozná znaky korupcie a korupčného správania, 

b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania, 

d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy alebo záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktorú plánuje, alebo ktorú už uzavrel s Objednávateľom, 

e) bezodkladne oznámi Objednávateľovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť pri 

preskúmavaní tohto oznámenia, 

f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Objednávateľa, ktorý by mohol ovplyvniť 

realizáciu predmetu Zmluvy s Objednávateľom. 

23.4 Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s príslušnou 

transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to v zmysle Prílohy 

č. 6 – Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.    

23.5 Túto Zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy. 

 

24. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

24.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

24.2 Vo vzťahu k účinnosti Zmluvy si Zmluvné strany dohodli nasledovnú odkladaciu podmienku: táto 

Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 

a) po zverejnení Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho 

zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, 

b) po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, 

ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je 

dátum doručenia správy z kontroly Objednávateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly Verejného 

obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok Verejného 

obstarávania, Zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Objednávateľa s výškou ex ante 

finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie 

ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení 

finančných opráv za Verejné obstarávanie. 

24.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do splnenia všetkých vzájomných práv a povinností Zmluvných 

strán z nej vyplývajúcich. 

24.4 Ustanovenia tejto Zmluvy predstavujúce obchodné tajomstvo Zhotoviteľa a ktoré sa netýkajú priamo 

nakladania s verejnými prostriedkami, ustanovenia týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností, ako i 

technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových 

cien a vzory (§ 5a ods. 4 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám), sa nezverejňujú a sú účinné aj 

bez ich zverejnenia.  



 

24.5 Ak v priebehu zmluvného vzťahu zmení Zhotoviteľ názov/obchodné meno, prípadne dôjde k jeho 

rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu alebo úpadku, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne 

informovať Objednávateľa, spolu s uvedením, ako prechádzajú práva a záväzky z tejto Zmluvy na jeho 

právneho nástupcu. Objednávateľ uzavrie s právnym nástupcom dodatok k tejto Zmluve v zmysle 

príslušných ustanovení ZVO, ak k právnemu nástupníctvu nedochádza zo zákona. 

24.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a Autorského zákona v platnom a účinnom znení a právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Rozhodným právom na účely prejednania a rozhodnutia sporov, ktoré vzniknú 

z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou je právo Slovenskej republiky. 

24.7 V prípade vzniku sporu z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa Zmluvné strany zaväzujú vyvinúť 

maximálne úsilie na vyriešenie takéhoto sporu primárne vzájomnou dohodou a zmierom a v prípade 

neúspechu sú na prejednanie a rozhodnutie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky. 

24.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

a) Príloha č. 1: Špecifikácia Diela,  

b) Príloha č. 2: Doba plnenia Diela, časový harmonogram, súčinnosť Objednávateľa, 

c) Príloha č. 3: Rozpočet, 

d) Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov, 

e) Príloha č. 5: Kategorizácia vád, lehoty na ich odstránenie, 

f) Príloha č. 6: Protikorupčná doložka, 

g) Príloha č. 7: Poistná zmluva 

24.9 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho tri (3) pre 

Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa. 

24.10 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, predstavuje ich vlastnú slobodnú 

a vážnu vôľu, je vyhotovený v správnej forme, a že tomuto obsahu aj právnym dôsledkom porozumeli 

a súhlasia s nimi, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

V Bratislave, dňa  V Bratislave, dňa 24.08.2022 

 

Objednávateľ: 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ: 

ANECT a.s. 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Július Jakab 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Ing. Pavol Valko 

predseda predstavenstva 
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1. Úvod 

Strategická priorita Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS) „Informačná a kybernetická 
bezpečnosť“ predstavuje základný a kľúčový komponent navrhovanej cieľovej strategickej architektúry VS 
2020. Vytvorenie prostredia bezpečného pre občana, podnikateľa aj verejnú správu je jedným zo základných 
cieľov celej budovanej vízie architektúry. Medzi základné úlohy tejto priority patrí najmä: 

• zabezpečenie primeranej ochrany a úrovne bezpečnosti informačných aktív, IS VS a poskytovaných 
elektronických služieb formalizovaným riadením informačnej a kybernetickej bezpečnosti, 

• predchádzanie a riadenie bezpečnostných incidentov formálnym riadením rizík, 

• bezpečnosť a ochrana digitálneho a kybernetického priestoru, monitoring a proaktívna ochrana kritickej 
infraštruktúry štátu, 

• budovanie komplexnej bezpečnostnej architektúry, ktorá bude založená na rovnakých princípoch a 
úrovniach bezpečnosti tak na centrálnej, ako aj na rezortných a lokálnych úrovniach. 

Základným konceptom je budovanie riešení založených na OpenSource komponentoch s dôrazom na 
vybudovaní kompetencií správy a rozvoja na strane objednávateľa. 

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej aj „Úrad vlády SR“, „ÚV SR“ alebo „verejný obstarávateľ“) je 
prevádzkovateľom základnej služby a preto je povinný v súlade s § 20 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o kybernetickej bezpečnosti“) prijať 
adekvátne bezpečnostné opatrenia (úlohy, procesy, roly a technológie v organizačnej, personálnej a technickej 
oblasti), ktorých cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných 
systémov, ktoré sú v jeho kompetencii. Bezpečnostné opatrenia realizované v závislosti od klasifikácie 
informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov a v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti sa prijímajú s cieľom predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom 
a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu prevádzkovania základnej 
služby. 

Navrhovaný projekt „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR“ je 
pripravený v súlade s horizontálnou štúdiou uskutočniteľnosti, spracovanou Úradom podpredsedu vlády pre 
informatizáciu a investície s názvom „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore 
IS VS“ a súvisí najmä s naplnením povinností definovaných najmä v zákone kybernetickej bezpečnosti vládnej 
jednotky CSIRT (Computer Security Incident Response Team), ústredných orgánov a orgánov verejnej moci 
(ďalej aj „OVM“) spadajúcich pod podsektor informačné systémy verejnej správy, resp. informačné 
technológie verejnej správy podľa nového zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej 
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Projekt bude realizovaný v súlade s cieľmi stratégie riešenia v oblasti ochrany systémov v kybernetickom 
priestore zameranej najmä na šírenie najlepších praktík a aplikovanie medzinárodne platných a uznávaných 
štandardov a metodík v oblasti bezpečnosti. Využíva tak základ pre prácu expertných skupín zameraných na 
reálny výkon činností potrebných pre zaistenie bezpečnosti, či už v rámci informačných a komunikačných 
systémov verejnej správy, v rámci ochrany kritickej infraštruktúry štátu alebo v bezpečnosti inteligentných 
zariadení. 

Hlavným prínosom projektu je zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR 
takmer vo všetkých oblastiach informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Ambíciou projektu je takmer úplné 
alebo aspoň čiastočné posilnenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti v rámci týchto domén informačnej 
a kybernetickej bezpečnosti: 

• Politika informačnej a kybernetickej bezpečnosti, 

• Organizácia informačnej a kybernetickej bezpečnosti, 

• Personálna bezpečnosť, 



 

• Riadenie aktív, 

• Riadenie prístupov, 

• Kryptografia, 

• Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia, 

• Bezpečnosť prevádzky, 

• Komunikačná bezpečnosť, 

• Akvizícia, vývoj a údržba informačných systémov, 

• Riadenie vzťahov s dodávateľmi, 

• Riadenie incidentov informačnej a kybernetickej bezpečnosti, 

• Aspekty informačnej a kybernetickej bezpečnosti v riadení kontinuity, 

• Súlad so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a bezpečnostnými politikami. 

Kľúčové oblasti bezpečnostných opatrení, ktoré projekt adresuje sú najmä: 

• detekcia, evidencia a prevencia kybernetických bezpečnostných incidentov, 

• ochrana dát a komunikácie, 

• budovanie bezpečnostného povedomia, 

• postupy riešenia a samotné riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (aj v súlade s pokynmi 
vládnej jednotky CSIRT), 

• pripojenie do komunikačného systému pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov 
a centrálneho systému včasného varovania. 

Výsledkom projektu bude zabezpečenie týchto kľúčových funkcií informačnej a kybernetickej bezpečnosti: 

• kybernetická ochrana a detekcia škodlivých aktivít a bezpečnostných incidentov: 

• bezpečnostný monitoring, pozostávajúci z nasledovných procesov: 

• monitoring IS, platforiem, aplikácií a používateľských činností a aktivít, 

• monitoring sietí, 

• monitoring činností a aktivít privilegovaných používateľov, 

• analýza založená na big-data a machine learning algoritmoch, 

• riadenie bezpečnostných incidentov, pozostávajúce z nasledovných procesov: 

• identifikácia a hlásenie bezpečnostných incidentov, 

• registrácia, kategorizácia a klasifikácia bezpečnostných incidentov, 

• akceptácia bezpečnostných incidentov a určenie riešiteľov, 

• analýza a vyšetrovanie bezpečnostných incidentov a zber dôkazov, 

• riešenie bezpečnostných incidentov a obnova prevádzky, 

• uzatvorenie bezpečnostných incidentov, 



 

• vyhodnotenie bezpečnostných incidentov, zavedenie do knowledge base databázy, spätná väzba a 
poučenie sa z bezpečnostného incidentu, 

• ochrana dát, dátových prenosov a komunikácie: 

• bezpečnosť jednotlivých prostredí, 

• bezpečnosť virtualizovaných prostredí, 

• ochrana dát na úrovni databáz dátových úložísk a pri prenose (šifrovanie dát), 

• ochrana dát na úrovni koncových zariadení (EPP – šifrovanie dát pri každom ich prenose 
alebo uchovávaní v lokálnom alebo centrálnom úložisku, kontrola a šifrovanie externých médií a pod.), 

• riadenie prístupov (implementácia nástrojov IAM a remote access manažmentu), 

• monitoring bezpečnosti na rozhraní s vyvedením logov do vládnej jednotky CSIRT, 

• proces bezpečnej výmeny citlivých informácií s vládnou jednotkou CSIRT, prípadne inými 
spolupracujúcimi OVM (integráciou na JISKB), 

• prostredníctvom vládnej jednotky CSIRT a implementovaním prostriedkov šifrovej ochrany informácií, 

• riadenie softvérových (ďalej aj „SW“) záplat (Patch management), 

• zvýšenie ochrany pred útokmi z externého prostredia: 

• ochrana pred malware a ransomware a inými hrozbami, 

• manažment bezpečnosti sietí (nasadenie nových moderných sieťových prvkov AFW, NGFW, a pod.), 

• manažment bezpečnostných konfigurácií (implementácia systému pre jednotnú správu a deployment 
bezpečnostných politík a bezpečnostných konfigurácií). 

V rámci projektu sa od dodávateľa očakáva: 

• dodanie hardvérových (ďalej aj „HW“) komponentov, 

• dodanie krabicového softvérového (ďalej aj „SW“) vybavenia, 

• poskytnutie služieb experta/konzultanta pre oblasť bezpečnosti procesov vo verejnej správe zahŕňajúcich: 

• analytické a návrhové práce, 

• inštalačné práce (platí pre HW i SW), 

• konfiguračné práce, 

• služby spojené so zaškolením administrátorov/používateľov, 

• vypracovanie/poskytnutie dokumentácie, 

• práce súvisiace s prepojením na Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti (týka sa časti 
budúcej zákazky „Incident manažment“). 

Detailná špecifikácia predmetu budúcej zákazky je súčasťou kapitoly 3 tohto opisu predmetu zákazky (ďalej aj 
„OPZ“). 

2. Aktivity pred projektom 

Pred špecifikáciou samotného projektu je potrebné interne na strane ÚV SR zrealizovať aktivity špecifikované 
v tejto kapitole OPZ. Aktivity uvedené v tejto kapitole OPZ sa od dodávateľa nepožadujú, slúžia len pre jeho 
informáciu, aké typy vstupov od ÚV SR pred začiatkom projektu dostane k dispozícii. Je dôležité poznamenať, 



 

že niektoré z predprojektových aktivít už ÚV SR zrealizoval, niektoré aktuálne realizuje a niektoré plánuje 
vykonať v najbližšom období. 

2.1. Zmapovanie existujúceho stavu siete na úrovni vrstiev L1, L2 a L3 

Verejný obstarávateľ v predprojektovej fáze: 

• zmapuje existujúcu sieť na úrovni vrstiev L1 (fyzická vrstva), L2 (linková vrstva) a L3 (sieťová vrstva), 

• aktualizuje mapy siete a dokumentáciu, 

• navrhne koncept riešenia implementácie dodávaných komponentov 

Mapovanie bude vychádzať z dostupných podkladov, ktoré budú aktualizované podľa súčasného stavu 
a poskytnuté dodávateľovi pred začiatkom prác. 

2.2. Koncept novej sieťovej architektúry 

Cieľom tejto aktivity je na strane verejného obstarávateľa ujasniť si koncept novej (aktualizovanej) sieťovej 
architektúry najmä v oblastiach: 

• sieťového perimetra, 

• prepojenia dátových centier, 

• siete LAN a pobočiek ako je uvedené nižšie, 

• procesov správy a dohľadu. 

Aj výstupy tejto predprojektovej činnosti budú dodávateľovi poskytnuté ešte pred začiatkom prác. 

2.2.1. Sieťový perimeter 

Súčasťou tejto aktivity je zmapovanie súčasného stavu a vytvorenie vlastnej predstavy novej (aktualizovanej) 
sieťovej architektúry v oblasti sieťového perimetra a jeho ochrany na strane ÚV SR. 

2.2.2. Prepojenia dátových centier 

Súčasťou tejto aktivity je zmapovanie a vytvorenie vlastnej predstavy novej (aktualizovanej) sieťovej 
architektúry v oblasti prepojenia dátových centier najmenej v nasledovnom členení: 

• definovanie základných vlastností, 

• topológia, 

• kapacita liniek, 

• dostupnosť, 

• záložné linky, 

• dodávatelia a súvisiace SLA. 

2.2.3. LAN a pobočky 

Súčasťou tejto aktivity je zmapovanie a vytvorenie vlastnej predstavy novej (aktualizovanej) sieťovej 
architektúry v oblasti pripojených pobočiek a LAN sietí na pobočkách. Výstupom tejto aktivity bude predstava 
pozostávajúca z/zo: 

• sieťovej architektúry zachytávajúcej pripojenie pobočiek, 

• aktívnych sieťových prvkov, 



 

• pripojených koncových zariadení. 

2.3. Inventúra serverov (aplikácie, OS, verzia, VLAN, PLAN) 

Cieľom tejto aktivity je na strane verejného obstarávateľa predovšetkým zmapovať a zrevidovať stav a 
konfiguráciu existujúcich serverov z hľadiska: 

• HW konfigurácie, 

• operačných systémov, 

• verzií SW, 

• využitia kapacít, 

• bezpečnostných politík a pravidiel. 

Prehľad stavu IT infraštruktúry na ÚV SR bude zahŕňať nasledovné časti infraštruktúry: 

• Fyzické servre, ich technické špecifikácie, modely, názvy, operačné systémy, IP adresy, prípadná platnosť 
licencií a ich fyzické umiestnenie, 

• Úložiská -  typ,  parametre, podpora, 

• Virtuálne hosty – virtualizačná technológia, verzia, licencie,  

• Virtuálne servre – špecifikácia a umiestnenie, kde sú hostované, 

• Zoznam a stav jednotlivých webových aplikácií, interných aj externých. 

Následne verejný obstarávateľ stanoví plán ďalšieho využitia serverov v rámci jeho IT infraštruktúry. Výstupom 
tejto aktivity bude tabuľka obsahujúca zoznam všetkých serverov a ich nasledovnými parametrami: 

• označenie (meno), 

• stav (bežiaci, vypnutý, iné), 

• disková kapacita (celková, využitá),  

• CPU,  

• Inštalovaná pamäť RAM,  

• IP adresa,  

• operačný systém, 

• bežiace aplikácie, 

• implementovaná bezpečnostná politika, 

• stratégia ďalšej prevádzky. 

Ďalším výstupom aktivity bude plán ďalšieho využitia do budúcna, v rámci ktorého bude ÚV SR indikovať 
plánované zrušenie, ponechanie, či prípadnú migráciu do Vládneho cloudu. Taktiež bude indikovaná potreba 
upgrade alebo preinštalovania a umiestnenia v sieti. 

Výstupy inventúry budú poskytnuté dodávateľovi ešte pred začiatkom prác. 

2.4. Nová VM platforma 



 

Cieľom tejto aktivity, ktorú verejný obstarávateľ do značnej miery už zrealizoval, je na strane verejného 
obstarávateľa zanalyzovať súčasnú situáciu a naplánovať špecifikáciu novej VM platformy. Na základe 
plánovaného využitia platformy si ÚV SR interne: 

• vyšpecifikoval HW požiadavky pripravovanej novej VM platformy, 

• zvážil, ktoré systémy budú prevádzkované v rámci Vládneho cloudu (napr. Jastrab, ITMS, Slov-Lex, 
Centrálny register zmlúv), a ktoré budú hostované v rámci novej VM platformy. 

Pri plánovaní parametrov obstarávanej VM platformy sa v rámci tohto OPZ vychádzalo najmä z: 

• parametrov existujúcich serverov, 

• nových plánovaných aplikácii a systémov, 

• uvažovaných migrácií do Vládneho cloudu, 

• odhadu priestoru na predpokladaný rast, nové systémy a primeranú rezervu. 

2.4.1. Plánovanie kapacít 

Po analýze uvedenej vyššie v texte verejný obstarávateľ odhadol požadovanú kapacitu RAM novej VM 
platformy na 1,5 TB RAM a potrebe 100 TB využiteľného diskového priestoru, čo znamená približne 150 TB 
surovej diskovej kapacity. Z hľadiska výkonu a potrebnej redundancie sú potrebné 4 servery, každý 1 CPU 
s minimálne 28 jadrami, 2x dual 10 Gb Ethernet pripojením a redundantnými napájacími zdrojmi. Ako dátové 
úložisko sa navrhuje all-flash storage s garantovanou efektívne použiteľnou kapacitou minimálne 100 TB. 
Úložisko musí mať pripojenie minimálne 2x 1/10/25 Gb Ethernet, 2x 1/10/25 Gb Ethernet Replication a 2x 1Gb 
Management Ports. Požadovaný bude tiež redundantný riadiaci modul a redundantné napájacie zdroje. 

2.4.1.1. Existujúce servery 

Z vykonanej analýzy realizovanej na strane ÚV SR vyplýva, že súčasné servery prevádzkujú približne 100 VM 
a disponujú 600 GB RAM a 40 TB diskovým priestorom. 

2.4.1.2. Priestor na rast 

Z analýzy realizovanej ÚV SR tiež vyplýva, že potrebný priestor na rast je potrebné plánovať približne v objeme 
súčasných serverov (ide o približne 600 GB RAM a o 40 TB diskového priestoru). 

2.4.1.3. Nové projekty 

V rámci aktivity dimenzovania je tiež potrebné uvažovať aj plánované nové projekty v gescii ÚV SR ďalej zvýšia 
požiadavky na kapacitu RAM pamäte a objem diskového priestoru. Ide o projekty ako napr. EKS (požiadavky 
na úrovni 128 GB RAM + 4 TB HDD) a ďalšie. 

2.4.1.4. Projekty, ktoré netreba počítať do kapacity 

Nasledovné nové projekty sú plánované a pripravované, avšak budú prevádzkované v rámci Vládneho cloudu 
a teda ich nie je potrebné zahrnúť do plánovanej kapacity novej VM platformy. V súčasnosti ide o tieto projekty 
(nie je vylúčené, že v budúcnosti bude tento okruh rozšírený): 

• Jastrab, 

• ITMS, 

• Slov-Lex, 

• Centrálny register zmlúv. 

2.4.2. Vlastnosti a požiadavky 



 

Ďalšie požiadavky na novú VM platformu vyplývajúce z vykonanej analýzy sú pretavené do špecifikácie 
uvedenej v ods. 3.2 tohto OPZ. 

2.4.2.1. VMware vs. OpenStack 

Súčasťou analýzy bolo aj porovnanie dvoch virtualizačných platforiem VMware a OpenStack. Vzhľadom na 
doterajšie negatívne skúsenosti verejného obstarávateľa s dostupnosťou podpory pre existujúce riešenie 
OpenStack bolo rozhodnuté preferovať platené riešenie VMware s garantovanou platenou podporou. 
Prevádzkované sú virtuálne a fyzické servery na platformách Windows, Linux a kontajnerizované aplikácie. 

2.4.2.2. Internetová priepustnosť 

Požadovaná rýchlosť jednotlivých rozhraní (tiež výsledok internej analýzy verejného obstarávateľa) je 
zohľadnená na viacerých miestach kapitoly 3 tohto OPZ. 

2.4.2.3. Disková priepustnosť 

Požadované parametre diskov v rámci serverov a dátového úložiska sú uvedené v rámci špecifikácií 
jednotlivých HW položiek v kapitole 3 tohto OPZ. 

2.4.2.4. Plná redundancia 

Z analýzy vyplynulo, že je nevyhnutné, aby hlavné dodávané komponenty boli plne redundantné, inštalované 
dvojmo v dvoch rôznych serverovniach (uvedené je zahrnuté v rámci špecifikácií jednotlivých HW položiek 
popísaných v kapitole 3 tohto OPZ). 

Medzi jednotlivými lokalitami budú rozprestreté IP, fibre chanel, tak aby bolo možné preniesť zariadenia bez 
zmien adries. 

3. Aktivity počas projektu 

V tejto kapitole OPZ je uvedený prehľad technického vybavenia (HW a SW) a popis služieb, ktoré sa požadujú 
od dodávateľa projektu. 

3.1. Fyzická bezpečnosť 

Od dodávateľa sa požadujú aj práce v nasledovnom rozsahu: 

• inštalácia kamier, 

• zapojenie kamier, 

• dodanie a inštalácia Nahrávacieho SW pre kamerový systém (zahrnúť aj implementáciu nahrávacieho a 
manažovacieho SW) 

o  Opensource platforma prevádzkovaná na virtuálnom stroji alebo v kontajneri docker. 

o  SW musí umožňovať nastavenie retenčnej doby záznamu 

o Inštalácia nahrávacieho SW pre kamery 

o  Záznamy budú ukladané na samostatné úložísko NAS. Toto nie je súčasťou dodávky, bude 
poskytnuté objednávateľom 

• dodanie podpornej dokumentácie, ktorá bude zahŕňať najmenej inštalačný postup, konfiguračné 
nastavenia a používateľský manuál, 

• zaškolenie na prácu s kamerou a obslužným softvérom, 

• dodávateľ poskytne súčinnosť pri integrovaní dodaných záznamových kamier do systémov obstarávateľa. 

 



 

3.1.1. IP kamery na ochranu perimetra 

Od dodávateľa sa požaduje dodávka 5 kusov IP kamier, ktoré budú slúžiť na ochranu perimetra. Minimálne 
požiadavky pre tieto IP kamery sú: 

• IP kamera na vonkajšie použitie vrátane inštalačných konzol pre pripevnenie na budovu, 

• rozlíšenie minimálne 4MP, 

• pripojenie: ethernet, 

• možnosť nočného videnia s IR prísvitom, 

• detekcia pohybu 

• zorný uhol min. 50, max. 120 stupňov, 

• napájanie: PoE, 

do  položky č. 1 Prílohy č. 2 Štruktúrovaný rozpočet zahrňte aj náklady na implementáciu nahrávacieho a 
manažovacieho SW. 

3.1.2. IP kamery v serverovniach 

Od dodávateľa sa požaduje dodávka 2 kusov IP kamier, ktoré budú umiestnené v serverovniach. Minimálne 
požiadavky pre tieto IP kamery sú: 

• IP kamera na vnútorné použitie, 

• rozlíšenie min. full HD, 

• pripojenie: ethernet, 

• možnosť nočného videnia, 

• detekcia pohybu, 

• zorný uhol: min. 50, max. 120 stupňov, 

• napájanie: PoE. 

3.2. Aktualizácia VM platformy 

Cieľom tejto aktivity bude zo strany dodávateľa pripraviť nové virtualizačné prostredie fungujúce paralelne so 
súčasným riešením a postupná migrácia všetkých Virtual Machines (VM) do nového prostredia. Migrácia VM 
bude zahŕňať inštaláciu nového, podporovaného a aktualizovaného operačného systému vrátane všetkých 
komponentov a služieb a následnú migráciu aplikácií/služieb z pôvodného VM prostredia do nového VM 
prostredia. Pri migrácii je prirodzene potrebné brať ohľad na bezpečnostné smernice a špecifikácie, 
ako aj pravidlá zálohovania a ďalšie zavedené smernice a zvyklosti verejného obstarávateľa. 

3.2.1. Návrh celkovej architektúry 

V rámci návrhu celkovej architektúry sa od dodávateľa požaduje: 

• návrh celkovej architektúry aktualizovanej VM platformy, 

• poskytnutie súčinnosti pri finálnom návrhu celkovej architektúry nového VM prostredia, 

• ponúkané riešenie musí optimálne zohľadňovať potrebné licencie pre požadované funkčnosti, 

• súvisiace nastavenia sietí, firewallov a iných sieťových prvkov. 



 

Finálny návrh novej architektúry a infraštruktúry bude koordinovaný spolu s odborom informatiky 
a elektronických služieb ÚV SR a schválený pred začiatkom aktualizácie VM platformy. 

3.2.2. Vybudovanie novej architektúry (vedľa súčasnej) a sieťové prepojenia 

3.2.2.1. Úložisko (Storage) 

Predmetom dodávky zo strany dodávateľa bude dodanie 2 kusov dátového úložiska, ktoré musí spĺňať tieto 
minimálne požadované parametre: 

• diskové polia budú umiestnené po jednom kuse v dvoch lokalitách vzdialených cca 500m prepojené 
25Gb/s ethernet.  

• typ: all-flash storage, 

• garantovaná efektívna použiteľná kapacita min. 50 TB. Využiteľná kapacita pred deduplikáciou 

• podpora iSCSI protokolu, 

• dáta virtuálnych strojov budú synchronizované cez mechanizmy ESX farmy, 

• online deduplikácia a kompresia, 

• 2x 1/10/25 Gb Ethernet, 

• 2x 1/10/25 Gb Ethernet replication, 

• min. 1 Gb manažovaci port. 

Od dodávateľa sa požaduje aj inštalácia a oživenie úložiska a dodanie podpornej dokumentácie, ktorá bude 
zahŕňať najmenej inštalačný postup, konfiguračné nastavenia a používateľský manuál. 

3.2.2.2. Servery 

Predmetom dodávky zo strany dodávateľa bude dodanie 4 kusov serverov pre virtualizáciu.  

Servery budú umiestnené po 2 ks v každej lokalite.  

K serverom je možné pripojiť disky z oboch lokalít. 

Minimálne požadované parametre sú: 

• platforma x86, 

• počet jadier na procesor min. 28, 

• 1x procesor min. Intel Xeon Gold 6330 alebo ekvivalent, 

• operačná pamäť osadená min. 384 GB RAM, 

• operačná pamäť rozšíriteľná na min. 2TBm 

• osadené disky min. 2x 480 GB SSD RAID1 

• sas/sata/nvme backplane, 

• HW radič kompatibilný s VMware, 

• zdroj 2x hotplug, plne redundantný 

• 2x Dualport 10/25 Gbps sfp+ (4 porty spolu) 

• vzdialený manažment na samostatnom ethernet porte, https/html5, nie java/activex, snmp 



 

• prevedenie rack mountable, rack rail, kabeláž, príslušenstvo, 

• operačný systém ESXi min 7.0 na image osadenom v serveri. 

Od dodávateľa sa požaduje aj inštalácia a oživenie serverov a dodanie podpornej dokumentácie, ktorá bude 
zahŕňať najmenej inštalačný postup, konfiguračné nastavenia a používateľský manuál. 

3.2.2.3. Zálohovanie 

Cieľom projektu je dosiahnuť stav, v ktorom je možné obnoviť akúkoľvek VM v stave nie staršom ako 12 hodín. 
Predmetom zálohovania je okrem zálohovania VM aj zálohovanie SQL databáz a zálohovanie e-mailových 
schránok. 

Dátové úložisko pre ukladanie záloh bude vybudované obstarávateľom v samostatnom projekte. Bude 
založené na technológii NAS prípadne iSCSI diskoch. Nie je počítané so zálohovaním na páskové mechaniky.  

Od dodávateľa sa požaduje: 

• konfigurácia zálohovacieho SW podľa inštrukcií ÚV SR,  

• zaškolenie obsluhy  

• dodanie podpornej dokumentácie, ktorá bude zahŕňať najmenej popis riešenia, inštalačný postup, 
konfiguračné nastavenia a používateľský manuál. 

3.2.2.4. SW licencie a podpora – VMware 

Od dodávateľa je požadované dodanie licencií a podpory pre SW riešenie VMware. Detaily sú uvedené 
v nasledovných bodoch: 

• 1 ks SW licencia VMware vCenter Server 7 Foundation for vSphere 7 up to 4 hosts (Per Instance), 

• 4 ks SW licencie VMware vSphere 7 Standard for 1 processor, 

• podpora VMware vCenter na 5 rokov: Production Support/Subscription VMware vCenter Server 7 
Foundation for vSphere 7 up to 4 hosts, 

• podpora VMware vSphere na 5 rokov: Production Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard 
for 1 processor. 

V prípade, že dodávané riešenie vyžaduje iný rozsah pokrytia licencií, žiadame o tomto informovať a navrhnúť 
vhodný rozsah. V ponuke uveďte navrhovaný rozsah. 

3.2.2.5. SW licencie – zálohovací SW 

Od dodávateľa je v rámci dodávky požadované dodanie licencií pre zálohovací software podľa nasledovného: 

• licencia a podpora na dobu 5 rokov,  

• licencia pre 4 fyzické 1-socket servery, 

• funkcie pre zálohovanie, obnovu a replikáciu, 

• monitorovanie, reportovanie a plánovanie kapacity, 

• vhodné pre zálohovanie prostredí VMware,  

• vysokorýchlostné obnovenie, 

• overená obnoviteľnosť - záruka obnovenia každého súboru, aplikácie alebo virtuálneho serveru, 

• úplná viditeľnosť - aktívny monitoring 24x7, 



 

• optimalizácia zdrojov a sledovanie konfigurácií, 

• plánovanie kapacít,  

• prevencia straty dát, RTPO < 15 min. pre aplikácia aj dáta, 

• automatické inteligentné riadenia záťaže, 

• zabudovaná WAN akcelerácia,  

• end-to-end kryptovanie, 

• deduplicating storage performance improvements,  

• zabudovaná kompresia a deduplikácia, 

• napr. Veeam Backup Essentials alebo obdobné. 

3.2.2.6. Podporná technika 

Cieľom sledovaným v rámci projektu je dosiahnutie maximálnej možnej úrovne ochrany a monitoringu 
serverov, úložísk a sieťovej infraštruktúry v dátovom centre. Pre tento účel je potrebné zaobstarať – okrem IP 
kamier špecifikovaných v bode 3.1 tohto OPZ – aj vhodnú podpornú techniku, medzi ktorú patria: 

 senzory teploty, 

 záplavové čidlá, 

 PDU, 

 monitoring distribúcie energie (v prípade, že nie je súčasťou PDU). 

3.2.2.6.1. Senzory 

Od dodávateľa je požadované dodanie senzorov potrebných pre automatické monitorovanie serverovne. 
Detaily sú uvedené v nasledovných bodoch OPZ. 

3.2.2.6.1.1. Detekcia otvorených rackov 

Dodávateľ v rámci plnenia budúcej zákazky dodá a nainštaluje 2 kusy senzorov otvorenia racku s týmito 
minimálnymi parametrami: 

• kontrola stavu otvorenia/zatvorenia dverí na dátovom rozvádzači, 

• plug & play pripojenie priamo do RJ45 portov inteligentnej PDU, 

• možnosť sériového zapojenia viacerých senzorov. 

3.2.2.6.1.2. Rackové teplomery 

Od dodávateľa sa očakáva dodanie 2 kusov teplotných senzorov pre rack a ich osadenie. Minimálne 
požadované parametre sú: 

• monitorovanie teploty a vlhkosti prostredia, 

• plug & play pripojenie priamo do RJ45 portov inteligentnej PDU, 

• možnosť sériového zapojenia viacerých senzorov, 

• rozsah merania minimálne: -20 až +70 stupňov Celzia, 

• presnosť merania teploty: 0,5 stupňa Celzia v rozsahu 20-70 stupňov, 

• rozsah merania vlhkosti 0% - 100% relatívna vlhkosť, 



 

• presnosť merania vlhkosti: 1%. 

3.2.2.6.1.3. Záplavové čidlo 

Od dodávateľa sa očakáva dodanie a asistencia pri inštalácii 2 kusov záplavových čidiel pre serverovňu. 
Minimálne požiadavky na čidlá sú: 

• monitorovanie zaplavenia vodou, 

• pripojenie RJ45. 

3.2.2.6.2. UPS 

Od dodávateľa je požadované dodanie 2 ks záložného batériového zdroja napájania do racku s nasledovnými 
minimálnymi požadovanými parametrami: 

• prevedenie 19“ rack mountable  

• topológia on-line, 

• výkon min. 2000 VA / 1800 W, 

• fáza (vstup/výstup) 1:1, 

• vstup: IEC-320 C20, 

• výstup zásuvka IEC 320 C13, alebo IEC 320 C19 počet a kapacita podľa dodávaných PDU, 

• IEC Jumpers 2x, 

• ďalšie rozhrania RJ45 a USB, 

• vzdialený menežment http/snmp, 

• manažment SW. 

Od dodávateľa sa požaduje aj inštalácia a oživenie serverov a dodanie podpornej dokumentácie, ktorá bude 
zahŕňať najmenej inštalačný postup, konfiguračné nastavenia a používateľský manuál. 

3.2.2.6.3. PDU, patch panely 

Dodávateľ v rámci dodávky dodá 2 ks rack PDU do každého dodávaného Racku spĺňajúce minimálne 
nasledovné požadované parametre: 

• montovateľné do 19“ racku  pri inštalácii vertikálne nutné rátať s dostatočnou šírkou RACKU, 

• jeden PDU bude pripojený na UPS a druhý na nezálohovanú elektrickú sieť, 

• LCD informačný displej, 

• port RJ45 – monitoring, 

• podporované protokoly: IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, 
SSL, TLS, Telnet, FTP a Syslog, 

• vstup: IEC-320 C14, 10A, 100 – 240 Vac, 50 / 60 Hz, 

• výstup: min 8x IEC-320 C13, 

• individuálne spínané vstupy. 

Dodávateľ v rámci dodávky dodá 2 kusy rack patch panel. Minimálne požadované parametre sú nasledovné: 

• Počet RJ45 portov: 24, 



 

• Rozmery a prevedenie: do 19“ racku, predpokladaná výška 1U, 

• Kategória: CAT6. 

3.2.2.6.4. Racky s kompletnými službami 

Od dodávateľa sa očakáva dodanie 2 kusov 19“ rack skrine, ktoré spĺňajú tieto požadované parametre: 

• rozmery: výška min. 42U, šírka 800mm, hĺbka min. 1000mm, 

o šírka RACK-u musí zohľadňovať prípadný priestor pre inštaláciu PDU Vertikálne, 

• nosnosť RACK-u musí byť minimálne 500kg, 

• pri ponuke treba rátať so samostatne stojacími RACK-mi s prípadnou možnosťou spojenia, 

• predné a zadné dvierka uzamykateľné kľúčom. 

Od dodávateľa sa požaduje aj inštalácia rackových skríň a dodanie podpornej dokumentácie, ktorá bude 
zahŕňať najmenej inštalačný postup a používateľský manuál. 

ÚV SR zabezpečí pred inštaláciou 2 nezávislé napájacie vetvy pre každý rack, dodávateľ skontroluje pred 
inštaláciou. 

Kabeláž, konektory a ďalší bežný inštalačný materiál dodávateľ poskytne v množstve primeranom tomuto 

projektu. 

3.2.2.6.5. Switche 

Dodávateľ v rámci budúcej zákazky dodá a nainštaluje 7 ks switchov.  

2 ks switch, minimálne požadované parametre sú nasledovné: 

• prevedenie rack 1U, 

• porty: 24x 10/25-Gbps a 6x 40/100-Gbps QSFP28, 

• podporovaná rýchlosť pre downlink 1/10/25-Gbps, 

• CPU min. 4 jadrá, 

• porty pre manažment: 1x RJ-45 a 1x SFP, 

• port min: 20x10GbE, 4x10GbE RJ-45/SFP+, 

• celková prepínacia a smerovacia kapacita prepínača min. 400 Gbps, 

• celková smerovacia kapacita prepínača min. 200 Mpps, 

• referenčný model C93180YC-FX3 alebo ekvivalentný. 

5 ks L2/L3 manažovateľný switch, minimálne požadované parametre: 

 prevedenie rack mount, 

 počet metalických portov: 48x 10/100/1000 Mbit/s RJ 45, 

 počet optických portov: 1/10 Gbps s voliteľným fyzickým rozhraním 4x 10GE SFP +, 

 celková pripínacia a smerovacia kapacita prepínača min. 50 Gbps, 

 celková priepustnosť prepínača min.: 150Mpps, 

 QoS, VLAN a DHCP snooping. 



 

Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ v súčasnosti, t. j. pred uzavretím tejto Zmluvy, prevádzkuje 
infraštruktúru postavenú na riešeniach spoločnosti Cisco, pričom obstarávané tovary v rámci tejto zákazky 
budú zakomponované do súčasnej infraštruktúry. IT personál objednávateľa disponuje školeniami na Cisco 
a v prípade dodávky ekvivalentu od iného výrobcu Dodávateľ zabezpečí preškolenie zamestnancov 
Objednávateľa. 

Od dodávateľa sa taktiež požaduje aj osadenie a oživenie switchov a dodanie podpornej dokumentácie, ktorá 
bude zahŕňať najmenej inštalačný postup, konfiguračné nastavenia a používateľský manuál. 

3.2.2.6.6. Firewally 

Dodávateľ v rámci plnenia zabezpečí dodávku 2 firewallov. Minimálne požadované parametre týchto zariadení 
sú: 

• celkový počet portov min. 10, 

• USB: áno, 

• počet sieťových portov (RJ-45): min. 8, 

• celkový počet rozširujúcich slotov: min. 8, 

• typy rozširujúcich slotov SFP (mini-GBIC); SFP+, 

• počet SFP slotov: min. 4, 

• počet SFP+ slotov: min. 4, 

• ethernet technológia, 10 Gigabit Ethernet, 

• sieťový štandard 1000Base-T; 10GBase-X; 1000Base-X, 

• manažovateľný: áno, 

• inštalovateľný do 19“ racku, 

Dodávateľ tiež dodá prislúchajúcu SW licenciu pre Unified Threat Management (UTM) na dobu 5 rokov podľa 
nasledovného: 

• IPS, 

• Antivirus, 

• Botnet, 

• IP/Domain Reputation, 

• Mobile Security, 

• Web Filtering, 

• Antispam, 

• Content disarming a sandboxing, 

• 24x7x365 Support Services 

Požaduje sa firewall throughput minimálne 20gbit/s a IPS throughput minimálne 5gbit/s. Minimálne 2 milióny 
concurrent sessions. 

Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ v súčasnosti, t. j. pred uzavretím tejto Zmluvy, disponuje IT 
personálom so skúsenosťami a školeniami na Fortinet/FortiGate a v prípade dodávky ekvivalentu od iného 
výrobcu Dodávateľ zabezpečí preškolenie zamestnancov Objednávateľa. 



 

Od dodávateľa sa požaduje aj osadenie a oživenie zariadení, konfigurácia zariadení a UTM, dodanie podpornej 
dokumentácie, ktorá bude zahŕňať najmenej inštalačný postup, konfiguračné nastavenia a používateľský 
manuál. 

3.2.2.6.7. Out-of-band manažment 

Od dodávateľa sa v rámci budúcej zákazky očakáva dodanie 2 kusov Out-of-band Operations Managera 
s nasledovnými minimálnymi parametrami: 

• 4 sériové porty RJ45 RS-232 Console Port, 

• požadované porty: 

o 1 x micro USB 2.0 Console Port and 1 x RJ45 Serial, 

o 8 x USB 2.0 ports for device console management, 

o 2 x USB 3.0 Host Ports for storage, 

o 2 x 10/100/1000 Ethernet/SFP Fiber port, 

o min. 16 x RJ45 RS-232 Serial Ports, 

• prístup k Out-of-band managementu bude chránený a zabezpečený bezpečnostnou infraštruktúrou siete 
objednávateľa. 

Od dodávateľa sa rovnako požaduje aj poskytnutie ovládacieho SW a príslušnej dokumentácie, ktorá bude 
zahŕňať najmenej inštalačný postup, konfiguračné nastavenia a používateľský manuál. 

3.2.2.7. Montážne a inštalačné práce 

V rámci tejto aktivity dodávateľ zabezpečí kvalifikovanú inštaláciu serverovne v rozsahu 40 človekodní 
experta/konzultanta pre oblasť bezpečnosti procesov vo verejnej správe. Od dodávateľa verejný obstarávateľ 
požaduje: 

• projekt montáže alebo montážny plán, 

• montáž rack skríň, 

• montáž serverov do racku, 

• montáž switchov do racku, 

• montáž senzorov teploty, otvorenia dvierok a záplavového čidla, 

• montáž PDU do racku, 

• montáž patch panela do racku, 

• zapojenie rozvodov elektrickej energie. 

3.2.2.8. Konfigurácia sieťových prvkov, kabeláž a oživenie 

V rámci tejto aktivity dodávateľ zabezpečí montáž a zapojenie všetkých komponentov serverovne v rozsahu 
podľa nižšie uvedeného: 

• dátové pripojenie zariadení, 

• revízne správy, testovacie protokoly, 

• oživenie zariadení, 

• konfigurácia všetkých komponentov, 



 

• zaškolenie obsluhy, 

• poskytnutie dokumentácie. 

Vyššie uvedené sa vzťahuje na: 

• servery, 

• dátové úložisko, 

• switche, 

• PDU, 

• firewally, 

• všetky dodané senzory. 

3.3. Sieťová infraštruktúra a aktualizácia VM 

3.3.1. Šifrované pripojenie pobočiek 

V rámci tejto aktivity dodávateľ poskytne práce súvisiace s podporou pri šifrovanom pripojení pobočiek: 

• dodávateľ navrhne HW a SW riešenia pre šifrované pripojenie pobočiek, 

• návrh bude obsahovať vzorový testovací account, 

• vzorová konfigurácia, šifrovanie, autentifikácia a adresné rozsahy, 

• dokumentácia, 

• zaškolenie. 

3.3.2. LINUX SYSADMIN práce – aktualizácia VM / nahradenie starých OS, migrácia do cloudu 

V rámci tejto aktivity dodávateľ poskytne práce súvisiace s podporou pri inštalácii sieťovej infraštruktúry: 

• LINUX administrátor aktualizácia VM, 

• zrušenie nepotrebných serverov, 

• upgrade vybraných serverov, 

• reinštalácia vybraných serverov, 

• migrácia vybraných serverov do cloudu, 

• presťahovanie vybraných serverov do iných VLAN, 

• inštalácia nových serverov. 

Predpokladaný súhrnný rozsah prác pre túto aktivitu je 120 človekodní experta/konzultanta pre oblasť 
bezpečnosti procesov vo verejnej správe. 

3.3.2.1. Demontáž nepotrebných serverov a zariadení 

Od dodávateľa sa bude požadovať korektné zrušenie už nepotrebných serverov na základe analýzy ÚV SR 
popísanej v bode 2.4 tohto OPZ. Práce budú zahŕňať najmä: 

• zálohovanie serverov, 

• odinštalovanie serverov, 

• vypnutie serverov, 



 

• demontáž serverov (v prípade fyzických serverov), vynesenie zariadení, 

• dokumentáciu k realizovanému procesu, 

• akceptačný protokol, 

• protokol o ekologickej likvidácii. 

3.3.2.2. Upgrade vybraných serverov 

Od dodávateľa sa bude požadovať SW a/alebo HW upgrade serverov identifikovaných na základe analýzy ÚV 
SR popísanej v bode 2.4 toho OPZ. Práce budú zahŕňať predovšetkým: 

• zálohovanie serverov, 

• SW/HW upgrade, 

• oživenie serverov, 

• dokumentáciu k realizovanému procesu, 

• akceptačný protokol. 

3.3.2.3. Reinštalácia vybraných serverov 

Od dodávateľa sa bude požadovať re-inštalácia serverov identifikovaných na základe analýzy ÚV SR popísanej 
v bode 2.4 toho OPZ. Práce budú zahŕňať najmä: 

• zálohovanie serverov, 

• re-inštaláciu podľa potrieb verejného obstarávateľa, 

• oživenie serverov, 

• dokumentáciu k realizovanému procesu, 

• akceptačný protokol. 

3.3.2.4. Migrácia vybraných serverov do cloudu 

Od dodávateľa sa bude požadovať migrácia serverov identifikovaných na základe analýzy ÚV SR popísanej 
v bode 2.4 toho OPZ. Práce budú zahŕňať najmä: 

• samotnú migráciu do cloudu, 

• zrušenie pôvodných (už zmigrovaných) serverov na ÚV SR, 

• dokumentáciu k realizovanému procesu, 

• akceptačný protokol. 

3.3.2.5. Presťahovanie vybraných serverov do iných VLAN 

Od dodávateľa sa bude požadovať presun serverov – vybraných na základe analýzy ÚV SR popísanej v bode 2.4 
tohto OPZ – do iných VLAN. Práce budú zahŕňať predovšetkým: 

• samotný presun serverov do iných VLAN, 

• dokumentáciu k realizovanému procesu, 

• akceptačný protokol. 

3.3.2.6. Inštalácia nových serverov tam, kde sa rozdeľujú služby 



 

Od dodávateľa sa bude požadovať inštalácia nových serverov – vybraných na základe analýzy ÚV SR popísanej 
v bode 2.4 tohto OPZ – tam, kde sa rozdeľujú služby s cieľom, aby každá služba bežala na vlastnom VM. Práce 
budú zahŕňať predovšetkým: 

• samotný presun serverov, 

• dokumentáciu k realizovanému procesu, 

• akceptačný protokol. 

3.4. Monitoring a reakcia na incidenty 

Objednávateľ rozdelil požadovanú implementáciu SW a procesných častí implementácie riešenia na tieto dve 

základné skupiny: 

1. Implementácia vybranej technológie ako základného systému  

a. Obsahuje Základnú dodávku SW, prvotná inštalácia, Rozsah licencií SW vrátane OpenSource 

komponentov 

b. Architektúry jednotlivých komponentov 

c. Inštalácia serverov a konfigurácia sieťového prostredia 

d. Plán zálohovania a obnovy prostredí s implementáciou 

Táto časť je naceňovaná v ponuke ako položky 18-23 Príloha č. 2 Štruktúrovaný rozpočet. 

2. Konfigurovanie jednotlivých komponentov  

a. Dokumentácia 

b. Príprava procesov a postupov 

Táto časť je naceňovaná v ponuke ako položky 25-35 Príloha č. 2 Štruktúrovaný rozpočet. 

 

Z pohľadu viditeľnosti a manažmentu incidentov sa realizáciou projektu sledujú predovšetkým tieto hlavné 
ciele: 

• nasadenie moderných, pokročilých bezpečnostných opatrení a sofistikovaných bezpečnostných 
mechanizmov, ktoré budú zaisťovať požadovanú úroveň ochrany všetkých bezpečnostne relevantných 
informačných aktív a zároveň budú schopné reflektovať vývoj v oblasti kybernetických hrozieb, 

• nasadenie prostriedkov a prvkov kybernetickej ochrany a monitorovania, ktoré budú identifikovať možné 
bezpečnostné incidenty aj v reálnom čase, 

• zvýšenie úrovne bezpečnostných postupov a opatrení, ktorých výsledkom bude zníženie miery nových 
alebo stávajúcich rizík a hrozieb na prijateľnú úroveň, 

• zlepšenie prevencie kybernetických útokov používaním nástrojov a techník, ktoré odhalia zraniteľnosti a 
slabiny informačných systémov a aplikácií sektorových OVM skôr, ako dôjde k ich zneužitiu neoprávnenou 
osobou, 

• zlepšenie reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty, ich riadenie, zníženie na požadovanú úroveň, 
kategorizácia a evidencia, 

• umožnenie prístupu k vybraným logom a záznamom z rozhrania IKT prostredia sektorových OVM priamo 
do monitorovacieho systému vládnej jednotky CSIRT, čím bude umožnený aj plošný monitoring 
bezpečnosti prierezovo cez celý podsektor ISVS. 

Základným konceptom je budovanie riešení založených na OpenSource komponentoch s dôrazom na 
vybudovanie kompetencií správy, prevádzky a rozvoja na strane objednávateľa. 



 

V nasledujúcich bodoch tohto OPZ je uvedený prehľad tovarov a služieb, ktoré verejný obstarávateľ požaduje 
od dodávateľa. 

3.4.1. Práca SYSADMIN 

Od dodávateľa verejný obstarávateľ požaduje podporu pri inštalácii a konfigurácii: 

• IDS/IPS sondy, 

• nástroja na vyhľadávanie, analýzu a vizualizáciu, 

• dohľadového SW, 

• ticketovacieho systému, 

• WAF, 

• a iných systémov. 

3.4.2. Systém IDS/IPS 

Od dodávateľa sa očakáva nasmerovanie logov IDS/IPS sondy, L2 a L3 sieťových prvkov a zo serverov v správe 
ÚV SR do indexov. Takisto sa očakáva naplnenie dohľadového systému všetkými L2 a L3 sieťovými prvkami, 
servermi a vybraným aplikačným monitoringom. Dodávateľ taktiež nastaví aj triggre a vytvorí sieťové mapy. 

Cieľom tejto aktivity je dodávka SW nástroja na detekciu prienikov (IDS) a systém prevencie prienikov (IPS). 
Systém detekcie narušenia (IDS) monitoruje prevádzku v sieti, analyzuje prevádzku, vyhľadáva podpisy 
zodpovedajúce známym útokom a generuje upozornenie v prípade podozrivej aktivity pri zachovaní 
prevádzky. Prevádzku monitoruje aj systém prevencie narušenia (IPS). V prípade neobvyklej udalosti bude 
prevádzka zastavená do doby vyšetrenia a nerozhodnutia o ďalšom postupe. Minimálne požadované vlastnosti 
požadovaného SW nástroja sú: 

• viacvláknovosť, 

• automatická detekcia protokolu, 

• dekompresia Gzip, 

• nezávislá HTP knižnica, 

• štandardné metódy vstupu, 

• výstup Unified2, 

• flow variables, 

• fast IP matching, 

• protokol HTTP, 

• štandardné výstupy JSON, 

• Windows binaries, 

• Lua skriptovanie, 

• Prelude output, 

• zhoda súborov, protokolovanie, extrakcia, výpočet kontrolného súčtu md5, 

• IP reputation, 

• záznamník DNS, 



 

• podpora VXLAN, 

• licencia a podpora na dobu 5 rokov. 

Od dodávateľa sa požaduje aj poskytnutie príslušnej dokumentácie, ktorá bude zahŕňať najmenej inštalačný 
postup, konfiguračné nastavenia a používateľský manuál. Vyžaduje sa aj zaškolenie správcov. 

3.4.3. Nástroj na vyhľadávanie, analýzu a vizualizáciu 

Od dodávateľa je požadovaná dodávka, inštalácia, konfigurácia, zaškolenie a dokumentácia systému na 
vyhľadávanie, analýzu a vizualizáciu. Systém musí spĺňať minimálne tieto požiadavky: 

• vyhľadávací a analytický nástroj založený na JSON, 

• škálovateľný a flexibilný, 

• umožní získať údaje z rôznych zdrojov a formátov, vyhľadávať, analyzovať a vizualizovať ich v reálnom 
čase, 

• umožní vykonávať a kombinovať mnoho typov vyhľadávaní – štruktúrované, neštruktúrované, geografické 
a metrické, 

• distribuovaný fulltextový vyhľadávací nástroj s podporou viacerých klientov s webovým rozhraním HTTP a 
dokumentmi JSON, 

• klienti sú k dispozícii v jazykoch Java, .NET (C#), PHP, Python, Apache Groovy, Ruby, 

• škálovateľné vyhľadávanie, má vyhľadávanie v reálnom čase a podporuje multitenancy, 

• vizualizačnou platformou umožní používateľom vizualizovať údaje pomocou tabuliek a grafov, 

• vizualizácie: geopriestorová analýza, grafy, metriky, dátové tabuľky a ďalšie, 

• ELK stack alebo obdobné, 

• licencia a podpora na dobu 5 rokov. 

Od dodávateľa sa požaduje aj poskytnutie ovládacieho SW a príslušnej dokumentácie, ktorá bude zahŕňať 
najmenej inštalačný postup, konfiguračné nastavenia a používateľský manuál a rovnako tak zaškolenie 
správcov (platí pre body 3.4.3.1 a 3.4.3.2 tohto OPZ). 

3.4.3.1. Zber eventov do nástroja na vyhľadávanie, analýzu a vizualizáciu 

Od dodávateľa je požadovaná konfigurácia nástroja na vyhľadávanie, analýzu a vizualizáciu v oblasti zberu 
eventov. Detaily sú uvedené v nasledovných bodoch: 

• konfigurácia zberu eventov z IDS systému, 

• konfigurácia zberu eventov. 

3.4.3.2. Zber logov 

Na základe vzniknutej dokumentácie a popisov existujúceho stavu sa od dodávateľa vyžaduje zabezpečenie 
implementácie monitoringu a logovania do existujúcich alebo novo špecifikovaných systémov slúžiacich na 
zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí na úrovni sietí, firewallov, serverov, klientskych staníc a 
ďalších identifikovaných zdrojov udalostí v rámci infraštruktúry ÚV SR. Je požadovaná implementácia 
funkcionality zbierania záznamov z prevádzky informačných systémov (tzv. log collector) a nastavenie 
korelačných pravidiel vo vzťahu ku kybernetickým bezpečnostným incidentom. 

V rámci implementácie požaduje ÚV SR návrh rozdelenia rolí, systémov projektov v systémoch monitoringu, 
stanovenia úrovní tresholdov v rámci delenia hrozieb a manuály na spracovanie incidentov v existujúcich alebo 
novo implementovaných systémoch. Pre využitie v budúcich projektoch sa od úspešného dodávateľa vyžaduje 



 

vypracovanie implementačného manuálu a postupu, ako pridávať ďalšie potrebné zdroje do systémov 
monitoringu a logovania udalostí. Implementačný manuál bude k dispozícii pre všetky cieľové existujúce alebo 
novo implementované podporné systémy. V rámci tejto aktivity pôjde o nasledovné logy: 

• Windows event logy, 

• Linux logy, 

• ďalšie. 

3.4.4. Dohľadový SW 

Od dodávateľa je požadovaná dodávka a konfigurácia dohľadového SW nástroja pre siete, všetky servery, 
virtuálne počítače a cloudy. Detaily budúcej dodávky sú uvedené v nasledovných bodoch: 

• softvérové riešenie monitorovania dostupnosti a výkonu IT infraštruktúry, 

• riešenie schopné získavať množstvo typov údajov v reálnom čase z rozličných druhov zariadení v IT 
prostredí – serverov, virtuálnych strojov, sieťových prvkov, úložísk, snímačov a iných zariadení schopných 
poskytnúť údaje o svojej prevádzke prostredníctvom sieťových protokolov, 

• zozbierané údaje je možné okamžite vizualizovať (náhľady, mapy, grafy), 

• pre jednotlivé typy zbieraných údajov možné nastavenie prahových hodnôt, ktorých prekročenie vyvolá 
otvorenie incidentov a môže iniciovať rozličné typy akcií (zaslanie notifikácie v podobe e-mailu 
konkrétnym pracovníkom alebo spustenie opravných skriptov, ktorých úlohou je automatizované riešenie 
vzniknutej situácie), 

• distribuovaný model monitoringu prostredníctvom tzv. proxy, ktoré znižujú zaťaženie monitorovacieho 
servera a sú tiež vhodné pri potrebe monitorovať oblasti siete s vyššími požiadavkami na bezpečnosť, 

• grafické web rozhranie pre všetky typy používateľov s možnosťou zadefinovať prístupové práva 
pre jednotlivé účty a tak obmedziť pohľad do monitorovaného prostredia podľa úloh jednotlivých 
používateľov, 

• agenti dostupní pre viacero populárnych platforiem, 

• webové rozhranie pre všetky typy účtov dostupné prostredníctvom štandardných prehliadačov, 

• performance management – zber, spracovanie, sledovanie, a grafická prezentácia meraných metrík, 
matematické a logické operácie nad metrikami, 

• performance planning – predikcia správania sa meraných hodnôt (kedy bude dosiahnutá daná hodnota, 
aká bude hodnota metriky v danom čase), 

• fault management – vyhodnocovanie prekročenia prahových hodnôt, otváranie incidentov, obohacovanie 
incidentov pomocou atribútov, 

• komplexný korelačný subsystém umožňujúci konfigurovať korelačné pravidlá dávajúce do vzájomných 
vzťahov generované udalosti a automatizovať tak proces uzatvárania incidentov, 

• reporting, grafická prezentácia monitorovaného prostredia, notifikácie, servisný strom – vyhodnocovanie 
plnenia SLA, 

• notifikačný subsystém ponúkajúci konfiguráciu zložitých eskalačných pravidiel, 

• inštalácia a konfigurácia SW servera, 

• inštalácia a konfigurácia na všetkých serveroch, 

• inštalácia a konfigurácia proxy do jednotlivých prostredí, 



 

• zaškolenie správcov, 

• používateľská a inštalačná dokumentácia, 

• licencia a podpora na dobu 5 rokov. 

3.4.5. Ticketovací systém 

Dodávateľ nainštaluje a sprevádzkuje vhodný ticketovací systém na hlásenie a evidenciu priebehu riešenia 
incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

Počet interných zamestnancov nahlasujúcich incidenty je cca. 300 a riešiteľov je cca. 30. 

Budúce riešenie bude musieť podporovať: 

• vytvorenie ticketu z mailu, telefonátu, webového formuláru, zákazníckeho portálu, 

• kategorizáciu požiadaviek, 

• históriu komunikácie, 

• automatické triedenie, 

• šablóny odpovedí, 

• evidenciu poznatkov a riešení, 

• mobilnú aplikáciu, 

• web prístup, 

• reporty, 

• licencia a podpora na dobu 5 rokov. 

Od dodávateľa sa požaduje aj poskytnutie príslušnej dokumentácie, ktorá bude zahŕňať najmenej inštalačný 
postup, konfiguračné nastavenia a používateľský manuál. Požaduje sa i zaškolenie administrátorov 
a používateľov. 

3.4.6. Nasadzovanie WAF pred projekty  

Od dodávateľa je požadované nasadenie web aplikačného firewallu pre systémy ÚV SR prevádzkované 
a vo Vládnom cloude. Inštalácia a nastavenie webového firewallu (WAF) ako špecifickej formy aplikačného 
firewallu, ktorý filtruje, monitoruje a blokuje prenos HTTP do a z webovej služby.  

Dodávateľ zabezpečí a nakonfiguruje zaradenie webových služieb ÚV SR F5 prevádzkovaných v NASESe, 
vládnom cloude alebo integruje WAF riešenie iného komerčného cloudu v závislosti od aplikácie a prostredia, 
v ktorom bude prevádzkovaná podľa inštrukcií ÚV SR. 

Súčasťou dodávky bude zaškolenie obsluhy a dokumentácia, ktorá bude zahŕňať najmenej inštalačný postup, 
konfiguračné nastavenia a používateľský manuál. 

3.5. Bezpečnostná dokumentácia, asset management a risk assessment 

3.5.1. Doplnenie existujúcich politík v oblasti Kybernetickej bezpečnosti 

Cieľom tejto časti OPZ je dopracovanie bezpečnostnej dokumentácie v oblasti informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti (politiky, smernice a ďalšia súvisiaca bezpečnostná dokumentácia) v súlade s § 19 a § 20 zákona 
o kybernetickej bezpečnosti a vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej aj „vyhláška NBÚ č. 362/2018 Z. z.“). 



 

Súhrnný predpokladaný rozsah prác pre túto aktivitu je 112 človekodní experta/konzultanta pre oblasť 
bezpečnosti procesov vo verejnej správe. 

Postup dodávateľa pri vypracovaní požadovanej dokumentácie bude nasledovný: 

1) Revízia aktuálneho stavu bezpečnostnej dokumentácie. ÚV SR pripraví existujúce platné smernice 
a politiky a predloží dodávateľovi na revíziu voči požiadavkám zákona o kybernetickej bezpečnosti 
a vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z. dodávateľ vykoná revíziu existujúcich smerníc a politík a identifikuje 
súlad, nesúlad (potrebnú aktualizáciu) a chýbajúce smernice a politiky. 

2) dodávateľ v spolupráci s UV SR zmapuje súvisiace procesy a postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti na 
ÚV SR, 

3) dodávateľ vypracuje nové chýbajúce smernice a politiky v zmysle vyššie uvedeného a aktualizuje 
existujúce s ohľadom na identifikovaný nesúlad s požiadavkami, 

4) ÚV SR predložené smernice a politiky zreviduje, dodávateľ následne zapracuje pripomienky a ÚV SR schváli 
novú bezpečnostnú dokumentáciu. 

Predpokladáme, že typicky pôjde o nasledovné dokumenty (zoznam nemusí byť úplný, dodávateľ identifikuje 
prípadné ďalšie potrebné): 

• Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti, 

• Politika informačnej bezpečnosti, 

• Smernica pre klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov, 

• Smernica „Organizácia informačnej a kybernetickej bezpečnosti“, 

• Smernica pre personálnu bezpečnosť, 

• Smernica pre fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia, 

• Smernica pre riadenie aktív, hrozieb a rizík, 

• Smernica pre riadenie prístupov, 

• Smernica pre riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov, 

• Smernica pre riadenie bezpečnosti prevádzky siete a informačného systému, 

• Smernica pre riadenie technických zraniteľností systémov a zariadení, 

• Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

• Smernica pre oblasť monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov, 

• Smernica pre riadenie kontinuity procesov, 

• Pravidlá pre používanie kryptografických opatrení, 

• Smernica pre riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov. 

Pre kľúčovú bezpečnostnú dokumentáciu si verejný obstarávateľ dovoľuje definovať aj jej minimálny očakávaný 
rozsah. Obsah ďalšej dokumentácie, ktorú v rámci plnenia budúcej zákazky dodávateľ vypracuje, verejný 
obstarávateľ ponecháva na odporúčanie dodávateľa; každá vypracovaná dokumentácia však vždy musí 
adresovať najmenej požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z. 

Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti musí obsahovať najmenej určenie: 

• bezpečnostných cieľov z hľadiska kybernetickej bezpečnosti, 



 

• spôsobu vyhodnocovania bezpečnostných cieľov, kritérií vyhodnocovania dosahovania bezpečnostných 
cieľov, spôsobov priebežného hodnotenia ich primeranosti a spôsobov kontroly postupov využívaných na 
dosahovanie bezpečnostných cieľov, 

• úlohy štatutárneho orgánu prevádzkovateľa základnej služby pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti 
a vyhlásenie o záväzku o podpore kybernetickej bezpečnosti, 

• všeobecných a špecifických zodpovedností a povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a určenie 
príslušných bezpečnostných rolí potrebných na riadenie kybernetickej bezpečnosti vrátane určenia 
rozsahov činností, kompetencií a úloh; rozdelenie rolí na riadiacu zložku, výkonnú zložku a kontrolnú 
zložku, pričom riadiaca zložka je priamo riadená prevádzkovateľom základnej služby a kontrolná zložka je 
nezlučiteľná so všetkými ostatnými zložkami, 

• základného rámca na riadenie aktív podľa § 6, od ktorých závisí činnosť sietí a informačných systémov, 

• základného rámca riadenia rizík podľa § 6 v súvislosti s aktívami, od ktorých závisí činnosť sietí 
a informačných systémov a určenie bezpečnostných opatrení podľa oblastí v zmysle § 20 ods. 3 zákona v 
závislosti od identifikovaných rizík, 

• rozsahu a periodicity overovania stavu kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom auditu kybernetickej 
bezpečnosti vrátane zhodnotenia súladu bezpečnostnej stratégie a bezpečnostných politík s požiadavkami 
zákona, iného všeobecne záväzného právneho predpisu, vnútorných predpisov a zmluvnými záväzkami, 

• postupu a zodpovedností pri revízii bezpečnostnej dokumentácie schvaľovanej prevádzkovateľom 
základnej služby vrátane periodicity pravidelných revízií a jej aktualizácií po každej zmene majúcej na ňu 
vplyv, ako aj z dôvodov mimoriadnych revízií. 

Bezpečnostná politika kybernetickej bezpečnosti musí spĺňať požiadavky podľa prílohy B vyhlášky NBÚ č. 
362/2018 Z. z. 

Smernica pre klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov musí obsahovať najmenej: 

• zoznam vybraných komponentov sietí a informačných systémov, ktorý identifikuje jednotlivé siete a 
informačné systémy a ich podporných systémov a podsystémov, 

• zoznam môže byť v textovej, tabuľkovej alebo grafickej forme a aktíva musia byť klasifikované v súlade s 
klasifikačnou schémou podľa prílohy č. 2. vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z. 

• osobitne musia byť ohodnotené osobné údaje spracúvané v jednotlivých informačných systémoch, 

• klasifikácia musí zároveň zahrňovať aj: 

• popis a stav zabezpečenia Informačného systému, 

• zhodnotenie bezpečnostných rizík, 

• zhodnotenie zálohovania, 

• návrh riešenia na konkrétne zistené problémy. 

Smernica „Organizácia informačnej a kybernetickej bezpečnosti“ musí obsahovať minimálne: 

• menovanie a určenie zodpovedností a právomocí manažéra informačnej a kybernetickej bezpečnosti,  

• zásady jasného vymedzenia právomoci, povinnosti a zodpovednosti používateľov. 

• definovanie princípu najnižších privilégií, podľa ktorej sú každému používateľovi obmedzené privilégiá v 
maximálnom rozsahu potrebnom na splnenie pridelených úloh, 

• spôsob oddeľovania zodpovedností a právomocí používateľov, 



 

• zásady nezávislého hodnotenia, merania a preskúmavania efektivity a účinnosti prijatých opatrení na 
ošetrenie rizík, 

Smernica pre personálnu bezpečnosť musí obsahovať najmenej: 

• postupy pri zaradení alebo presune osoby do niektorej z bezpečnostných rolí, 

• postupy pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného pracovného alebo zmluvného 
vzťahu,  

• plán budovania bezpečnostného povedomia a plán vzdelávania zamestnancov ÚV SR, 

• spôsob hodnotenia účinnosti vzdelávania zamestnancov ÚV SR a dodávateľov, zastávajúcich niektorú z 
bezpečnostných rolí, 

• kontrola dodržiavania a riešenie prípadov porušenia definovaných bezpečnostných politík, vrátane 
disciplinárneho postupu pri ich porušení. 

Smernica pre fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia musí zahŕňať minimálne: 

• technické a organizačné opatrenia na zaistenie fyzickej ochrany siete a informačného systému alebo 
aspoň ich najdôležitejších komponentov pred nepriaznivými prírodnými, 

• ochranu prevádzkového priestoru v závislosti na kritickosti komponentov, 

• zabezpečenie vhodného prevádzkového prostredia a dodávky podporných služieb, 

• požiadavky na kapacity v bezpečne vzdialenom záložnom zabezpečenom priestore, 

• požiadavky na bezpečné uloženie fyzických záznamov obsahujúcich citlivé a osobné údaje a podmienky ich 
archivácie, 

• kontrolu dodržiavania pravidiel na prácu v zabezpečenom priestore, 

• zaistenie súladu prevádzky s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami, zásadu „čistého stola“ a 
„čistej obrazovky“, 

• kontrolu dodržiavania pravidiel, 

• životný cyklus a ochranu technických komponentov sietí a informačných systémov a všetkých typov 
relevantných záloh. 

Smernica pre riadenie aktív, hrozieb a rizík musí obsahovať najmenej spôsob: 

• inventarizácie všetkých aktív, od ktorých závisí poskytovanie služieb ÚV SR, 

• identifikácie zodpovedných osôb za inventarizáciu aktív, 

• identifikácie vlastníkov aktív, 

• identifikácie zraniteľností a hrozieb, 

• analýzy rizík s ohľadom na identifikované aktíva, 

• určenia vlastníkov rizík, 

• návrhu organizačných a technických bezpečnostných opatrení v závislosti od identifikovaných rizík, 

• identifikácie implementovaných bezpečnostných opatrení, 

• identifikácie bezpečnostných opatrení, ktoré nebudú implementované spolu s odôvodnením, 

• postupu analýzy funkčného dopadu, 



 

• návrh postupov pre pravidelné preskúmavanie identifikovaných rizík a v závislosti od toho aktualizácie 
prijatých bezpečnostných opatrení. 

Smernica pre riadenie prístupov musí pokrývať minimálne: 

• práva a povinnosti používateľov a rolí zodpovedných za riadenie prístupu používateľov, 

• riadenie prístupu k sieťam, operačnému systému a jeho službám, prístup k aplikáciám, 

• zásady riadenia prístupu k informáciám a informačných systémom, 

• metodiku identifikácie a autentizácie používateľov, 

• spôsob riadenia vzdialeného prístupu, 

• monitorovanie prístupov, vedenie prevádzkových záznamov o prístupe do siete a informačného systému, 

• spôsob vykonávania pravidelných kontrol prístupových účtov a prístupových oprávnení. 

Smernica pre riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov musí pokrývať minimálne: 

• evidenciu a monitorovanie bezpečnosti všetkých vstupno-výstupných bodov na hranici siete, ochranu 
pred prienikom a únikom dát, ochranu pred škodlivým kódom na zariadeniach, ktoré sa pripájajú do 
internej siete z externého prostredia, 

• pravidlá pre segmentáciu sietí a riadenie komunikácie medzi segmentami, blokovanie neautorizovaných 
portov a návrh segmentácie a komunikačných pravidiel s ohľadom na prevádzkované systémy a 
technológie v ÚV SR, 

• podmienky pre umiestnenie špecifikovaných služieb do vyhradených segmentov siete, 

• postupy pre bezpečnostnú konfiguráciu serverov, 

• spôsob ochrany prepojenia medzi internými a externými sieťami, vytváranie blacklistov, 

• spôsob zaistenia bezpečného mobilného a vzdialeného prístupu do interných sietí, 

• pravidlá pre zmluvné zaručenie bezpečnosti pripojenia dodávateľov vrátane preukázania plnenia. 

Smernica pre riadenie bezpečnosti prevádzky siete a informačného systému musí zahŕňať najmenej spôsoby: 

• inštalácie softvéru a zariadení v sieťach a informačných systémoch, 

• ochrany pred škodlivým kódom, 

• riadenia zmien, 

• riadenia záplat a aktualizácií, 

• riadenia kapacít, 

• pravidelného zálohovania a testovania obnovy informácií zo záloh, 

• zaznamenávania a vyhodnocovania prevádzkových a bezpečnostných záznamov, 

• týkajúce sa vymazávania, prenosu a likvidácie údajov. 

Smernica pre riadenie technických zraniteľností systémov a zariadení musí pokrývať minimálne metódy a 
nástroje na identifikáciu a ošetrovanie existujúcich SW a HW zraniteľností. 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov musí zahŕňať minimálne pravidlá pre: 

• určenie právomocí a zodpovedností používateľov a zodpovedných rolí, 



 

• detekciu, evidenciu a riešenie bezpečnostných incidentov, 

• postupy hlásenia bezpečnostných incidentov, 

• pripojenie do komunikačného systému pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov. 

Smernica pre oblasť monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov musia pokrývať 
minimálne spôsoby: 

• určenia zodpovedných rolí za monitorovanie a vyhodnocovanie prevádzkových záznamov a nahlásenie 
podozrivej aktivity, 

• bezpečnostného dohľadu nad činnosťou sietí, informačných systémov a ich používateľov, 

• vytvárania a zaznamenávania prevádzkových záznamov o: 

• manipulácii s osobnými, chránenými a prísne chránenými informáciami a údajmi alebo s nimi 
spojenými informačnými aktívami, 

• iniciácii, akceptácii alebo odmietnutí pripojenia do siete alebo informačného systému, 

• zmene prístupových práv používateľov, 

• zmene pravidiel bezpečnostných prvkov, 

• varovných alebo chybových hláseniach systémov, 

• podozrivých alebo škodlivých aktivitách a ďalších informáciách nevyhnutných na posúdenie závažnosti 
kybernetického bezpečnostného incidentu v spojení s kritickosťou danej služby alebo zariadenia, 

• ochrany a uchovávania prevádzkových záznamov, 

• vykonávania auditu kybernetickej bezpečnosti. 

Smernica pre riadenie kontinuity procesov musí pokrývať najmenej: 

• vypracovanie stratégie a krízových plánov na zabezpečenie dostupnosti siete a informačného systému, 

• definovanie požiadaviek na zabezpečenie kontinuity riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti pri 
vzniku bezpečnostného incidentu, 

• spôsob vykonania analýzy dopadov bezpečnostného incidentu na prevádzkované služby, 

• určenie adekvátnych zdrojov na zabezpečenie riadenia kontinuity činností, 

• určenie komunikačného plánu spolu s kontaktnými údajmi, určeniami rolí a zodpovednosti, 

• určenie plánov havarijnej obnovy a postupov zálohovania na obnovu siete a informačného systému, 

• spôsob pravidelného preverenia záloh, 

• spôsob testovania obnovy zo záloh, 

• metódy precvičovania zavedených krízových scenárov, 

• spôsob určenia cieľovej doby a cieľového bodu obnovy, 

• spôsob testovania a vyhodnocovania procesu riadenia kontinuity činností a realizácie opatrení na zvýšenie 
odolnosti sietí a informačných systémov základnej služby. 

Pravidlá pre používanie kryptografických opatrení musia zahŕňať minimálne: 

• spôsob riadenia a ochrany kryptografických kľúčov a certifikátov počas ich celého životného cyklu, 



 

• definovanie dostatočne odolných kryptografických prostriedkov na zaistenie dôvernosti, integrity, 
dostupnosti a hodnovernosti údajov v rámci sietí a informačných systémov, 

• pravidlá kryptografickej ochrany údajov pri ich prenose alebo uložení v rámci sietí a informačných 
systémov, 

• spôsob využívania kryptografie pri dvojfaktorovej autentifikácii používateľov. 

Smernica pre riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov musí 
obsahovať minimálne: 

• metodiku analýzy rizík dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov, 

• návrh kontrolných a auditných postupov pre overenie dodržiavania bezpečnostných požiadaviek 
dodávateľmi služieb, 

• popis spôsobu riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov, 

• definovanie typického obsahu zmluvy s treťou stranou. 

3.5.2. Riadenie aktív (asset management) 

Od dodávateľa bude požadované: 

• zavedenie nástroja asset managementu, 

• vypracovanie podpornej dokumentácie pre asset management. 

• úvodné naplnenie zoznamu aktív do nástroja 

Opis požadovanej práce, ktorú dodávateľ vykoná: 

• vypracovanie riadiacej, podpornej, prevádzkovej a strategickej dokumentácie pre zavedenie asset 
managementu, 

• inštalácia nástroja, 

• nastavenie nástroja, 

• úvodné naplnenie zoznamu aktív do nástroja na základe vstupov od ÚV SR 

• vypracovanie príslušnej procesnej smernice, 

• opis procesov asset managementu. 

3.5.2.1. Nástroj 

Dodávateľ v rámci dodávky nainštaluje a nakonfiguruje verejnému obstarávateľovi nástroj pre asset 
management, ktorý poskytuje najmenej nasledujúcu funkcionalitu: 

• SW nástroj určený pre manažment IT aktív, 

• vhodný pre tvorbu, udržiavanie, aktualizáciu zoznamu IT aktív organizácie a súvisiacej administratívy, 

• správa licencií, 

• priradenie miesta, užívateľa a skupiny, 

• reporting, 

• licencia a podpora na dobu 5 rokov. 



 

Súčasťou dodávky bude zaškolenie obsluhy a dokumentácia, ktorá bude zahŕňať najmenej inštalačný postup, 
konfiguračné nastavenia a používateľský manuál. 

3.5.2.2. Zavedenie asset management procesu 

Od dodávateľa sa očakáva zavedenie asset management procesu u verejného obstarávateľa a asistencia 
pri nahrávaní nasledovných položiek: 

• fyzický hardvér, 

• všetky VM a operačné systémy, 

• kľúčové aplikácie. 

3.5.3. Posudzovanie rizík (risk assessment) 

V rámci dodávky dodávateľ verejnému obstarávateľovi: 

• zavedenie risk manažmentu, 

• inštalácia a nastavenie nástroja, vypracovanie riadiacej, podpornej, prevádzkovej a strategickej 
dokumentácie pri implementácii risk managementu, nástroj, smernica a self assesment, 

• zavedenie risk manažmentu, nástroja a vypracovanie podpornej dokumentácie pre risk management, 

3.5.3.1. Nástroj 

Dodávateľ v rámci dodávky poskytne nástroj pre risk assessment podľa nasledovného: 

• SW nástroj pre realizáciu a udržiavanie risk assessmentu, 

• import a export analýzy rizík, 

• databáza risk modelov, 

• manažment risk modelov, 

• tvorba reportov, 

• správa používateľov, 

• licencia a podpora na dobu 5 rokov. 

Súčasťou dodávky bude zaškolenie obsluhy a dokumentácia, ktorá bude zahŕňať najmenej inštalačný postup, 
konfiguračné nastavenia a používateľský manuál. 

3.5.3.2. Asistencia pri self-assessmente 

Dodávateľ bude odborne asistovať ÚV SR pri úvodnom vykonaní self assesmentu (využitím nástroja podľa bodu 
3.5.3.1 tohto OPZ). 

3.5.4. Kompletná inštalačná dokumentácia a skripty 

Od dodávateľa verejný obstarávateľ očakáva vypracovanie inštalačných scriptov pre prípadné generovanie 

nového prostredia ÚV SR, zaškolenie obsluhy a vypracovanie súvisiacej inštalačnej a konfiguračnej 

dokumentácie. 

Súhrnný predpokladaný rozsah prác pre túto aktivitu je 88 človekodní experta/konzultanta pre oblasť 
bezpečnosti procesov vo verejnej správe. 

3.6. Bezpečné administrovanie 



 

Špecifikácia požadovaných tovarov a služieb, ktorých poskytnutie verejný obstarávateľ očakáva od dodávateľa, 
je nasledovná: 

• dodanie pracovných staníc pre manažment VM a switchov, 

• konfigurácia sieťových segmentov a konfigurácia pravidiel pre firewally podľa potrieb verejného 
obstarávateľa, 

• konfigurácia serverov a služieb pre dvojfaktorovú autentizáciu, 

• interný Gitlab repozitár vrátane wiki. 

Súhrnný predpokladaný rozsah prác pre oblasť bezpečné administrovanie je 72 človekodní 
experta/konzultanta pre oblasť bezpečnosti procesov vo verejnej správe. 

3.6.1. Pracovné stanice pre manažment VM a switchov 

Predmetom zákazky bude aj dodanie 3 kusov pracovnej stanice, ktorá bude slúžiť pre manažment VM 
a switchov. Od dodávateľa sa požaduje dodať pracovné stanice minimálne v nasledovnej konfigurácii: 

• prevedenie notebook, 

• platforma x86, Windows 11 kompatibilný, 

• počet jadier na procesor: 2, 

• počet procesorov: 1, 

• osadená operačná pamäť: min. 16 GB, 

• disková kapacita: min. 512 GB SSD, 

• displej matný, minimálne full HD rozlíšenie, 

• USB 3.2: min. 2 porty, 

• USB-C: min. 2 porty, 

• HDMI výstup, 

• kamera, reproduktor, mikrofón, 

• podsvietená klávesnica, 

• čítačka odtlačkov prstov, 

• WiFI, Bluetooth, LAN, 

• hmotnosť max. 2,5kgm 

• inštalovaný operačný systém Windows 10 Pro. 

3.6.2. Nové sieťové segmenty a firewallové pravidlá 

Od dodávateľa sa v rámci budúcej zákazky bude vyžadovať: 

• konfigurácia sieťových segmentov podľa nových pravidiel, 

• konfigurácia pravidiel pre firewally podľa potrieb ÚV SR. 

3.6.3. Dvojfaktorová autentizácia do všetkých kľúčových systémov 

3.6.3.1. HW tokeny 



 

Predmetom budúcej zákazky bude aj dodávka 200 kusov HW tokenov pre dvojfaktorovú autentizáciu 

spĺňajúcich tieto minimálne požiadavky: 

• rozhranie: USB-A, 

• funkcie: WebAuthn, FIDO2 CTAP1, FIDO2 CTAP2, Universal 2nd Factor (U2F), Smart card (PIV-compatible), 
OATH – HOTP (založené na udalostiach), OATH – TOTP (založené na čase), Open PGP, bezpečné statické 
heslo, 

• certifikáty: FIDO 2, FIDO Universal 2nd Factor (U2F), 

• šifrovanie: RSA 2048, RSA 4096 (PGP), ECC p256, ECC p384, 

• hmotnosť: menej ako 20 gramov, 

• rozmery: max 10 x 20 x 100 mm, 

• fyzické vlastnosti: vodotesný, odolný voči rozbitiu, nie je potrebná batéria. 

HW tokeny môžu byť realizované aj ako SW riešenie na SMART telefónne. Podporovaná musí byť platforma 
Apple a Android s Google play. 

3.6.3.2. Konfigurácia serverov a služieb 

Od dodávateľa sa požaduje poskytnutie služieb súvisiacich so zavedením dvojfaktorovej autentifikácie: 

• konfigurácia serverov, 

• zavedenie riešenia, 

• zaškolenie správcov a používateľov, 

• dodanie dokumentácie, ktorej súčasťou bude dokumentácia, ktorá bude zahŕňať najmenej inštalačný 
postup, konfiguračné nastavenia a používateľský manuál. 

3.6.4. Interný GitLab repozitár 

3.6.4.1. GitLab 

Dodávateľ v rámci plnenia budúcej zákazky verejnému obstarávateľovi: 

• nainštaluje a sprevádzkuje SW platformy GitLab na internú správu zdrojových kódov v rámci, 

• zaškolí správcov a používateľov platformy, 

• vypracuje podpornú dokumentáciu, ktorá bude zahŕňať najmenej inštalačný postup, konfiguračné 
nastavenia a používateľský manuál. 

3.6.4.2. Ansible 

Od dodávateľa sa očakáva inštalácia SW pre konfiguračnú správu a riadenie počítačov: 

• kombinujúceho viacuzlové nasadenie SW, 

• umožňujúceho ad hoc vykonávanie úloh, 

• umožňujúceho správu konfigurácií Ansible, 

• umožnenie správy počítačov v sieti pomocou SSH alebo PowerShell, 

• licencia a podpora na dobu 5 rokov. 

Rovnako tak sa vyžaduje aj: 



 

• konfigurácia SW pre potreby ÚV SR, 

• zaškolenie správcov a používateľov, 

• poskytnutie príslušnej dokumentácie obsahujúcej najmenej inštalačný postup, konfiguračné nastavenia 
a používateľský manuál, 

• vytvorenie vzorových playbookov na automatickú správu serverov a služieb. 

3.6.4.3. Wiki 

Dodávateľ v rámci tejto časti dodávky verejnému obstarávateľovi poskytne wiki platformu na internú správu 
vedomostí v rámci odboru informatiky a elektronických služieb ÚV SR. Dodávateľ v rámci projektu: 

• navrhne vhodnú SW platformu, 

• nainštaluje SW platformu, 

• nakonfiguruje SW platformu, 

Od dodávateľa sa v rámci budúcej zákazky bude vyžadovať aj: 

• úvodné naplnenie wiki textami poskytnutými zo strany verejného obstarávateľa, 

• vypracovanie podpornej dokumentácie obsahujúcej najmenej inštalačný postup, konfiguračnú príručku 
a používateľský manuál, 

• zaškolenie správcov a používateľov SW. 

3.7. Osobitné požiadavky na plnenie 

Objednávateľ požaduje spolu s technickou špecifikáciou predložiť potvrdenie, že zariadenie pochádza 

z autorizovaného obchodného kanálu výrobcu a má nárok na záruku výrobcu, že je registrované na podporu 

a servis výrobcu v súlade so zásadami výrobcu, a že je dodávané spolu s platnou licenciou na softvér. 

Ak Dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie požadovaných podkladov (dokumentov) alebo ani 
v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto 
zmluve, Objednávateľ to bude považovať za nedodržanie Zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy. 

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo 
výrobcu, Objednávateľ v takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré sa bude považovať výrobok 
rovnakých alebo vyšších parametrov, ako sú uvedené v technických vlastnostiach. 

Referenčné produkty pri jednotlivých požadovaných produktoch sú uvedené kvôli overenej kompatibilite 
s požadovaným využitím. V prípade dodania ekvivalentného plnenia k požadovaným tovarom sa Dodávateľ 
zaväzuje zabezpečiť úplnú konfiguráciu a prevádzkovú podporu. 

Dodaný tovar musí byť nový, nepoužitý, nepoškodený, v bezchybnom stave, nevystavovaný v originálnom 
balení, s požadovanými vlastnosťami, s príslušnou dokumentáciou (záručný list a pod.) v slovenskom alebo 
českom jazyku. Nemôže sa jednať o repasovaný alebo inak renovovaný, reklamovaný tovar a pod. 

End of life dátum (dátum konca životného cyklu (produktových rád nesmie byť najbližších 48 mesiacov 
(Objednávateľ akceptuje len nové modely). Vrátane licencií, resp. softvéru potrebných na prevádzku, 
konfiguráciu a správu. Obstarávateľ si vyhradzuje odmietnuť plnenie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť 
Objednávateľa. 

Objednávateľ požaduje dodať tovar v súlade s jeho špecifikáciou. V opačnom prípade to bude považovať za 
podstatné porušenie Zmluvy s nárokom na odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke 
skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať alebo vymeniť za 
požadovaný tovar na náklady Dodávateľa. 



 

Dodávateľ dodá predmet zákazky v pracovnej dobe Objednávateľa, t. j. počas pracovných dní od 8:00 hod. do 
16:00 hod. Objednávateľ si vyhradzuje práve neprevziať dodávku predmetu zákazky v prípade, ak dodaný 
predmet zákazky nebude v súlade s opisom predmetu zákazky a tým odstúpiť od Zmluvy. 

Dodávateľ je povinný oznámiť dodanie predmetu zákazky kontaktnej osobe Objednávateľa minimálne 1 
pracovný deň pred jej dodaním. Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu 
Objednávateľa. Objednávateľ potvrdí prevzatie predmetu zákazky svojim podpisom, prípadne pečiatkou na 
dodacom liste Dodávateľa. 

 

 

  





 

Príloha č. 3 - Rozpočet  

















Zákazka: 
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR 

 

 

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

 

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

 

p.č. Subdodávateľ 

(meno a priezvisko alebo 

obchodné meno, resp. názov, 

adresa pobytu alebo sídlo, 

IČO alebo dátum narodenia, 

ak nebolo pridelené IČO)  

 

Údaje o osobe 

oprávnenej konať 

za subdodávateľa  

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu a 

dátum narodenia) 

Predmet 

subdodávky 

% podiel 

subdodávok 

1. 
ANECT a.s.  
so sídlom Vídeňská 204/125, 
Přízřenice, 619 00 Brno, 
Česká republika 
IČ: 253 13 029 

 

Jan Zinek, 
predseda  
predstavenstva 

 
 

 

Konzultačné 
a implementačné 
služby 

 
15% 

2. 
NETIA s.r.o.  
so sídlom Hliníky 259/,  
679 72 Kunštát,  
Česká republika 
IČ: 255 88 869 
 

Ing. Josef Mynář, 
jednatel 

 
 
 

Konzultačné 
a implementačné 
služby 

 
3% 

3. 
Binary Confidence s.r.o.  
so sídlom Špitálska 53  
811 01 Bratislava 
IČO: 477 54 346 
 

Ján Andraško, konateľ 
  

 
 

 
 

Konzultačné 
a implementačné 
služby 

 
2% 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 24.08.2022   

 

 Ing. Pavol Valko, predseda predstavenstva 

 meno a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa 





 

Príloha č. 6 – Protikorupčná doložka 

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto Zmluvy sa zmluvný partner Objednávateľa 

zaväzuje, že: 

a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo 

korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu 

zástupcovi Objednávateľa alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene Objednávateľa, 

s cieľom urýchliť bežné činnosti Objednávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa 

podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto Zmluvy,  

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa 

priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej 

protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo 

poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii 

zmluvných vzťahov s Objednávateľom, Zmluvná strana bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému 

orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť 

oznámi na e-mailovú adresu spkkm.opk@vlada.gov.sk , 

c) v prípade, keď ho Objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek 

ustanovenia tejto doložky, je zmluvný partner Objednávateľa povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri 

objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Objednávateľ môže prijať potrebné 

opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného 

podozrenia je dôvodom na vypovedanie tejto Zmluvy.  

d) v prípade, keď sa preukáže, že zmluvný partner Objednávateľa sa priamo alebo cez sprostredkovateľa 

podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo  plnením tejto Zmluvy, 

Objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou 

platnosťou bez toho, aby zmluvnému partnerovi Objednávateľa vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti 

za odstúpenie Objednávateľa od tejto Zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zmluvný partner Objednávateľa 

sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní Objednávateľa 

v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto 

protikorupčnej doložky.   

 

Vysvetlenie pojmov:   

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody 

akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržania sa konania, priamo alebo cez 

sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi 

predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti 

s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie 

aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. 

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, 

právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, 

vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo 

pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie 

protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene 

predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu. 

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bola osoba členom; fyzická osoba, 

právnická osoba a ich združenie, s ktorým osoba udržiava alebo udržiavala obchodné styky, alebo ktorého je 

alebo bola členom; právnická osoba, v ktorej má osoba priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné 

prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má osoba 

prospech; alebo iná osoba, ktorú osoba pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a 

tieto vzťahy medzi osobou a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť osoby. 



 

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný 

poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 

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

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 

 



 

Príloha č. 7: Poistná zmluva 

 










