
 

 

 

RÁMCOVÁ DOHODA  

č. 42/KP/2019 

na poskytovanie poradenských služieb zameraných na podporu prípravy a 

realizácie projektov  
 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015  

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o verejnom obstarávaní“)  

 (ďalej len „Rámcová dohoda“)   

  

 

Zmluvné strany 
  

 I. Objednávateľ:   Slovenská republika, zastúpená 

    Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   

 Sídlo:     Pražská 29, 812 63  Bratislava 

 Štatutárny orgán:  JUDr. Kajetán Kičura, predseda   

 IČO:     30 844 363 

 DIČ:   2020296487 

 IČ DPH:   SK2020296487 

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

 IBAN:    SK86 8180 0000 0070 0012 6238 

    SK78 8180 0000 0070 0060 2070 

 SWIFT:   SPSRSKBA 

 Kontaktná osoba:  Ing. Matúš Leško, riaditeľ odboru mobilizačných rezerv a pohotovostných  

     zásob 

 e-mail, tel. kontakt: matus.lesko@reserves.gov.sk, +421 903 500 650 

 

 (ďalej len ako „Objednávateľ“)  

 

„Objednávateľ je zdaniteľná osoba v rozsahu nákupu a predaja štátnych hmotných rezerv v zmysle § 3 
ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“  
 

 a 

  

II. Poskytovateľ:  

 

Obchodné meno:  Stengl Consulting, s.r.o. 

 Sídlo:     Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava 

 Zastúpený:    Roman Kuchár, konateľ 

 IČO:     35 785 616 

 DIČ:   2021522800 

 IČ DPH:   SK2021522800 

 Bankové spojenie:  TATRA BANKA a.s. 

IBAN:     SK47 1100 0000 0026 2373 4034 

 Kontaktná osoba:  Ing. Roman Kuchár 

e-mail, tel. kontakt:  roman.kuchar@stengl.sk , +421 905 275 848 
Fax:     +421 2 555 72 633 

mailto:matus.lesko@reserves.gov.sk
mailto:roman.kuchar@stengl.sk
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Zapísaný:  Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 21467/B 

 

 (ďalej len ako „Poskytovateľ“)  
 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako „Zmluvná 

strana“) 

 

Preambula  
 

Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tejto Rámcovej dohody v súlade s výsledkom reverznej verejnej súťaže 

na predmet plnenia nadlimitnej zákazky „Vypracovanie analýz pre potreby SŠHR SR“ vyhlásenej v Úradnom 

vestníku EÚ,  dňa 19.12.2018 pod značkou 2018/S 244-558625  a vo Vestníku verejného obstarávania 

č. 250/2018 dňa 20.12.2018 pod značkou 18207 - MSS.  

Služby poskytnuté podľa tejto Rámcovej dohody sú financované z finančných prostriedkov Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov. 

 

Čl. I.  

Predmet Rámcovej dohody  

 
1.1 Zmluvné strany uzatvorením tejto Rámcovej dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob 

realizácie predmetu plnenia Rámcovej dohody, ktorým je „Vypracovanie analýz pre potreby SŠHR SR“ 

(ďalej len „Služby“), vrátane výstupov plnenia, ktoré majú byť výsledkom poskytovaných Služieb (ďalej 

len „Výstupy plnenia“), v zmysle ustanovení tejto Rámcovej dohody, a to v rozsahu podľa opisu predmetu 

zákazky a spôsobom uvedeným v samostatných písomných Objednávkach (ďalej len „Objednávka“).  

1.2 Predmetom plnenia podľa bodu 1.1 tohto článku bude poskytovanie Služieb špecifikovaných v Prílohe č. 

1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody. Uvedené Služby budú realizované na základe 

Objednávok podľa aktuálnych potrieb Objednávateľa a v súlade s príslušnými ustanoveniami Rámcovej 

dohody.  

1.3 Predmetom plnenia tejto Rámcovej dohody je: 

- záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi jednotlivé Služby, ich konkrétny rozsah, kvalitu a 

druh. Lehoty plnenia a ďalšie nevyhnutné podrobnosti budú tvoriť súčasť Objednávky, pričom na každé 

poskytovanie Služieb sa budú vzťahovať podmienky stanovené v tejto Rámcovej dohode,  

- záväzok Objednávateľa zaplatiť riadne a včas za poskytnuté Služby dohodnutú odmenu podľa čl. VI. 

bodu 6.2 tejto Rámcovej dohody.    

1.4 Služby budú Objednávateľovi poskytnuté podľa jeho pokynov, na základe jeho podkladov a v súlade so 

špecifikáciou poskytovaných Služieb podľa Prílohy č.1 tejto Rámcovej dohody. Ak to konkrétna situácia 

bude vyžadovať alebo ak je tak dohodnuté v tejto Rámcovej dohode alebo v Objednávke aj s jeho 

súčinnosťou.   

  

Čl. II.  

Podmienky plnenia predmetu Rámcovej dohody  
 

2.1 Na základe tejto Rámcovej dohody nedochádza k predmetnému plneniu. Rámcovou dohodou 

Poskytovateľ vyjadruje záväzný prísľub, že v prípade disponibilných zdrojov,  potreby poskytnutia 

konkrétnych Služieb špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody a na základe Objednávky 
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vystavenej Objednávateľom dôjde k poskytnutiu požadovaných Služieb vrátane Výstupov plnenia, ktoré 

majú byť výsledkom poskytovaných Služieb.   

2.2 Objednávky je oprávnený vystavovať výlučne Objednávateľ, pričom Poskytovateľ si nemôže nárokovať, 

aby počas trvania Rámcovej dohody Objednávateľ odobral Služby špecifikované v Prílohe č. 1 tejto 

Rámcovej dohody.  

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi konzultáciu spočívajúcu v oznámení všetkých 

relevantných informácií pre vystavenie Objednávky na poskytnutie  Služieb špecifikovaných v Prílohe č. 1 

tejto Rámcovej dohody, najmä predpokladaný rozsah požadovaných Služieb,  zoznam odborníkov, ktorí 

sa budú podieľať na poskytovaní Služieb, a to podľa požiadaviek na poskytované Služby, termín splnenia 

záväzku a pod.. Predpokladaným rozsahom poskytovaných Služieb sa rozumie predpokladaný počet 

hodín odborníkov, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie všetkých Služieb a vypracovanie Výstupov plnenia 

požadovaných Objednávateľom.   

2.4 Až po odsúhlasení predpokladaného rozsahu požadovaných Služieb a ďalších relevantných náležitostí, 

dôjde k vystaveniu Objednávky a jej zaslaniu Poskytovateľovi.  

2.5 Objednávka bude obsahovať najmä odvolávku na túto Rámcovú dohodu, špecifikáciu predmetu plnenia 

Objednávky, maximálny rozsah hodín poskytovania Služieb potrebných na úspešné zrealizovanie 

objednaných Služieb, cenu za poskytnutie Služieb stanovenú podľa čl. VI. bodu 6.2 tejto Rámcovej dohody, 

lehotu poskytnutia Služieb a informáciu, že predmet plnenia Objednávky bude financovaný z finančných 

prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.   

2.6 Každú Objednávku je Poskytovateľ povinný potvrdiť najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa jej doručenia. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Objednávka sa stáva záväznou dňom jej potvrdenia 

Poskytovateľom. V prípade, že Poskytovateľ nepotvrdí Objednávku v lehote stanovenej podľa prvej vety 

tohto bodu, uplynutím tejto lehoty sa Objednávka stáva záväznou.    

2.7 Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou zrušiť alebo zmeniť Objednávku doručenú 

Poskytovateľovi, a to formou oznámenia o zrušení alebo o zmene Objednávky.  V takomto prípade je 

Objednávateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi len tie náklady, ktoré Poskytovateľovi účelne a 

preukázateľne vznikli v súvislosti s plnením pôvodnej Objednávky do momentu doručenia uvedeného 

oznámenia.  

2.8 Objednávka môže byť doručovaná elektronicky e-mailom alebo v listinnej podobe; to platí aj pre potvrdenie 

Objednávky zo strany Poskytovateľa, ako aj pre zrušenie alebo zmenu Objednávky zo strany 

Objednávateľa.  

2.9 Zmluvné strany sa dohodli, že lehoty určené podľa tejto Rámcovej dohody sa považujú za dodržané, ak 

sa písomnosť, vrátane e-mailu, preukázateľne doručí druhej Zmluvnej strane, a to  Rámcovou dohodou 

ustanoveným spôsobom v pracovný deň v rozsahu pracovnej doby od 08:00 hod. do 16:00 hod. a v deň 

pracovného pokoja alebo v štátny sviatok, najbližší nasledujúci pracovný deň v rozsahu pracovnej doby 

od 08:00 hod. do 16:00 hod.  

 

Čl. III.  

Lehota poskytnutia Služieb, miesto a spôsob plnenia pri poskytovaní Služieb 
 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne všetky objednané Služby riadne a včas, v súlade s platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky/EÚ a medzinárodnými normami, a to najmä ku dňu jeho odovzdania 

Objednávateľovi, v dohodnutej lehote s odbornou starostlivosťou, pričom lehota poskytnutia Služieb bude 

vždy stanovená v konkrétnej Objednávke. Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť všetky v 

Objednávke špecifikované Služby v dohodnutej lehote.  
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3.2 Miesto plnenia pri poskytovaní Služieb je sídlo Objednávateľa, ak v Objednávke alebo na základe Rámcovej 

dohody Zmluvných strán nebude dohodnuté inak.   

3.3 Povinnosť Poskytovateľa zabezpečiť a poskytnúť Objednávateľovi všetky Služby špecifikované v 

Objednávke sa považuje za riadne splnenú poskytnutím všetkých objednaných Služieb, doručením všetkých 

Výstupov plnenia Objednávateľovi a podpísaním akceptačného protokolu obidvoma Zmluvnými stranami. 

Spôsob odovzdania a prevzatia predmetu plnenia/výstupu je uvedený v čl. IV. s názvom „Akceptačné 

konanie“.   

3.4 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci bližšie charakterizovanej v bode 3.5 tohto článku, ktoré 

Poskytovateľovi bránia v splnení jeho povinností zabezpečiť a poskytnúť dohodnuté Služby pre 

Objednávateľa riadne a včas a v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na zabezpečenie a poskytnutie 

Služieb o dobu trvania týchto prekážok.   

3.5 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po potvrdení Objednávky ako výsledok 

nepredvídateľných a Zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude 

Poskytovateľovi alebo Objednávateľovi brániť v plnení zmluvných povinností, bude povinná strana zbavená 

zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov v zmysle vystavenej Objednávky primerane 

po dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti, a to za predpokladu, že splní povinnosť podľa bodu 3.6 tohto 

článku. Za prípad vyššej moci sa nepovažuje platobná neschopnosť ktorejkoľvek zo Zmluvných strán alebo 

jej poskytovateľov.  

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci podľa bodu 3.5 tohto článku, brániacich riadnemu splneniu 

záväzku vyplývajúcemu z Objednávky, je Zmluvná strana, na ktorej strane tieto prekážky nastali, povinná 

bezodkladne tieto prekážky oznámiť druhej Zmluvnej strane.  

 

Čl. IV.  

Akceptačné konanie 
  

4.1 Poskytovateľ splní svoju povinnosť riadne poskytnúť predmet plnenia až po fyzickom odovzdaní a prevzatí 

všetkých Výstupov plnenia požadovaných v Objednávke spolu s návrhom akceptačného protokolu, ktorého 

vzor tvorí Prílohu č. 3 tejto Rámcovej dohody. Súčasťou akceptačného protokolu bude i odovzdanie všetkých 

dokladov, resp. licencií vzťahujúcich sa na poskytnuté Služby v zmysle príslušných platných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

4.2 Objednávateľ do 10 pracovných dní od predloženia dokumentov uvedených v bode 4.1 tohto článku, buď 

odsúhlasí údaje uvedené v týchto dokumentoch, čo potvrdí podpísaním akceptačného protokolu 

predloženého Poskytovateľom v dvoch vyhotoveniach alebo si u Poskytovateľa uplatní písomné pripomienky 

k týmto dokumentom. V prípade uplatnenia písomných pripomienok zo strany Objednávateľa, je 

Poskytovateľ povinný sa s týmito pripomienkami vysporiadať a po prekonzultovaní s Objednávateľom, na 

základe ktorého Zmluvné strany dospejú k záveru, že pripomienky sú opodstatnené, bezodplatne 

v dodatočnej primeranej lehote určenej Objednávateľom ich zapracovať a dokumenty uvedené v bode 4.1 

tohto článku opätovne predložiť.   

4.3 Lehoty špecifikované podľa bodu 4.2 tohto článku sa neuplatnia v prípade, že Výstupom plnenia 

Poskytovateľa bude dokument alebo séria dokumentov, podliehajúca verejnej obhajobe alebo schváleniu 

príslušným orgánom. V takomto prípade bude akceptačný protokol podpísaný po úspešnom obhájení 

predloženého Výstupu plnenia.  

4.4 V prípade, ak Objednávateľ nemá žiadne pripomienky k dokumentom predloženým Poskytovateľom podľa 

bodu 4.1 tohto článku, Zmluvné strany podpíšu akceptačný protokol, čím sa považuje predmet plnenia za 

riadne a včas poskytnutý v súlade s požiadavkami Objednávateľa.  
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Čl. V.  

Práva a povinnosti Zmluvných strán  
 

5.1 Komunikácia medzi Objednávateľom a Poskytovateľom bude prebiehať výlučne v slovenskom jazyku a 

prostredníctvom kontaktných osôb uvedených v čl. XIV. bode 14.1. Všetky dokumenty, materiály, resp. 

výstupy, vypracované Poskytovateľom v zmysle vystavenej Objednávky budú vypracované taktiež v 

slovenskom jazyku. V odôvodnených prípadoch na požiadanie Objednávateľa, Poskytovateľ predloží 

Objednávateľovi potrebné materiály aj v anglickom jazyku, pričom všetky náklady súvisiace s prekladmi 

dokumentov znáša Poskytovateľ.  

5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že požadované Služby bude garantovať a/alebo poskytovať Objednávateľovi 

prostredníctvom odborníkov, ktorých kvalifikačné predpoklady Poskytovateľ preukázal relevantnými 

dokladmi v súlade s Prílohou č. 4 tejto Rámcovej dohody v štádiu vyhodnotenia ponúk. Zoznam odborníkov 

tvorí neoddeliteľnú súčasť Prílohy č. 2 tejto Rámcovej dohody. Kvalitu a súlad Výstupov plnenia s 

požiadavkami Objednávateľa, ktoré budú výsledkom jednotlivých poskytovaných Služieb, bude garantovať 

a poskytovať odborník navrhnutý Poskytovateľom pre danú oblasť poskytovaných Služieb. Spoluprácu 

odborníkov, ktorých Služby budú nevyhnutné na splnenie Objednávky zadanej Objednávateľom bude za 

účelom synergie koordinovať odborník č. 1 –  hlavný koordinátor. 

5.3 V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť alebo doplniť nejakého odborníka, nový odborník 

musí spĺňať minimálne rovnaké kvalifikačné predpoklady ako boli kvalifikačné predpoklady pôvodného 

odborníka. Skutočnosť, že nový odborník spĺňa minimálne rovnaké kvalifikačné predpoklady ako pôvodný 

odborník, preukáže predložením relevantných dokladov. Každú zmenu odborníka musí Objednávateľ 

písomne schváliť, bez nutnosti uzatvárania dodatku k tejto Rámcovej dohode. V prípade, že k výmene 

odborníka dôjde bez súhlasu Objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej 

povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Rámcovej dohody. V prípade, že nový odborník 

nebude spĺňať minimálne rovnaké kvalifikačné predpoklady ako pôvodný odborník, Objednávateľ bude 

oprávnený žiadať takého odborníka, ktorý bude spĺňať minimálne rovnaké predpoklady ako pôvodný 

odborník. Ak Poskytovateľ neposkytne nového odborníka, ktorý spĺňa minimálne rovnaké kvalifikačné 

predpoklady ako pôvodný odborník do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa 

o neudelení súhlasu so zmenou odborníka, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej 

povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Rámcovej dohody, pričom nezaniká právo 

Objednávateľa na uplatnenie si sankcií v zmysle čl. VIII. tejto Rámcovej dohody.   

5.4 Ak Poskytovateľ v ponuke preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a 

odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto 

preukázanie týka, Poskytovateľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, 

písomnou zmluvou s ktorou túto technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukázal.   

5.5 Poskytovateľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi zabezpečí Služby v súlade s jeho požiadavkami a s náležitou 

odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a v lehote stanovenej v Objednávke, pričom konečnú 

zodpovednosť za zabezpečenie a poskytnutie Služieb vyplývajúcich z Objednávky nesie v plnom rozsahu 

Poskytovateľ. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri plnení tejto Rámcovej dohody všetky všeobecne 

záväzné právne predpisy platné v SR/EÚ.  

5.6 Zoznam subdodávateľov Poskytovateľa, ktorý predložil Poskytovateľ do času uzavretia tejto Rámcovej 

dohody spolu s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle ust. § 41 Zákona o 

verejnom obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu a dátum narodenia tvorí Prílohu č. 5 Rámcovej dohody. Poskytovateľ je povinný písomne 

oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, 

kedy sa Poskytovateľ dozvedel o tejto zmene. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom 

odsúhlasení Objednávateľom. Poskytovateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý 
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predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny 

subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.   

5.7 Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov v 

zmysle vystavenej Objednávky a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa týkajúcich sa 

dosiahnutia účelu sledovaného touto Rámcovou dohodou.   

5.8 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať všetky Výstupy plnenia, vyplývajúce z poskytovania Služieb na základe 

vystavených Objednávok písomne v listinnej podobe a na elektronických nosičoch, resp. v inej forme na 

základe dohody Zmluvných strán.  

5.9 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať všetky Výstupy plnenia, vyplývajúce z poskytovania Služieb v súlade 

s platnou legislatívou a relevantnými medzinárodnými normami. Všetky Výstupy plnenia, vyplývajúce z 

poskytovania Služieb nespĺňajúce tieto požiadavky budú považované za nedodané. V tomto prípade budú 

posudzované ku dňu predloženia Výstupu plnenia danej Služby, ktorý je povinný Objednávateľ písomne 

potvrdiť. Takéto potvrdenie však nenahrádza akceptačný protokol.  

5.10 Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť práva a právom chránené záujmy Objednávateľa, dôsledne využívať 

všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti, ktoré podľa svojho presvedčenia a 

pokynov Objednávateľa považuje za účelné.   

5.11 Poskytovateľ je povinný riadiť sa pokynmi Objednávateľa. Pokynmi Objednávateľa nie je Poskytovateľ 

viazaný, ak sú tieto v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto Rámcovou 

dohodou alebo etickými predpismi, ktorými je Poskytovateľ viazaný alebo zásadným spôsobom odporujú 

záujmom Objednávateľa s tým, že na nevhodnosť takýchto pokynov je povinný Poskytovateľ Objednávateľa 

písomne upozorniť.  

5.12 Objednávateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Rámcovej dohody poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú 

súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu splnenia predmetu Rámcovej dohody. 

5.13 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovaným plnením podľa tejto 

Rámcovej dohody oprávnenými osobami, ktorým poskytne všetku potrebnú súčinnosť kedykoľvek počas 

platnosti Rámcovej dohody, ako aj po jej ukončení. Oprávnenými osobami sú najmä: Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi 

uvedenými v tomto bode Rámcovej dohody. Za strpenie výkonu kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovaním 

predmetu tejto Rámcovej dohody a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly/auditu neprináleží 

Poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia 

kontroly/auditu a neposkytnutia súčinnosti zo strany Poskytovateľa, je povinný Poskytovateľ túto škodu 

nahradiť v plnej miere.  

5.14 Ak sa na Poskytovateľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potom je Poskytovateľ, ako aj jeho 

subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom Poskytovateľ sa 

zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Poskytovateľ je povinný 

Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu v jeho zápise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v 

zápise jeho subdodávateľov, a to najneskôr deň nasledujúci po tom ako k takejto zmene zápisu v registri 

partnerov verejného sektora došlo. Porušenie povinnosti Poskytovateľa podľa tohto bodu sa považuje za 

podstatné porušenie Rámcovej dohody. Poskytovateľ je zároveň zodpovedný za škodu, ktorá 

Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinnosti Poskytovateľa podľa tohto bodu.  
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Čl. VI.  

Cena a platobné podmienky  
 

6.1 Odmena, t. j. zmluvná cena za poskytnuté Služby je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.   

6.2 Cena za poskytnuté Služby bude stanovená ako súčet súčinov cien za 1 hodinu poskytovania príslušnej 

Služby, ktorá spadá do  pôsobnosti daného odborníka a skutočného počtu hodín poskytovania príslušnej 

Služby na základe Objednávky. Hodinové sadzby odborníkov pre jednotlivé oblasti poskytovaných Služieb 

vyplývajú z ponuky Poskytovateľa a sú uvedené v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody.   

6.3 Cena za poskytnutie Služieb stanovená vo vystavenej Objednávke bude zahŕňať všetky náklady a výdavky 

Poskytovateľa potrebné na úspešnú realizáciu Služieb v zmysle vystavenej Objednávky, vrátane dopravy, 

príp. autorských odmien, prekladov a iných poplatkov.   

6.4 Poskytovateľ sa nemôže odvolávať na chyby, opomenutia, omyly alebo akékoľvek iné príčiny odborníka 

za účelom navýšenia ceny.  

6.5 Finančný limit za všetky poskytnuté Služby špecifikované v samostatných objednávkach je 790 000 EUR 

bez DPH (slovom: sedemstodeväťdesiattisíc EUR bez DPH). Objednávateľ sa nezaväzuje vyčerpať 

vymedzenú čiastku v plnej výške. (ďalej len  „Cena za Služby“). 

6.6 Ak Poskytovateľ je platiteľom DPH, k Cene za Služby podľa bodu 6.5 tohto článku bude uplatnená DPH 

podľa aktuálne platných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

6.7 Objednávateľ neposkytuje na plnenie Služieb stanovených vo vystavenej Objednávke žiadny preddavok.  

6.8 Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie Ceny za Služby, za skutočne vykonané a poskytnuté Služby 

stanovené v Objednávke, a to riadnym a včasným poskytnutím objednaných Služieb, doručením všetkých 

dohodnutých Výstupov plnenia po podpísaní akceptačného protokolu obidvoma Zmluvnými stranami, 

doručením faktúry za predmetné plnenie Objednávateľovi a uplynutím lehoty podľa bodu 6.10 tohto článku.   

6.9 Úhrada bude vykonaná výhradne prevodným príkazom na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví 

Rámcovej dohody na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom po podpísaní akceptačného protokolu 

obidvoma Zmluvnými stranami.   

6.10 Poskytovateľ vystaví faktúru za poskytnutie Služieb so 60-dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej riadneho 

doručenia Objednávateľovi, prípadne podľa dohody obidvoch Zmluvných strán, pričom musí byť dodržané 

ust. § 340b Obchodného zákonníka. Súčasťou faktúry bude kópia akceptačného protokolu podpísaného 

oboma Zmluvnými stranami. Faktúry budú vystavené a uhradené v oficiálnej mene Slovenskej republiky 

aktuálne platnej ku dňu vystavenia príslušnej faktúry.  

6.11 Faktúra musí obsahovo spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu Poskytovateľ.  

6.12 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti  daňového dokladu podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, bude obsahovať nesprávne údaje, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté 

Zmluvnými stranami, Objednávateľ je oprávnený túto faktúru v lehote jej splatnosti vrátiť Poskytovateľovi. 

Poskytovateľ v súlade s čl. VI bod 6.10 vyznačí novú lehotu splatnosti na opravenej (novej) faktúre a doručí 

ju Objednávateľovi.  
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Čl. VII.  

Autorské práva  
 

7.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že pokiaľ príslušné právne predpisy nestanovia inak, Výstupy plnenia, ktoré 

majú byť výsledkom poskytovaných Služieb podľa tejto Rámcovej dohody alebo Objednávky, nebudú 

predmetom práva duševného vlastníctva.   

7.2 Ak Výstup plnenia, ktorý má byť výsledkom Služieb poskytovaných Poskytovateľom (vrátane jeho 

zamestnancov, subdodávateľov, iných osôb alebo akýchkoľvek tretích osôb, ktoré na plnenie Rámcovej 

dohody použil) bude predmetom ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov, Zmluvné strany touto Rámcovou dohodou zároveň uzatvárajú licenčnú zmluvu, 

ktorou Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi neodvolateľný súhlas na neurčitú dobu na používanie (ďalej 

len „Licencia“) Výstupov plnenia alebo ich častí dodaných na základe Objednávok vystavených 

Objednávateľom na území všetkých krajín sveta, a to za týchto podmienok:    

- Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi Licenciu na neobmedzené použitie Výstupov plnenia alebo ich 

častí akýmkoľvek spôsobom na akomkoľvek nosiči, najmä na spracovanie Výstupov plnenia alebo ich 

častí, vyhotovenie rozmnoženín, zverejnenie a rozširovanie,   

- Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú Licenciu v neobmedzenom rozsahu, t. j. Poskytovateľ 

nesmie bez súhlasu Objednávateľa udeliť tretej osobe Licenciu na použitie Výstupov plnenia alebo ich 

častí v rozsahu a spôsobom udeleným touto Licenciou Objednávateľovi a je povinný zdržať sa použitia 

Výstupov plnenia alebo ich častí spôsobom, na ktorý udelil Licenciu,  

- Poskytovateľ udeľuje Licenciu Objednávateľovi na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany k danému 

predmetu ochrany,  

- Poskytovateľ udeľuje Licenciu Objednávateľovi odplatne, pričom odmena za poskytnutie Licencie je už 

zahrnutá v cene podľa čl. VI. bodu 6.3 Rámcovej dohody,  

- Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe a postúpiť Licenciu tretej osobe bez ďalšieho 

privolenia Poskytovateľa.   

7.3 Poskytovateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na 

plnení predmetu tejto Rámcovej dohody tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi 

žiadne nároky. V prípade, že si tretia osoba uplatní voči Objednávateľovi nárok z titulu porušenia 

patentových, autorských, databázových  práv, práv na výkresy, úžitkové vzory alebo akýchkoľvek ďalších 

práv duševného vlastníctva, obchodného tajomstva alebo zásahu do vlastníckeho práva tretej strany, 

Poskytovateľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi akékoľvek náklady a škody, ktoré vzniknú 

Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedených nárokov treťou osobou, a to v plnej výške.   

7.4 Ustanovenia tohto článku platia i po zániku tejto  Rámcovej dohody z akéhokoľvek dôvodu.   

 

Čl. VIII.  

Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania  
 

8.1 Ak je Poskytovateľ v omeškaní so zabezpečením a poskytnutím Služieb podľa vystavenej Objednávky, má 

Objednávateľ právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  zo sumy príslušnej Objednávky 

za každý aj začatý deň omeškania.  

8.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry môže si Poskytovateľ' uplatniť voči Objednávateľovi 

úrok z omeškania v sadzbe podľa ust. § 369a Obchodného zákonníka v spojení s § 1 ods. 1 a nasl. 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  
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8.3 V prípade porušenia pravidiel týkajúcich sa zmeny subdodávateľa, podľa čl. V. bodu 5.6 tejto Rámcovej 

dohody, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu voči Poskytovateľovi vo výške vo výške 2% z Ceny za 

Služby, a to za každé takéto porušenie pravidiel týkajúcich sa zmeny subdodávateľa.  

8.4 Ak Poskytovateľ poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť v zmysle čl. X. bodu 10.1 tejto Rámcovej 

dohody, Objednávateľ bude oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 2% z Ceny 

za Služby, a to za každý prípad osobitne.  

8.5 V prípade, ak Poskytovateľ nezabezpečí odborníka, ktorý by spĺňal minimálne odborné požiadavky v 

zmysle Prílohy č. 4 tejto Rámcovej dohody, bude sa takéto porušenie považovať za podstatné porušenie 

zmluvnej povinnosti, v dôsledku ktorého bude Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej 

dohody, pričom bude oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 5% z Ceny za 

Služby, a to za každý prípad porušenia tejto zmluvnej povinnosti osobitne.  

8.6 Nezabezpečenie adekvátnej náhrady odborníka v zmysle čl. V. bodu 5.3  tejto Rámcovej dohody sa bude 

považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto 

Rámcovej dohody, pričom bude oprávnený požadovať  od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 5% z 

Ceny za Služby, a to za každý prípad porušenia tejto zmluvnej povinnosti osobitne.  

8.7 Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu uplatnenú Objednávateľom podľa tejto Rámcovej 

dohody do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia písomného vyúčtovania zmluvnej pokuty faktúrou.  

8.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Poskytovateľa 

(napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene 

Poskytovateľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany Poskytovateľa je 

Poskytovateľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, 

kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku 

porušenia tejto povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od Rámcovej dohody z dôvodu podstatného 

porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia Poskytovateľa, 

pričom k tejto informácii je Poskytovateľ povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky. 

8.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných 

povinností.  

8.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z Rámcovej 

dohody.  

8.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude s Poskytovateľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých 

otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť zabezpečovanie Služieb podľa Rámcovej dohody a že mu 

bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre zabezpečenie Služieb v 

zmysle vystavenej Objednávky.  

 

Čl. IX.  

Zodpovednosť za škodu  
 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich 

z tejto Rámcovej dohody sa bude riadiť ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami 

ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej 

republiky.   

9.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti Poskytovateľa bolo spôsobené 

konaním Objednávateľa.   

9.3 Poskytovateľ (vrátane jeho zamestnancov, subdodávateľov alebo akýchkoľvek tretích osôb, ktoré na 

plnenie Rámcovej dohody použil) zodpovedá pri poskytovaní Služieb za všetky priame alebo nepriame 

škody, ktoré svojim úmyselným alebo neúmyselným konaním spôsobil Objednávateľovi a zaväzuje sa ich 

Objednávateľovi nahradiť v plnej výške, vrátane sankcií za porušenie platnej legislatívy.   
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9.4 Žiadna Zmluvná strana nebude zodpovedná druhej Zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s 

plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich 

zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ prekážka, s ktorou sú 

účinky spojené trvá.  

9.5 Ustanovenie bodu 9.4 tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá Zmluvná strana bola písomne 

oboznámená o týchto okolnostiach a o predpokladanej dobe ich trvania postihnutou Zmluvnou stranou 

v súlade s čl. III. bodom 3.6.  

 

Čl. X.  

Ochrana dôverných informácií  
 

10.1 Poskytovateľ (vrátane jeho zamestnancov, subdodávateľov alebo akýchkoľvek tretích osôb, ktoré na 

plnenie Rámcovej dohody použil) sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách 

získaných pri plnení záväzkov z Rámcovej dohody, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne 

skutočnosti, informácie, dokumenty, podklady alebo iné poznatky, o ktorých bol počas účinnosti Rámcovej 

dohody informovaný, alebo ktoré sa mu dostali do pozornosti pri plnení záväzkov z Rámcovej dohody. 

Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje na zamestnancov Poskytovateľa a všetky osoby na strane 

Poskytovateľa, ktoré sa podieľajú na predmete plnenia Rámcovej dohody alebo inak prichádzajú do 

kontaktu s informáciami získanými pri plnení záväzkov z Rámcovej dohody. Poskytovateľ ručí v plnej miere 

za to, že nedôjde k zneužitiu dôverných informácií a zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti 

týmito osobami. Súčasne sa zaväzuje, že bez súhlasu Objednávateľa neposkytne tretím stranám žiadne 

údaje týkajúce sa predmetu plnenia tejto Rámcovej dohody. Týmto ustanovením bude viazaný aj po 

skončení platnosti Rámcovej dohody.  

10.2 Poskytovateľ sa zaväzuje požiadavku v bode 10.1 tohto článku zabezpečiť podpísaným vyhlásením 

o mlčanlivosti zo strany príslušnej fyzickej alebo právnickej osoby.  

10.3 Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia Rámcovej dohody stali verejne 

známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej Zmluvnej strany, informácie, ktoré je 

Objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 

slobode informácií“) a informácie, ktoré je Objednávateľ povinný zverejniť na základe príslušných 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

10.4. Všetky dokumenty, podklady a materiály poskytnuté Poskytovateľovi a evidované údaje musia byť po 

ukončení Rámcovej dohody bez vyzvania odovzdané Objednávateľovi alebo podľa jeho rozhodnutia 

skartované. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vyhotovené kópie. Predmetné ustanovenie neplatí v prípade 

vzájomných zmlúv a Výstupov plnenia, ktoré ale nesmú byť bez súhlasu Objednávateľa sprístupnené tretej 

strane.   

 

Čl. XI.  

Doba platnosti Rámcovej dohody 
  

11.1 Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to najviac na 48 (slovom: štyridsaťosem) mesiacov  

odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu v zmysle článku 

VI. bodu 6.5 tejto Rámcovej dohody, a to podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Samotná Služba 

zadávaná na základe Rámcovej dohody môže mať v opodstatnenom prípade trvanie dlhšie ako Rámcová 

dohody, a to až do jeho riadneho ukončenia v súlade s čl. IV. tejto Rámcovej dohody. 

11.2 Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
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Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Rámcová 

dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a Zákona o slobode informácií. Zverejnenie Rámcovej 

dohody v predmetnom registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva.  

 

Čl. XII.  

Zánik Rámcovej dohody  
  

12.1 Pred uplynutím dohodnutej doby môžu Zmluvné strany ukončiť Rámcovú dohodu :  

- odstúpením,  

- výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na tri mesiace, počítajúc od 

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej Zmluvnej strane,  

- kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán.  

12.2 Od Rámcovej dohody možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto Rámcová dohoda, Zákon  

o verejnom obstarávaní a Obchodný zákonník. 

12.3 Za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody zo strany Poskytovateľa sa považuje najmä: 

a) ak Poskytovateľ nezabezpečí odborníka, ktorý by spĺňal minimálne odborné požiadavky v zmysle 

Prílohy č. 4 tejto Rámcovej dohody, 

b) ak Poskytovateľ nezabezpečí adekvátnu náhradu odborníka, v zmysle čl. V. bodu 5.3 tejto Rámcovej 

dohody,  

c) ak Poskytovateľ poruší povinnosť v zmysle čl. VIII. bodu 8.8 tejto Rámcovej dohody, 

d) ak Poskytovateľ vykonáva predmet plnenia v rozpore s touto Rámcovou dohodou a jej Prílohou č.1, 

e) ak Poskytovateľ bude v omeškaní so zabezpečením a poskytnutím Služieb podľa vystavenej 

Objednávky o viac ako 30 dní, 

f) ak je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od tejto Rámcovej dohody podľa ust. § 19 Zákona o 

verejnom obstarávaní, 

g) ak to ustanovuje táto Rámcová dohoda. 

12.4 Za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody zo strany Objednávateľa sa považuje najmä: 

a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry po termíne splatnosti o viac ako 30 dní, 

b) porušenie povinnosti Objednávateľa vyplývajúcej z čl. V. bodu 5.12. tejto Rámcovej dohody. 

12.5 Odstúpenie od Rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a 

musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Právne účinky odstúpenia od 

Rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. 

12.6  Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle Rámcovej dohody alebo v 

zmysle ust. § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od 

Rámcovej dohody odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 30 (tridsať) dní po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. 

12.7 Ak oprávnená Zmluvná strana oznámi druhej Zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej 

trvá, alebo nevyužije stanovenú lehotu na odstúpenie od Rámcovej dohody, môže od Rámcovej dohody 

odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie Rámcovej dohody podľa § 346 Obchodného zákonníka.  

12.8 V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle čl. III. bodu 3.4 a čl. IX. bodu 9.4 tejto Rámcovej 

dohody trvajú dlhšie ako 60 dní, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená od príslušnej Objednávky 

odstúpiť. 

12.9 Výpoveď tejto Rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej Zmluvnej strane, 

inak je neplatná. 

12.10 Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto Rámcovej dohody, resp. výpoveď Rámcovej dohody podľa tohto 

článku sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od Rámcovej dohody, 

resp. výpovede Rámcovej dohody alebo odmietnutím prevzatia odstúpenia, resp. výpovede. Ak sa v 
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prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od 

Rámcovej dohody, resp. s výpoveďou Rámcovej dohody ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje 

sa za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal ich doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste 

uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie 

Objednávateľovi je rozhodujúca adresa, ktorá je ako jej sídlo uvedená v záhlaví Rámcovej dohody a pre 

doručovanie Poskytovateľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri Slovenskej republiky, 

a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri, ak 

Poskytovateľ preukazným spôsobom neoznámil Objednávateľovi inú adresu na doručovanie. 

12.11 Ak oprávnená Zmluvná strana odstúpi od tejto Rámcovej dohody a Zmluvné strany si pred odstúpením od 

Rámcovej dohody poskytli plnenia podľa tejto Rámcovej dohody, Zmluvné strany sa dohodli, že všetky 

práva a záväzky vzniknuté do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Rámcovej dohody si navzájom 

vyrovnajú.  

12.12 Ukončením platnosti Rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán v nej 

zakotvené, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, 

resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, ako aj nárok Objednávateľa na bezplatné odstránenie 

zistených vád poskytnutej Služby, povinnosti mlčanlivosti a autorských práv podľa čl. VII. tejto Rámcovej 

dohody. 

 

Čl. XIII.  

Riešenie sporov 
  

13.1 Spory týkajúce sa tejto Rámcovej dohody sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou  

a vzájomným rokovaním.  

13.2 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Poskytovateľa zastaviť plnenie predmetu podľa čl. I. tejto Rámcovej 

dohody.  

13.3 Zmluvný vzťah upravený Rámcovou dohodou sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej 

republiky. Prípadné spory Zmluvných strán vyplývajúce alebo súvisiace s touto Rámcovou dohodou je 

príslušný rozhodovať všeobecný súd Slovenskej republiky.  

  

Čl. XIV.  

Spoločné a záverečné ustanovenia  
 

14.1 Zmluvné strany pre účely Rámcovej dohody určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú 

komunikáciu v súvislosti s touto Rámcovou dohodou takto:  

a) za Objednávateľa:   

meno a priezvisko:  Ing. Matúš Leško 

   tel.:   +421 903 500 650 

e-mail:   matus.lesko@reserves.gov.sk 

b) za Poskytovateľa:   

meno a priezvisko: Ing. Roman Kuchár  

tel.:   +421 905 275 848 
e-mail:    roman.kuchar@stengl.sk  

 14.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia Rámcovej dohody, ktoré nesmú byť v rozpore s § 18 Zákona o verejnom 

obstarávaní, môžu byť vykonané len formou písomných a očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode po 

vzájomnej dohode oboch Zmluvných strán a podpísané oprávnenými osobami Zmluvných strán. Uvedené 

file:///C:/Users/polakova/AppData/Local/Temp/notes4F9DEE/matus.lesko@reserves.gov.sk
mailto:roman.kuchar@stengl.sk
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sa netýka zmeny kontaktných osôb uvedených v bode 14.1 tohto článku, ktoré môže príslušná Zmluvná 

strana zmeniť svojim jednostranným oznámením doručeným v písomnej forme druhej Zmluvnej strane.   

14.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzkový vzťah založený touto Rámcovou dohodou sa spravuje 

Obchodným zákonníkom.  

14.4 Ak sú niektoré ustanovenia Rámcovej dohody neplatné alebo ak stratia platnosť, nebude tým dotknutá 

platnosť ostatného obsahu Rámcovej dohody. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, 

ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.  

14.5 Zmena identifikačných údajov Zmluvných strán (napr. obchodného mena, sídla, štatutárneho zástupcu), ako 

aj zmena IBAN, útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie tejto Rámcovej dohody alebo zmena 

kontaktných osôb sa nebude považovať za zmenu vyžadujúcu si uzavretie dodatku k tejto Rámcovej 

dohode. Zmluvné strany sa ale zaväzujú, že bez zbytočného odkladu budú písomne informovať druhú 

Zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, oprávnených 

zástupcov, bankového spojenia a IBAN, na ktorý majú byť poukázané platby a o iných skutočnostiach 

významných pre riadne plnenie tejto Rámcovej dohody. 

14.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo nezverejňovať podpis/signatúru štatutárneho orgánu nakoľko ju považuje 

za skutočnosť dôverného charakteru. 

14.7 Táto Rámcová dohoda sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ 

3 (tri) rovnopisy a  2 (dva) rovnopisy Poskytovateľ.  

14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah Rámcovej dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.  

14.9  Neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody je:   

Príloha č. 1: Rámec požadovaných Služieb   

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 3:  Vzor akceptačného protokolu  

Príloha č. 4: Minimálne odborné požiadavky kladené na odborníkov 

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov  

 

  

  

V Bratislave dňa  V  

  

  

Objednávateľ  Poskytovateľ:  

 

.........................................................  ..................................................   

JUDr. Kajetán Kičura   Ing. Roman Kuchár  

predseda       konateľ   

 Stengl Consulting, s.r.o. 
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Príloha č. 1 k Rámcovej dohode 

Rámec požadovaných služieb 

 

Správa štátnych hmotných rezerv SR (inde aj ako „SŠHR“ alebo „Správa rezerv“) je ústredným orgánom štátnej 

správy SR pre úsek štátnych hmotných rezerv a pre koordináciu a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie 

stavu ropnej núdze. Zabezpečuje tvorbu štátnej politiky, koncepčnú činnosť, hospodárenie so štátnymi hmotnými 

rezervami a ďalšie činnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o 

doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. SŠHR má celoslovenskú 

pôsobnosť, sídlo má v Bratislave a jeho účasťou sú aj 4 závody v Čachticiach, Kysuckom Novom Meste, Slovenskej 

Ľupči a vo Vígľaši. 

  

Bezpečnostná situácia v SR a vo svete sa rýchlo mení a prináša stále nové krízové situácie rôznych rozmerov: 

klimatické zmeny, ozbrojené konflikty, aktivity radikálnych združení, hrozby v kybernetickom priestore, v oblasti 

energetickej bezpečnosti, vývoj migrácie a ďalšie faktory sú dôvodom komplikovanej predvídateľnosti vývoja 

procesov vplývajúcich na bezpečnosť SR a jej obyvateľov. Vzhľadom na vysokú dynamiku ekonomických, 

sociálnych, vojenských, informačných, klimatických a geopolitických zmien v Európe a vo svete čelí SŠHR SR 

novým výzvam pri zabezpečovaní dostupnosti, kvality, dostatočného množstva a použiteľnosti štátnych hmotných 

rezerv v danom čase a mieste. V súčasnej štruktúre kompetencií a vecných zdrojov SŠHR SR pre riešenie 

krízových situácií a mimoriadnych udalostí je potrebné prijať adekvátne opatrenia a zmeny k zefektívneniu výkonu 

činností.  

  

Menia sa krízové situácie a mimoriadne udalosti, vznikajú nové riziká, menia sa štandardy kvality pre energetiku, 

potraviny, ekológiu, rozvoj nových technológií, a menia sa teda aj požiadavky a priority materiálneho zabezpečenia 

a požiadavky na ochranu a bezpečnosť obyvateľstva. Zmeny klímy a ich dôsledky sa prejavujú v mnohých 

oblastiach a zahŕňajú široké spektrum javov od zmien v prírodnom prostredí, v sídelnej štruktúre, na zdraví 

obyvateľstva, v ekonomickej činnosti od poľnohospodárstva cez dopravu až po energetiku, priemysel, služby a 

rekreáciu. Funkcie a úlohy SŠHR zahŕňajú zabezpečovanie materiálnej a logistickej pomoci pre zmiernenie 

následkov všetkých týchto zmien, a to tak s priamym vplyvom na zdravie a majetok občanov SR, ako aj na 

zabezpečenie stabilnej energetickej a zdrojovej základne štátu.  

  

Štátne hmotné rezervy (ŠHR) tvoria najmä hmotné rezervy, mobilizačné rezervy a pohotovostné zásoby. Množstvo 

a skladbu ŠHR, spôsob ich financovania, vrátane financovania komplexného zabezpečenia úloh a opatrení 

súvisiacich s riešením krízových situácii, schvaľuje vláda SR na základe návrhu Správy rezerv. SŠHR aktívne 

participuje pri riešení hrozieb energetickej a potravinovej krízy, povodní, požiarov, epidémií a pandémií, kalamít, či 

už snehových alebo veterných, ktoré dokážu veľmi rýchlo a najmä nečakane spôsobiť rozsiahle škody. Pre 

efektívne poskytovanie pomoci je nevyhnutné neustále aktualizovať a vyhodnocovať aktuálne potreby a 
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požiadavky. Vzhľadom na vyššie popísané nové a narastajúce hrozby, s ktorými sa doteraz počítalo iba okrajovo 

alebo vôbec, je potrebné prispôsobiť aj nastavenie a celkovú pripravenosť SŠHR aj pre toto nové prostredie a nové 

podmienky.   

  

K naplneniu týchto cieľov má prispieť aj realizácia služieb poskytovaných ako výsledok zadávania tejto zákazky.   
  

A. Ciele a potreby verejného obstarávateľa a požiadavky na zabezpečenie predmetu 
zákazky  

  

Požadované služby pre Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej aj ako „SŠHR“) pozostávajú 

z viacerých parciálnych na seba nadväzujúcich a vzájomne súvisiacich činností, ktorých spoločným cieľom je 

vypracovanie výstupov, a to hlavne čiastkových a komplexných expertíz, analýz, dokumentov, návrhov, mapových 

výstupov a iných odborných výstupov pre manažérske rozhodnutia, s cieľom zabezpečiť exaktné plánovanie, 

koordináciu, štandardizáciu, monitorovanie, evidovanie, racionalitu, kvalitu, organizovanosť, hospodárnosť, 

efektívnosť, kontrolu a pod. so zameraním na potravinovú, energetickú a ďalšiu bezpečnosť pri zabezpečovaní a 

nakladaní so štátnymi hmotnými rezervami Slovenskej republiky tak, ako je špecifikované v ďalších častiach tohto 

opisu predmetu zákazky.  

  

Súčasťou požadovaných služieb je aj poskytovanie odborných konzultácií pre dotknuté oblasti, vrátane konzultácií 

počas príprav, realizácií a akceptácií jednotlivých analýz. K predmetným požiadavkám uchádzač v ponuke 

preukáže expertov (odborníkov), ktorých bude mať k dispozícii na zabezpečovanie uvedených požiadaviek, a to 

po celú dobu trvania zmluvy.   

  

Služby budú využívané v prípadoch takých činností a potrieb, ktoré verejný obstarávateľ:  

• nepokrýva vlastnými zamestnancami a organizačným útvarmi či administratívnym zabezpečením z 

kapacitných dôvodov;  

• nespadajú do priamej kompetencie alebo odbornosti verejného obstarávateľa;  

• nie sú predmetom činnosti verejného obstarávateľa, ale majú dopad na činnosť verejného obstarávateľa;   

• požadované služby presahujú odborné predpoklady a schopnosti verejného obstarávateľa;  

a tiež takých, u ktorých potrebuje konzultačnú službu, t.j. odbornú oponentúru, porovnanie skúseností, prenos 

skúseností a poznatkov, pohľad a názor odborníkov z iných oblastí a rezortov, a podobne, a to na úrovni minimálne 

odborných znalostí svojich zamestancov.  

  
Cieľom poskytnutých služieb je vyhodnotenie a aktualizácia existujúcich postupov a koordinačných mechanizmov 

pre zabezpečovanie potravinovej a energetickej bezpečnosti SR založených na:   
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• reálnych podkladoch, dôkazoch a predpokladoch (analýza a vyhodnotenie existujúceho stavu štátnych 

hmotných rezerv (ďalej aj ako „ŠHR“) a pripravenosti SR na riešenie krízových situácií a mimoriadnych 

udalostí),   

• vysokom štandarde kvality a dostupnosti poskytovaných služieb VS (tvorba metodiky tvorby ŠHR a získavanie 

a využitie medzinárodného know-how)   

• účinnom a zodpovednom hospodárení s verejnými financiami založenom na efektívnom a výkonnostne 

orientovanom princípe (návrh systému nového efektívneho financovania tvorby ŠHR a jej periodickej kontroly),  

vytvorení predpokladov na úspešné vykonávanie prijatej reformy (prezentačné, vzdelávacie a networkingové 

aktivity).  

  

B. Opis požadovaných služieb  
  

Služby budú zamerané najmä na mapovanie a vyhodnotenie súčasného stavu SŠHR, pravidelnú aktualizáciu 

procesnej mapy SŠHR v minimálne ročnej perióde, na metodické činnosti a poznatky z oblasti tvorby a plánovania 

použitia ŠHR a ich obmien vrátane finančného a vecného mechanizmu obmeny ŠHR, mapovania a získavania 

medzinárodného know-how pre analytické a metodické činnosti a vyhodnotenie pripravenosti SR na riešenie 

krízových situácií a mimoriadnych udalostí vo všetkých oblastiach zabezpečovania potravinovej, energetickej a 

ďalšej bezpečnosti SR v zmysle zákonom stanovených kompetencií SŠHR SR a v závislosti od sledovaných a 

modelovaných situácií.  

  

Požaduje sa, aby poskytovateľ služby v prípade potreby realizoval ďalej podrobne definované a obdobné analytické 

a konzultačné činnosti:   

  

1) prehodnotenie spôsobu identifikácie, charakteristiky a predikcie aktuálnych a budúcich rizík a prepojenie 

optimalizácie tvorby a správy ŠHR s identifikovanými zisteniami;  

2) zhodnotenie vnútorných aj vonkajších procesov a väzieb pri ich riešení;  

3) sprehľadnenie majetkových a právnych vzťahov pre tvorbu, financovanie, hospodárenie, kontrolu a vlastnícke 

vzťahy k ŠHR;  

4) vyhodnotenie úrovne evidencie a štatistiky a merateľných ukazovateľov pre oblasť ŠHR;   

5) vytvorenie modelov vývoja mimoriadnych udalostí a vyhodnotenie identifikovaných a analyzovaných rizík 

viazaných na zmenu klímy;  

6) vytvorenie modelov vývoja mimoriadnych udalostí; (požaduje sa vytvorenie potrebnej situácie a následne bude 

model overovaný vytvorením nasimulovanej situácie, pričom proces modelovania vývoja mimoriadnej situácie 

bude prebiehať v podporných nástrojoch SŠHR (informačný systém a iné nástroje) a vyhodnotené budú riziká 
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viazané na zmeny klímy a jej dôsledky; požadované služby nevyžadujú znalosť podporných nástrojov, nakoľko 

štruktúra a parametre analytických výstupov bude upresnená pri definovaní konkrétnej služby a zadávaní 

realizačnej zmluvy;  

7) monitorovanie výkonnosti SŠHR pri plnení stanovených úloh;  

8) modelovanie vývoja a riadenie mimoriadnych udalostí vo väzbe na poskytovanie mobilizačných rezerv, 

hmotných rezerv a pohotovostných zásob;  

9) analýza a syntéza údajov a informácií, ktoré vzniknú ako výstup modelovania. Monitorované budú parametre 

z údajov a informácií, ktoré sú vo výlučnej kompetencii SŠHR;  

10) vytvorenie modelu pre viaceré typy mimoriadnych udalostí, typovo vyplývajúce predovšetkým z nasledovných 

javov: teplotné výkyvy, pokles kapacity vodných zdrojov, extrémne poveternostné situácie, pôdne zmeny, 

snehové kalamity, veterné smršte, vlny horúčav, sucho, znečistenie ovzdušia, prudké zmeny počasia a pod.;  

11) typologizovanie a kategorizovanie ohrození a dôsledkov z dôvodu zmeny klímy v súlade so Stratégiou 

adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi SR 

podľa typu a miery ohrozenia;   

12) definovanie typov a rozsahu predpokladaných zásahov SŠHR na elimináciu alebo odstránenie dôsledkov 

týchto udalostí pre obyvateľov, hospodárstvo či prírodné prostredie SR;  

13) monitorovanie a vyhodnotenie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov, monitorovanie a vyhodnotenie 

modelovania vo forme výsledkov do podporných nástrojov SŠHR, ktoré budú slúžiť ako podklad pre 

plánovanie a realizáciu preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov;  

14) vypracovanie metodiky na identifikáciu opatrení a rizík, pričom určujúcimi kritériami pre výber opatrení budú:  

naliehavosť problému, komplexnosť riešenia (pozitívne prínosy v čo najširšom rozsahu oblastí), 

realizovateľnosť opatrenia, identifikované ďalšie príležitosti;  

15) vypracovanie inštitucionálneho rámca pre adaptačné procesy, ktoré budú spočívať vo vypracovaní 

koordinačného mechanizmu využívania podporných nástrojov SŠHR v procesoch riešenia mimoriadnych 

udalostí a krízových situácií;  

16) vypracovanie dokumentu za účelom zvýšenia prístupu k informáciám, vypracovanie dokumentu, ktorý zvýši 

prístup k informáciám na všetkých stupňoch riadenia IZS a OKR ako aj pre širokú verejnosť;   

17) vypracovanie návrhu a systému riešených procesov, väzieb a postupov pre nastavenie manažmentu 

dispečerských pracovísk pre riešenie mimoriadnych udalostí a pre interakciu s inými organizačnými útvarmi, 

a to tak vnútri organizácie SŠHR, ako aj so subjektmi spolupráce pri realizácii záchranných činností.   

Navrhovaný model riadenia musí umožniť: zvýšenie efektívnosti vykonávania procesov a úloh v správe SŠHR, 

štandardizáciu procesov, zvýšenie kvality ich vykonávania na základe merateľných ukazovateľov, napríklad 
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čas dodania prostriedkov alebo služieb, zvýšenie úrovne rozhodovacej praxe a riadenia, zvýšenie produktivity 

koordinačných činností, urýchliť komunikáciu a schopnosť reakcie na vzniknutú udalosť, zvýšiť prehľad o 

riešených úlohách, zefektívniť administratívu, zefektívniť koordináciu, zefektívniť prideľovanie úloh, zlepšenú 

orientáciu v hierarchii úloh,  tvorbu zásahových plánov, úpravu zásahových plánov v prípade potreby.   

18) vypracovanie návrhu fungovania dispečerských pracovísk.   

Predpokladá sa, že systém dispečingu bude napojený najmä na koordinačné strediská integrovaného 

záchranného systému, očakáva sa aj výrazné zintenzívnenie a zefektívnenie súčinnosti so subjektmi 

hospodárskej mobilizácie. Návrh bude obsahovať: definíciu súboru činností dispečerských pracovísk, definíciu 

personálnych, materiálnych a technologických potrieb, spôsob vykonávania činností, návrh systému 

využívania podporných nástrojov SŠHR (vrátane existujúcich technológií a stavu automatizácie procesov, ako 

aj dostupnej evidencie a nástrojov riadenia rizík), plánovanie a poskytnutie pomoci bezprostredne po prijatí 

požiadavky, spôsob informovania koordinačného stredisko IZS, resp. veliteľa zásahu o ďalšom postupe a 

koordinácii, možnosť identifikácia obsahu, rozsahu a spôsob poskytnutia materiálnej pomoci, návrh 

dopravenia pomoci na miesto určenia, spôsob informovania predstaviteľov obcí alebo iných 

administratívnosprávnych orgánov zúčastnených na riešení mimoriadnej udalosti o postupoch poskytovania 

pomoci zo zdrojov spravovaných SŠHR, návrh monitorovania priebehu záchranných prác, spôsob 

aktualizovania požiadavky na využitie ŠHR bezprostredne po vzniku takejto požiadavky.  

19) vypracovanie návrhu činností v pôsobnosti dispečerských pracovísk s cieľom zvýšiť produktivitu koordinácie, 

urýchliť komunikáciu a schopnosť reakcie pri riešení mimoriadnej udalosti viazanej na zmenu klímy.   

Návrh činností dispečerských pracovísk bude zahŕňať: riadenie a koordináciu záchranných služieb v zmysle 

poverenia SŠHR, evidenciu a realizáciu rýchlej reakcie na vznik mimoriadnej udalosti, flexibilné spohotovenie 

materiálu pre konkrétny typ mimoriadnej udalosti, zabezpečenie koordinácie s inými zložkami integrovaného 

záchranného systému, inštrukcie a poskytnutie poradenskej a logistickej pomoci pri riešení mimoriadnej 

udalosti, zabezpečenie adekvátnej pohotovosti (pripravenosti na zvládnutie úloh) v prípade mimoriadnej 

udalosti, zabezpečenie odbornej prípravy osôb zúčastňujúcich sa na organizácii a realizácii záchranných prác.  

20) vypracovanie návrhu personálneho, administratívneho a odporúčaného technologického zabezpečenia 

dispečerských pracovísk SŠHR za každé dispečerské pracovisko samostatne;  

21) vypracovanie návrhu spolupráce a koordinácie činností s koordinačnými strediskami integrovaného 

záchranného systému, kapacitami Hasičského a záchranného zboru a pracoviskami a zmluvnými partnermi 

SŠHR;  

22) vypracovanie návrhu využívania podporných nástrojov SŠHR pri riešení mimoriadnych udalostí s využitím 

technológií, informačných systémov a nástrojov riadenia rizík;  

23) vypracovanie zoznamu odporúčaní pre ďalší rozvoj dispečerských pracovísk (napr. v perspektíve 3 – 5 rokov);  
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24) vytvorenie manuálu pre postup žiadateľov o poskytnutie ŠHR pri krízových situáciách a mimoriadnych 

udalostiach vo forme dokumentu, ktorý bude v elektronickej podobe dostupný verejnosti prostredníctvom 

webstránok SŠHR.   

Manuál bude: poskytovať v prehľadnej forme prehľad o procesoch, činnostiach a ich nadväznosti od vzniku až 

po ukončenie mimoriadnej udalosti, poskytovať pre beneficientov záchranného systému informácie o 

možnostiach využitia dostupných podporných nástrojov SŠHR, obsahovať praktické návody na organizáciu 

pomoci a spolupráce SŠHR v prípade mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie, obsahovať ukážkové 

príklady vybraných postupov a procesov so zohľadnením najčastejšie sa vyskytujúcich mimoriadnych udalostí 

viazaných na zmenu klímy, obsahovať riešenia a členenie podľa typu žiadateľa o pomoc zo zdrojov SŠHR s 

ohľadom na povinnosti prislúchajúce jednotlivým subjektom hospodárskej mobilizácie, vypracovanie plánu a 

obsahu vzdelávania pre zamestnancov SŠHR SR s identifikáciou vzdelávacích potrieb zložiek integrovaného 

záchranného systému, ktoré dokážu odborne pokryť a pre ktoré majú výhradné odborné kompetencie 

zamestnanci SŠHR SR.   

25) analýza spôsobu identifikácie budúcich rizík a s ňou súvisiaca analýza potreby optimalizácie ŠHR, analýza 

príčinných stavov krízových situácií a faktorov, ktoré ovplyvňujú ich vznik a priebeh;  

26) analýza stavu a potenciálu systému evidencie / štatistiky spracovania údajov počas riešenia krízových situácií 

a mimoriadnych udalostí ako podklad pre plánovanie reformných zmien;  

27) prehodnotenie spôsobu riešenia energetickej, potravinovej a ďalšej krízy;  

28) vyhodnotenie úrovne evidencie a štatistiky a merateľných ukazovateľov pre oblasť ŠHR;  

29) vytvorenie kategorizovaného zoznamu komodít;  

30) odporúčania na úpravu nástrojov evidencie a štatistiky podľa aktuálneho stavu a perspektívy do roku 2021;  

31) analýza a návrh efektivizačných opatrení pre využitie finančných prostriedkov v procese tvorby, hospodárenia 

a použitia ŠHR;  

32) návrh viaczdrojového systému financovania ŠHR a riešenia obchodných zmluvných vzťahov pre oblasť 

ŠHR;  

33) spracovanie návrhu modelu financovania, so sledovaním a korigovaním čerpania ročného rozpočtu s prípadnou 

korekciou v závislosti od vývoja mimoriadnych udalostí.  

  

Výsledkom služby bude spracovanie tematicky zameraných analytických výstupov a to hlavne čiastkových a 

komplexných expertíz,  analýz, dokumentov, návrhov a iných odborných výstupov, odborných štúdií, koncepcií a 

ďalších strategických materiálov v stanovenej oblasti, ale aj poskytovanie priebežných konzultačných služieb.   
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Dokumenty budú po vytvorení sprístupnené v elektronickej forme. Požaduje sa vypracovanie dokumentu min. vo 

formáte DOC, XLS a PDF. 

Rámcový opis požadovaných činností vo vytipovaných oblastiach príslušnými 
odborníkmi (expertmi)  
  

1. Odborník pre riadenie projektov - hlavný koordinátor  

  

Odborník bude zabezpečovať pre verejného obstarávateľa realizáciu nasledujúcich činností:  

• plánovanie aktivít;  

• koordinácia interného alebo externého tímu;  

• hodnotenie priebehu;  

• zmeny v plneniach resp. zadaniach;  

• realizácia zadaní v súlade s harmonogramom;  

• vedenie porád o riadení a realizácii plnení;  

• sledovanie termínov;  

• kontrola;  

• vypracovanie dokumentácie;  

• komunikácia s inými dodávateľmi;  

• kontrola pracovných výkazov;  

• riešenie prípadných nedostatkov a nezrovnalostí pri realizácii, vypracovanie návrhov riešenia;  

• kontrola dodržiavania plnenia zmluvných podmienok;  

• zdôvodňovanie vzniknutých odchýlok;  

• vypracovanie podkladov do monitorovacích správ projektu a obdobných reportov;  

 

 

2. Odborník pre analýzu rizík  

  

Odborník bude zabezpečovať pre verejného obstarávateľa realizáciu nasledujúcich činností:  

• uplatňovanie všeobecne platných noriem (STN ISO 31000, IEC/FDIS 31010)   

• určovanie súvislostí,  

• identifikácia rizík,  

• analýza rizík,   

• hodnotenie rizík,  

• riadenie rizík,  

• stanovenie hranice akceptovateľnosti   
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• vytvorenie matice rizík   

• aplikovanie metód a techník v oblasti posudzovania a riadenia rizík   

• zostavenie  katalógu rizík;  

• kvantifikácia rizika;  

• výber postupu  na eliminácie rizika;  

• optimalizácia systému so zohľadnením analýzy navrhnutých nápravných opatrení;  

• výber dáta premenných;  

• tvorba odporúčaní a návrhov na zlepšenie;  

• porovnanie s inými krajinami;  

• definovanie cieľových stavov pre bezpečnosť obyvateľstva SR;  

  

  

3. Odborník pre riadenie krízových situácií  

  

Odborník bude zabezpečovať pre verejného obstarávateľa realizáciu nasledujúcich činností:  

• uplatnenie problematiky krízového riadenia vo verejnej správe,   

• uplatnenie príslušných právnych predpisov v oblasti krízového riadenia,   

• určovanie súvislostí,   

• plánovanie a operatívne riadenie; aplikácia modelov riadenia zmien;  

koordinácia prípravy a tvorby metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy; 

koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie; aplikácia princípov modelov riadenia;  

koordinácia prípravy a tvorby metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy;  

• riadenie optimalizácie procesov;  

• riadenie v oblasti manažmentu;  

• analýza a vyhodnotenie rozdelenia úloh a kompetencií;  

• tvorba krízových plánov;  

• prehodnotenie organizačnej štruktúry;  

• porovnanie s inými krajinami;  

  

  

4. Odborník pre optimalizáciu procesov  

  

Odborník bude zabezpečovať pre verejného obstarávateľa realizáciu nasledujúcich činností:  

• mapovanie činností a procesov organizácie;  

• identifikácia a opis jednotlivých procesov organizácie;  
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• riadenie a nastavenie procesov v organizácii;  

• vytvorenie mapy procesov organizácie;  

• analýza a modelovanie procesov organizácie;  

• stanovenie kľúčových parametrov;  

• procesný audit;  

• analýza pracovných náplní jednotlivých zamestnancov;  

• optimalizácia procesov;  

• implementácia procesných zmien z dôrazom na zlepšenie výkonnosti, účelnosti a efektívnosti;  

• redizajn a reengineering procesov s cieľom zlepšenia procesu, zníženie nákladov, zjednodušenia alebo 

zrýchlenia procesov, odstránenie nedostatkov;  

• automatizácia procesov;   

• manažment zmien;  

  

 

5. Odborník pre analýzu systémov evidencie  

  

Odborník bude zabezpečovať pre verejného obstarávateľa realizáciu nasledujúcich činností:  
analýza stavu efektivity a hodnotenie výkonnosti;   
mapovanie a inventarizácia hnuteľného a nehnuteľného majetku; vypracovanie 

návrhov na zlepšenie efektivity;  

tvorba dokumentácie, tvorba metodiky pre vedenie evidencie;  

• analýza interných faktorov;  

• vypracovanie analýz (SWOT, CSF a pod.);  

• poskytovanie koordinačnej a metodickej podpory;  

• implementácia najlepších praktík;  

• zvyšovanie výkonnosti procesov, procesné analýzy;  

• vytvorenie kategorizovaného zoznamu komodít;  

• výber komodít;  

• návrhy na úpravu evidencie komodít;  

• štatistické spracovanie a vyhodnocovanie údajov;  

• odporúčania na úpravu nástrojov evidencie;  

  

  

6. Odborník pre finančné a ekonomické  analýzy  

  

Odborník bude zabezpečovať pre verejného obstarávateľa realizáciu nasledujúcich činností:  
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• vypracovanie ekonomickej analýzy  

• analýza finančných a nefinančných ukazovateľov;  

• návrhy na zlepšenie;   

• analýza interných faktorov;  

• analýza externých faktorov;  

• analýza makroprostredia;  

• vypracovanie analýza (SWOT, CSF a pod.);  

• vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov, ekonomické bilancie;  

• analýza vývoja nákladov a jeho vplyvu;  

• vypracovanie finančných analýz, reportov a prognóz  

• vyhodnotenie a monitorovanie finančnej situácie a zmluvných vzťahov;  

• vyhodnocovanie a analýza vybraných finančných ukazovateľov;  

• analýzy vzťahov medzi jednotlivými ukazovateľmi; analýza rizík;   

opatrenia na ochranu proti finančným rizikám; 

analýza vývoja nákladov a jeho vplyvu; finančné 

plánovanie;  

interpretácia a prezentácia riešení vyplývajúcich z analýz a príprava odporúčaní;  

• sledovanie čerpania rozpočtu, analýza odchýlok, reportovanie;  

• navrhovanie opatrení na optimalizáciu;  

• príprava podkladov pre rozhodovanie;  

• analýza a návrh efektivizačných opatrení pre využitie finančných prostriedkov;  

• návrh viaczdrojového systému financovania;  

• analýza a predikcia hospodárskych dôsledkov;  

• analýza finančných záväzkov;  

• analýza materiálno-finančného zabezpečenia;  

• návrh modelu financovania;  

• vyhodnotenie efektívnosti zmluvných vzťahov z hľadiska finančnej hospodárnosti;  

• identifikácia finančných potrieb;  

• správa finančných zdrojov;  

• rezervácia a zabezpečenie finančných zdrojov;  

  

 

7. Odborník pre logistiku a nákup  

  

Odborník bude zabezpečovať pre verejného obstarávateľa realizáciu nasledujúcich činností:  
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• riadenie optimalizácie logistických procesov;  

• metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov;  

• koordinácia logistického procesu organizácie;  

• príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov;  

• metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia;  

• projektové riadenie v doprave a logistike;  

• vyhodnocovanie efektívnosti logistického procesu;  

• komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami;  

• súčinnosť pri plánovaní cieľov organizácie v oblasti logistiky;  

• rozbor zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi;  

• návrh optimalizácie spracovávania podkladov pre účtovníctvo; spracovávanie, resp. vybavovanie 

korešpondencie;  

konzultačná činnosť pri príprave a realizácií zmlúv na dodávku tovarov a služieb; 

príprava návrhov a podkladov pre zabezpečenie optimálneho stavu zásob; riadenie 

a koordinácia nákupu optimálneho množstva zásob pre organizáciu; príprava 

účasti na procese výberu dodávateľov tovarov a služieb;  

• súčinnosť pri koordinácii a spracovaní objednávok a požiadaviek na ŠHR;  

• kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so 

zásadami a postupmi organizácie;  

• spracovávanie interných predpisov o postupoch pri zabezpečovaní nákupu tovarov a služieb;  

• konzultačná činnosť pri rozhodovaní o zabezpečení nákupu a ochrany ŠHR;  

• analýza trhových a dodacích podmienok, spracovávanie správ z rozborov trhu;  

• spolupráca na tvorbe plánu obstarávania na základe potrieb organizácie a požiadaviek na nákup;  

• monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade;  

• súčinnosť pri príprava strategického plánu riadenia zásob organizácie;  

• analýza potrieb a požiadaviek organizácie;  

• posudzovanie ponúk dodávateľov podľa stanovených kritérií;  

• príprava strategických a cenových analýz;  

  

 

8. Odborník pre ľudské zdroje   

  

Odborník bude zabezpečovať pre verejného obstarávateľa realizáciu nasledujúcich činností:  

• analýza individuálnych a osobnostných špecifík  a rozvojových potrieb zamestnancov;  

• definovanie cieľových skupín, výstupov a výsledkov kariérneho poradenstva;  
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• návrh systému vzdelávania;  

• výber, adaptácia alebo tvorba metodík, nástrojov a postupov pre poskytovanie kariérneho poradenstva;  

• tvorba školiacich materiálov;  

• komunikácia s partnermi;   

• odborné konzultácie;  

• spracovanie metodických pracovných postupov;  

• vedením kurzov a soft skills školení;  

• tvorba vzdelávacích programov;  

• implementácia nových vzdelávacích systémov a štruktúr;  

• poskytovanie koordinačnej a metodickej podpory; vedenie individuálnych a skupinových poradenských aktivít; 

tvorba systému kontroly a riadenia kvality v kariérnom poradenstve; tvorba systému hodnotenia dopadov a 

efektivity; analýza a hodnotenie pracovných miest;  

analýza potrieb zamestnancov;  

• strategické plánovanie oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov;  

• riešenie personálnych problémov a potrieb;  

• zhodnotenie vzdelávacích projektov po stránke ekonomickej, technickej a kvalitatívnej;  

• poskytovanie koordinačnej a metodickej podpory;  

• príprava rozpočtu;  

• spolupráca so štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi služieb zamestnanosti;  

• analýza a hodnotenie pracovných miest;  

• zaisťovanie ľudských zdrojov;  

• vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií;  

• evidencia zamestnancov podľa požadovaných hľadísk;  

• vytváranie a obsadzovanie nových pracovných miest;  

• zabezpečovanie rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov;  

• evidencia štruktúry zamestnancov;  

• vedenie personálnej agendy zamestnancov;  

• spracovávanie a kompletizácia dokladov;  

• stratégie náboru a výberu zamestnancov;  

• spracovávanie výhľadov a koncepcií v súlade s plánmi organizácie;   

• tvorba metodiky náboru a výberu zamestnancov;  

• formy a možnosti ďalšieho vzdelávania;  

• formy odmeňovania;  

• špecifikácia systémov odmeňovania;  

• hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov;  
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• metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov;  

• zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich;  

• koordinácia personálnej a sociálnej politiky v organizácii;  

• spracovávanie zásad pracovno-právnych postupov;  

• tvorba predpisov v pracovno-právnej oblasti;  

  

 

9. Odborník pre priestorové modelovanie a pre modelovanie prírodných procesov  

 
• tvorba a editácia priestorových údajov v prostredí geografických informačných systémov (GIS)  

• konverzia údajových zdrojov (formát, údajový typ, geometria, projekcia)  

• tvorba a analýza digitálnych modelov terénu  

rastrové analýzy  

• geoštatistické analýzy  

• sieťové analýzy a analýza dostupnosti  

• návrh a vývoj geoprocesingových modelovacích nástrojov  

• testovanie a ladenie geoprocesingových skriptov  

• vizualizácia priestorových údajov  

• tvorba kartografických výstupov  

• tvorba reportov  

    

  

10. Odborník pre klimatológiu a mapovanie zmeny krajiny  

 
• analytická a metodická činnosť  

• štatistické spracovanie klimatických údajov  

• analýza časových radov klimatických radov  

• priestorová interpolácia klimatických údajov  

• modelovanie priestorovej distribúcie prvkov klimatického systému  

• interpretácia scenárov klimatickej zmeny  

• analýza vplyvu klimatickej zmeny na prírodný geosystém  

• analýza vplyvu klimatickej zmeny na socioekonomický systém  

• analýza možných dopadov extrémnych hydrometeorologických situácií   tvorba adaptačných stratégií  
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11. Odborník pre hydrológiu a hydrogeológiu  

 
• analytická a metodická činnosť  

• štatistické spracovanie hydrologických údajov  

• analýza časových radov hydrologických radov  

• príprava databáz vstupných údajov   

• modelovanie priestorovej distribúcie prvkov hydrologického systému  

• modelovanie a analýza eróznych a hydrologických procesov  

• analýza vplyvu klimatických zmien a zmien krajinnej štruktúry na dynamiku erózno-akumulačných a 

hydrologických procesov  

• tvorba priestorových výstupov s využitím pokročilých štatistických a interpretačných nástrojov,  

• analýza možných dopadov extrémnych hydrologických situácií  

tvorba adaptačných stratégií  
  

  

C. Predpokladaný rozsah požadovaných služieb v jednotlivých oblastiach  

  

Verejný obstarávateľ predpokladá, že obstarávané služby bude využívať počas trvania Rámcovej dohody (48 

mesiacov), a to podľa svojich aktuálnych potrieb. Na základe kvalifikovaných odhadov predpokladá, že z celkového 

limitu finančných prostriedkov na celý predmet zákazky ich použije na jednotlivé oblasti v ďalej uvedenom 

percentuálnom vyjadrení, pričom očakáva, že úspešný uchádzač na predmetnú oblasť k stanovenému rozsahu 

činností preukáže, že bude mať k dispozícii aj potrebný počet odborníkov, prostredníctvom  ktorých zabezpečí 

predmetné služby.   

  

Verejný obstarávateľ vychádza z predpokladu, že konkrétna osoba odborníka v niektorých prípadoch spĺňa aj 

viacero kvalifikácií, čiže je z pohľadu definovaných pozícií odborníkom vo viacerých takto stanovených oblastiach. 

Verejný obstarávateľ uvedené pozície navrhoval tak, aby umožnil preukázať čo najväčšiu špecializáciu týchto osôb, 

teda tak, aby uchádzači mohli ponúknuť odborníkov na jednotlivé oblasti bez ohľadu na ich ostatné zručnosti a 

skúsenosti v príbuzných oblastiach, ktoré môžu, ale nemusia mať. Umožňuje sa preto preukázať na jednotlivých 

pozíciách aj tie isté osoby, aj odlišné osoby. Zároveň týmto však verejný obstarávateľ sleduje aj svoj cieľ, t.j. aby 

mal jasne definované všetky pozície a ich špecializácie tak, aby pre každé čiastkové plnenie mohol požadovať 

účasť osoby s týmito konkrétnymi zručnosťami.   

  

Je následne na úspešnom uchádzačovi, aký spôsob práce a zapojenia jednotlivých konkrétnych osôb pri plnení 

jednotlivých čiastkových zadaní si zvolí, avšak verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak plnenie 

čiastkových zadaní bude vyžadovať zapojenie rôznych špecializácií, ktoré uchádzač pokryl rovnakými osobami, 



 
  

28 z 48  
  

ktoré by kapacitne tieto plnenia v rovnakom čase nezvládali, verejný obstarávateľ na toto nebude prihliadať a bude 

trvať na tom, aby v takom prípade uchádzač tím doplnil.   

  

  

D. Spôsob realizácie zákazky  

  

Realizácia služieb bude prebiehať prostredníctvom vysokokvalifikovaných odborníkov pre konkrétnu oblasť, a to v 

závislosti od zadania samostatne, v ich vzájomnej súčinnosti alebo v súčinnosti so zamestnancami verejného 

obstarávateľa. Osoby (tím vysokokvalifikovaných odborníkov) podieľajúce sa na realizácii predmetných činností 

budú pôsobiť vo vzájomnej komunikácii s vedením SŠHR a priebeh i výsledky ich činnosti budú priebežne 

monitorované a vyhodnocované. Všetky výstupy budú súčasťou štandardného pripomienkového konania v rámci 

organizácie verejného obstarávateľa a budú schvaľované štatutárom verejného obstarávateľa, príp. osobou 

poverenou štatutárnym orgánom. Verejný obstarávateľ pre účely posúdenia odbornej kvality dodávaných 

analytických výstupov zriadi expertnú komisiu zloženú z min. troch odborníkov na predmetnú oblasť, ktorej 

stanovisko bude smerodajné pre akceptáciu výstupov zo strany poskytovateľa. Výsledky poskytnutých služieb 

budú konzultované a posudzované zo strany vybraných odborných zamestnancov SŠHR tak, aby navrhované 

riešenia z hľadiska rozsahu a kvality plne vyhovovali potrebám SŠHR.  

  

Úspešný uchádzač (poskytovateľ) musí k takto stanovenému predpokladanému rozsahu činností a 

predpokladaného počtu odborníkov preukázať, že bude mať k dispozícii aj organizačného garanta – hlavného 

koordinátora (v jeho neprítomnosti zástupcu hlavného koordinátora), ktorý bude počas trvania Rámcovej dohody 

operatívne zabezpečovať a koordinovať potrebné počty odborníkov na zabezpečenie aktuálnych potrieb verejného 

obstarávateľa, aby požadované úlohy boli splnené odborne, kvalitne a včas.  

  

Verejný obstarávateľ požaduje aby poskytovateľ mal k dispozícii tím, ktorý sa bude skladať z členov tímu ako na 

riadiacej úrovni (hlavný koordinátor, resp. jeho zástupca), tak aj na realizačnej rovine (odborníkov).  

  

Verejný obstarávateľ požaduje expertov, ktorí budú garantovať odbornosť, kvalitu a súlad výstupov s požiadavkami 

verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje, aby odborníci definovaní z tejto zákazke osobne 

vykonávali činnosti, za ktoré bude fakturovaná ich sadzba. V tejto súvislosti bude v niektorých prípadoch požadovať 

ich osobnú účasť (najmä pri práci spoločných tímov – poskytovateľ a verejný obstarávateľ, rôznych stretnutiach, 

oponentúrach a podobne).   

  

Verejný obstarávateľ na základe Rámcovej dohody bude zadávať konkrétne zákazky na poskytovanie 

konzultačných a analytických služieb podľa svojich aktuálnych potrieb ktoré budú špecifikované v jednotlivých 

písomných objednávkach vrátane určenia maximálneho počtu hodín.  
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Požaduje sa, aby boli jednotlivé odborné služby poskytované/garantované odborníkmi vo vzájomnej kooperácii, z 

čoho vyplýva previazanosť jednotlivých expertov v rôznych oblastiach pri samotnej realizácii týchto služieb.   

  

Príklady predpokladaných čiastkových plnení sú v prílohe k tomuto opisu predmetu zákazk



 

 

 

 

Príklady aktivít projektov a ich výstupov  
  
  
  
Verejný obstarávateľ týmto poskytuje maximálne množstvo informácií, ktoré má v súčasnosti k dispozícii. Tieto 

predstavujú príklady predpokladaných čiastkových plnení rámcovej dohody, ktorá je predmetom zadávania tejto 

zákazky. Poskytnuté informácie predstavujú z veľkej časti pracovné materiály verejného obstarávateľa, uchádzači 

by preto mali brať v zreteľ, že nejde o konečné zadania čiastkových plnení. Tie budú definované až počas plnenia 

rámcovej dohody podľa skutočných potrieb verejného obstarávateľa a dostupnosti finančných zdrojov pre realizáciu 

týchto aktivít, a to aj s ohľadom na očakávaný dynamický vývoj okolností a potrieb, či modifikáciu čiastkových cieľov 

alebo ich prioritizácie a podobne.  

  

Na základe týchto informácií si však uchádzači môžu vytvoriť veľmi jasný obraz o konkrétnych potrebách verejného 

obstarávateľa, o ktorých už v súčasnosti vie, o type čiastkových plnení, ich rozsahu a obsahu, potrebe zapojenia 

jednotlivých odborníkov, ich prierezovosti a opodstatnenosti požiadaviek verejného obstarávateľa na týchto 

odborníkov s ohľadom na jedinečnosť, zložitosť a komplexnosť tém, a tiež o type a rozsahu požadovaných 

výstupov, a podobne.  

  

Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti očakáva, že uchádzači aj na základe týchto informácií budú vedieť lepšie 

odhadnúť potrebné kapacity pre plnenie predmetu zákazky, vytipovať najvhodnejší okruh dostupných odborníkov, 

ktorým sú plánované témy blízke (či už z hľadiska špecializácie alebo praktických skúseností), a v konečnom 

dôsledku čo najpresnejšie stanoviť svoju ponúkanú cenu.  

  

Čiastkové plnenia v rámci rámcovej dohody, ktorá je predmetom zadávania tejto zákazky, sú súčasťou viacerých 

projektov v rôznom štádiu prípravy. Verejný obstarávateľ   

Každý z projektov sa skladá z viacerých aktivít, z ktorých niektoré sa realizujú dodávateľsky a niektoré vlastnými 

kapacitami verejného obstarávateľa. Nižšie uvádzame prehľad týchto projektov a aktivít, pričom osobitne sú 

označené tie časti projektov, ktoré by mali byť realizované v rámci predmetnej zákazky. V prehľade nižšie tiež 

uvádzame viac podrobností práve o tých častiach projektov, ktorých plnenie bude predmetom čiastkových plnení 

v rámci tejto zákazky. Zvyšné aktivity a činnosti projektov budú realizačne pokryté z inými zdrojmi alebo 

dodávateľmi a nepredstavujú súčasť predmetu tejto zákazky.  

  

  

 

 

 



 

 

 

Projekt 1  

Názov / téma  Aktivity / činnosti  Súčasť predmetnej zákazky  

Modelovanie vývoja mimoriadnych 
udalostí a riadenie rizík viazaných 
na zmenu klímy a jej dôsledkov v 
Správe štátnych hmotných rezerv  

Identifikácia, zber údajov a tvorba 
databáz pre potreby modelovania 
vývoja mimoriadnych udalostí 
monitorovania, monitorovania 
vyhodnocovania rizík viazaných na 
zmenu klímy  

NIE  

Modelovanie vývoja mimoriadnych 
udalostí, monitorovanie a 
vyhodnocovanie rizík viazaných na 
zmenu klímy a jej dôsledkov  

ÁNO  

Identifikácia, plánovanie a 
realizácia preventívnych opatrení 
na elimináciu rizík viazaných na 
zmenu klímy a jej dôsledkov  

ÁNO  

Podrobný opis aktivít a činností, ktoré budú súčasťou predmetnej zákazky:  
  

Aktivita - Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu 

klímy a jej dôsledkov  

Aktivita sa zameriava na vytvorenie modelov vývoja mimoriadnych udalostí a vyhodnotenie identifikovaných a 

analyzovaných rizík viazaných na zmenu klímy. V rámci aktivity budú podporné nástroje vytvorené ako súčasť IS 

SŠHR overené na príklade modelovania vývoja mimoriadnych udalostí. Modely vývoja mimoriadnych udalostí budú 

vytvorené podpornými nástrojmi v systéme modelovania vývoja mimoriadnych udalostí najskôr vytvorením 

potrebnej situácie v off-line časti a následne bude model overovaný vytvorením nasimulovanej situácie v on-

linečasti systému. Celý proces modelovania vývoja mimoriadnej situácie bude v IS SŠHR monitorovaný a 

vyhodnotené budú aj riziká viazané na zmeny klímy a jej dôsledky. Činnosti a aktivity v aktivite vychádzajú z 

kompetencií SŠHR na základe takto stanovených zákonných a právnych noriem. Úlohy SSŠHR v oblasti riešenia 

krízových situácií a mimoriadnych udalostí spojených so zmenou klímy nie sú duplicitné s úlohami zložiek IZS, 

služby poskytované SŠHR sú doplnením úloh zastrešovaných inými zložkami a uskutočňujú sa v spolupráci najmä 

s MV SR, pričom majú jasné vymedzenie. Cieľom projektu je vylepšenie podmienok pre činnosť SŠHR a zvýšenie 

kvality a efektívnosti poskytovanej podpory. Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí je iné z pohľadu 

poskytovateľa materiálnej pomoci a vyžaduje zhodnotenie vnútorných aj vonkajších procesov a väzieb pri ich 

riešení. Zložky IZS v spolupráci so SŠHR plnia úlohy v oblasti humanitárnej pomoci, ZLLP, poskytovania núdzovej 

pomoci a pod.  

SŠHR poskytuje výkonným zložkám IZS podporu, ktorú je potrebné správne a rýchlo identifikovať, vyskladniť a 

dopraviť na miesto určenia. Vytvorenie vlastných nástrojov nevylučuje komunikáciu a spoluprácu s inými, pridanou 



 

 

 

hodnotou však je, že takto systematizované údaje môžu byť spracúvané v kombinácii s údajmi, ktoré nemá a 

nevyžíva žiadna iná inštitúcia a ktoré budú spracované pre plánovanie úloh SŠHR. Predmetom monitorovania tiež 

bude vlastná výkonnosť SŠHR pri plnení stanovených úloh. Modelovanie vývoja a riadenie mimoriadnych udalostí 

sa v prípade SŠHR viaže na poskytovanie mobilizačných rezerv, hmotných rezerv a pohotovostných zásob. SŠHR 

tiež v rámci výhradných kompetencií zabezpečuje potravinovú bezpečnosť štátu, poskytovanie núdzových zásob 

ropy, poskytovanie mobilizačných rezerv v komodite potravinárskych výrobkov a pod. SŠHR rieši aj krízové javy 

veľkého rozsahu z hľadiska potrieb, ktoré nevie saturovať žiaden iný rezort. Monitorovanie rizík viazaných na 

zmenu klímy bude zabezpečené analýzou a syntézou údajov a informácií, ktoré vzniknú ako výstup modelovania. 

Monitorované budú parametre z údajov a informácií, ktoré sú vo výlučnej kompetencii SŠHR, aby nedošlo k 

duplicite monitorovania na rovnakom území s inými inštitúciami verejnej správy. V rámci aktivity sa uvažuje s 

vytvorením modelu pre viaceré typy mimoriadnych udalostí, typovo vyplývajúce predovšetkým z nasledovných 

javov:  

- teplotné výkyvy,  

- pokles kapacity vodných zdrojov,  

- extrémne poveternostné situácie,  

- pôdne zmeny,  

- snehové kalamity,  

- veterné smršte,  

- vlny horúčav  

- sucho  

- zvýšená intenzita UV žiarenia  

- znečistenie ovzdušia  

- prudké zmeny počasia a pod.  

   

Všetky tieto prejavy zmeny klímy majú za následok rozsiahly súbor ohrození a dôsledkov, ktoré budú 

typologizované a kategorizované v súlade so Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a 

ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi SR podľa typu a miery ohrozenia, ako aj typu a rozsahu 

predpokladaných zásahov SŠHR na elimináciu alebo odstránenie dôsledkov týchto udalostí pre obyvateľov, 

hospodárstvo či prírodné prostredie SR.  

  

Modelové udalosti budú v systéme vytvorené ako zjednodušený obraz skutočnosti, kde budú niektoré aspekty 

zovšeobecnené, aby mohol byť model vytvorený. Pri tvorbe modelov sa bude zameriavať na tieto oblasti:  

- formulácia cieľa, ktorý chceme dosiahnuť,  

- vymedzenie postupov, ako tento cieľ chceme dosiahnuť,  

- výber hlavných faktorov, ktoré pôsobia na riešenie problému,  

- určenie obmedzujúcich podmienok, v rámci ktorých sa toto riešenie bude pohybovať.  



 

 

 

   

Všetky činnosti a aspekty modelovania budú realizované za pomoci vytvorených podporných nástrojov IS SŠHR. 

Výsledky z modelovania budú slúžiť ako podklad pre plánovanie a realizáciu preventívnych opatrení na elimináciu 

rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov. Výsledky budú využiteľné aj v procese krízového riadenia a pri 

prevencii pred mimoriadnymi udalosťami. Modelovaním scenárov možného vývoja sa umožní vytvoriť nástroj 

prípravy pre činnosť IZS, pričom v rámci modelovania sa vymedzí systém, zadefinujú pôsobnosti zložiek a 

plánovanie a riadenie v prípade mimoriadnej udalosti, ktoré budú následne využívané v praxi.  

   

Realizácia aktivity bude zabezpečená nasledovnými činnosťami:  
- Vytvorenie modelov vývoja mimoriadnych udalostí  

- Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí  

- Monitorovanie a vyhodnotenie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.  

   

Aktivita bude realizovaná formou externej dodávky vybraným externým dodávateľom, ktorý bude určený procesom 

verejného obstarávania. Koordinácia aktivity bude zabezpečená internými pracovníkmi SŠHR. Odborní interní 

zamestnanci SŠHR budú poskytovať súčinnosť pri tvorbe jednotlivých modelov a ich súčastí, ako aj odbornú revíziu 

a oponentúru pri kontrole a akceptácii výstupov. Jednotlivé činnosti aktivity budú realizované podľa nasledovného 

harmonogramu:  

  

Vytvorenie modelov vývoja mimoriadnych udalostí  
Predpokladaný začiatok realizácie činnosti (v mesiacoch): T  
Predpokladaný koniec realizácie činnosti (v mesiacoch): T+2  
Dĺžka realizácie činnosti (v mesiacoch):2  

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí  
Predpokladaný začiatok realizácie činnosti (v mesiacoch): T+3  
Predpokladaný koniec realizácie činnosti (v mesiacoch): T+4  
Dĺžka realizácie činnosti (v mesiacoch):2  

Monitorovanie a vyhodnotenie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov  
Predpokladaný začiatok realizácie činnosti (v mesiacoch): T+5  
Predpokladaný koniec realizácie činnosti (v mesiacoch): T+6  
Dĺžka realizácie činnosti (v mesiacoch):2  
  

T-predstavuje východiskový čas, od ktorého sa činnosť začne reálne vykonávať  
  

Aktivita - Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy 

a jej dôsledkov  

Táto aktivita časovo a logicky nadväzuje na realizáciu Aktivity Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, 

monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov a smeruje k tvorbe hlavného 

výstupu hlavnej aktivity projektu – k návrhu a realizácii preventívnych opatrení na elimináciu analyzovaných, 

kategorizovaných a zhodnotených rizík.  

  



 

 

 

V rámci aktivity budú realizované viaceré činnosti. Prvou z realizovaných činností bude vypracovanie metodiky na 

identifikáciu a klasifikáciu opatrení s využitím podporných nástrojov, údajov a modelov vytvorených v rámci 

predchádzajúcich aktivít. Výstupom činnosti bude dokument. Určujúcimi kritériami pre výber opatrení budú:  

- naliehavosť problému,  

- komplexnosť riešenia (pozitívne prínosy v čo najširšom rozsahu oblastí),  

- realizovateľnosť opatrenia,  

- identifikované ďalšie príležitosti.  

  

Následnou činnosťou bude posilnenie inštitucionálneho rámca pre adaptačné procesy, ktoré bude spočívať vo 

vypracovaní koordinačného mechanizmu využívania podporných nástrojov SŠHR v procesoch riešenia 

mimoriadnych udalostí a krízových situácií. Výstupom aktivity bude dokument. Súčasťou výstupu bude tiež návrh 

postupov a metód pre pravidelné vyhodnotenie prijímaných opatrení s využitím podporných nástrojov vytvorených 

v rámci projektu.  

  

Treťou činnosťou v rámci aktivity bude vypracovanie informatívneho materiálu o využití podporných nástrojov 

vytvorených v rámci projektu a výsledkoch, ale aj potenciáloch analytickej a plánovacej činnosti, ktorý zvýši prístup 

k informáciám na všetkých stupňoch riadenia IZS a OKR, ako aj pre širokú verejnosť. Dokument bude prístupný v 

elektronickej forme.  

  

Aktivita sa zameriava na opatrenia v kompetencii SŠHR a ich presné vymedzenie a definícia bude jedným z 

výstupov projektu. Opatrenia na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy sa zameriavajú na modelovanie, 

simuláciu a napokon realizáciu vlastnej preventívnej a zásahovej činnosti SŠHR. Mimoriadne dôležitou časťou 

opatrení je tiež aplikácia projektom vytvorených podporných nástrojov na elimináciu rizík a riešenie mimoriadnych 

udalostí spojených so zmenami klímy. SŠHR je jedným z hlavných partnerov všetkých subjektov zúčastňujúcich 

sa civilnej ochrany štátu a podieľa sa na realizácii opatrení v oblasti hospodárskej mobilizácie štátu. Efektívne 

fungovanie poskytovania materiálnej podpory a plánovanie postupov a kapacít v prepojení na skutočne 

identifikované riziká spojené s prácou jednotiek a útvarov SŠHR majú zásadný vplyv na fungovanie systému CO 

ako takého a SŠHR v tomto kontexte definuje opatrenia, ktoré sa priamo týkajú jej činnosti a jej prepojenia na 

opatrenia vykonávané inými inštitúciami. Za týmto účelom tiež SŠHR rozvíja intenzívnu komunikáciu a spoluprácu 

s dotknutými inštitúciami, ktorým tiež samozrejme poskytne výsledky svojich zistení.  

Aktivita bude realizovaná formou externej dodávky vybraným externým dodávateľom, ktorý bude určený procesom 

verejného obstarávania. Koordinácia aktivity bude zabezpečená internými zamestnancami SŠHR, ktorí budú 

pôsobiť i v pozícii posudzovateľov kvality predkladaných výstupov. Jednotlivé činnosti aktivity budú realizované 

podľa nasledovného harmonogramu:  

  

Vypracovanie metodiky na identifikáciu opatrení a rizík  
Predpokladaný začiatok realizácie činnosti (v mesiacoch): T  
Predpokladaný koniec realizácie činnosti (v mesiacoch): T+2  



 

 

 

Dĺžka realizácie činnosti (v mesiacoch):2  

Vypracovanie koordinačného mechanizmu  
Predpokladaný začiatok realizácie činnosti (v mesiacoch): T+3  
Predpokladaný koniec realizácie činnosti (v mesiacoch): T+4  
Dĺžka realizácie činnosti (v mesiacoch):2  

Vypracovanie dokumentu za účelom zvýšenia prístupu k informáciám  
Predpokladaný začiatok realizácie činnosti (v mesiacoch): T+5  
Predpokladaný koniec realizácie činnosti (v mesiacoch): T+6  
Dĺžka realizácie činnosti (v mesiacoch):2  
  

T-predstavuje východiskový čas, od ktorého sa činnosť začne reálne vykonávať  
  

 

Projekt 2  

Názov / téma  

Optimalizácia systémov, služieb a 
posilnenie intervenčných kapacít pre 
manažment mimoriadnych udalostí 
na lokálnej a regionálnej  

Aktivity / činnosti  Súčasť predmetnej zákazky  

Optimalizácia systémov a služieb 
pre manažment mimoriadnych 
udalostí na lokálnej a regionálnej 
úrovni  

NIE  

úrovni v pôsobnosti 
štátnych hmotných rezerv  

Správy  Zabezpečenie špeciálneho 

vybavenia nevyhnutného pre  

včasnú a efektívnu intervenciu  

NIE  

Vytvorenie manuálu pre postup 
žiadateľov o poskytnutie zásob voči 
SŠHR pri krízových situáciách a 
mimoriadnych udalostiach  

ÁNO  

Vypracovanie plánu vzdelávania  

SŠHR  

ÁNO  

Informatívno-vzdelávacie aktivity 
pre žiadateľov o poskytnutie ŠHR  

NIE  

Vzdelávacie aktivity pre zložky a 
zamestnancov  SŠHR a 
zamestnancov  dispečerských 
pracovísk SŠHR  

NIE  

  

Podrobný opis aktivít a činností, ktoré budú súčasťou predmetnej zákazky:  
  

Aktivity realizované v rámci predmetnej zákazky sú súčasťou opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu 

informácií a skúseností. Povedomie o možnostiach, spôsobe poskytovania a postupoch pre realizáciu žiadostí o 



 

 

 

poskytnutie pomoci s využitím SŠHR je v súčasnosti nedostatočné. Navyše, realizáciou projektu a teda 

efektivizačných zmien vznikne dodatočná potreba spresniť inštruktáž pre žiadateľov o poskytnutie zásob a ďalším 

sprostredkovateľom či príjemcom pomoci ohľadom realizácie krízových plánov a manažmentu ŠHR v prípade 

mimoriadnych udalostí spojených s dôsledkami zmeny klímy. Prax riešenia doterajších mimoriadnych udalostí 

preukázala potrebu zvýšiť kompetencie (vedomosti, zručnosti, schopnosti) relevantných aktérov v oblasti 

organizácie, komunikácie, riadenia, ale aj plánovania, evidencie a kontroly činností spojených s riešením 

mimoriadnych udalostí. Cieľom je teda zaškolenie a informovanie aktérov záchranného systému o rozvoji služieb 

SŠHR a získanie spätnej väzby pre návrh úprav a prípadné zlepšenia modelu fungovania dispečerských pracovísk 

SŠHR. Časť tejto objednávky (potreby zaškolenia, preškolenia či informovania) sa týka cieľových skupín aktívnych 

priamo v štruktúre SŠHR (ako súčasť organizácie alebo z pozície zmluvných partnerov) a časť cieľových skupín 

napojených na štruktúru SŠHR z pozície žiadateľov o poskytnutie zásob (ako subjektov, ktoré sú medzičlánkom 

alebo priamo príjemcom poskytnutej pomoci). Z tohto dôvodu a z dôvodu naplnenia požiadaviek a potrieb oboch 

cieľových skupín budú v rámci projektu realizované 2 typy školiacich aktivít: vzdelávanie zamerané na fungovanie 

zložiek SŠHR vrátane novovzniknutých dispečerských pracovísk SŠHR a informatívno-vzdelávacie aktivity 

orientované na žiadateľov o poskytnutie zásob.  

  

Aktivita - Vytvorenie manuálu pre postup žiadateľov o poskytnutie zásob voči SŠHR pri krízových situáciách a 

mimoriadnych udalostiach  

S cieľom usmerniť prijímateľov pomoci a podpory SŠHR a relevantných aktérov v realizácii činností, ktoré majú 

vykonávať, poskytnúť v prehľadnej forme prehľad o procesoch a workflow činností spúšťaných vznikom 

mimoriadnej udalosti a pomôcť beneficientom systému využiť dostupné podporné nástroje SŠHR, bude v rámci 

projektu vytvorený praktický profesionálne (užívateľsky atraktívne) spracovaný manuál na základe zákonom a 

predpismi stanovených povinností, doplnený o praktické návody na organizáciu pomoci a spolupráce SŠHR v 

prípade mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie. Manuál bude dostupný v elektronickej podobe verejnosti 

prostredníctvom web-stránok SŠHR. Podoba manuálu bude navrhnutá tak, aby bol pre cieľových používateľov 

dobre čitateľný, prehľadný, inštruktážne nenáročný a názorný.  

  

SŠHR v súčasnosti na svojich web-stránkach a prostredníctvom dostupných médií a kontaktov s potenciálnymi 

žiadateľmi o poskytnutie ŠHR informuje o pravidlách a postupoch pri podaní žiadosti o poskytnutie ŠHR. Problém 

však je, že žiadatelia majú sťaženú orientáciu v pravidlách, ktoré majú sledovať, povedomie a reakčná istota 

žiadateľov (napr. starostov obcí) o možnostiach tejto pomoci je nízka, a rovnako sú nízke kompetencie žiadateľov 

v znalosti postupov pri organizácii záchranných prác a v znalosti odborného nakladania s dodávanými materiálmi. 

Táto situácia vzniká napriek skutočnosti, že SŠHR sa v rámci svojich možností snaží poskytovať informácie a 

súčinnosť tak, aby sa toto povedomie zvýšilo. Navyše, predmetom predkladaného projektu je organizačná a 

logistická zmena poskytovania pomoci zo zdrojov spravovaných SŠHR, a je potrebné žiadateľov o tejto zmene 

informovať. SŠHR zvážila možnosti zvýšenia informovanosti a rozhodovacej istoty žiadateľov a vzhľadom na svoje 

doterajšie skúsenosti so schopnosťou žiadateľov reagovať na vzniknuté mimoriadne udalosti vyhodnotila ako 



 

 

 

bezpodmienečne nevyhnutné podporiť tento proces oboma spôsobmi: pripraviť pre žiadateľov návod na postup a 

využitie dostupných možností, ktorý bude zrozumiteľný, praktický a ktorý sa im bude ľahko čítať (v ktorom sa budú 

rýchlo a dobre orientovať), ako aj priamo zo svojej pozície informovať o zmenách v riadení mimoriadnych udalostí 

spôsobených klimatickými zmenami a príslušnými ohrozeniami, ktoré prinesie a spresní predkladaný projekt. 

Keďže manuál pre postup žiadateľov je nevyhnutné pre dosiahnutie jeho účelu spracovať profesionálne, čo do 

štruktúry, obsahu, grafiky a pod., je nevyhnutné, aby bol spracovaný kompetentne takým profesionálnym 

subjektom, ktorý sa na sprostredkovanie a triedenie informácií v tejto podobe zameriava a ktorý dokáže 

profesionálny formát zladiť s náročným odborným obsahom. Pri realizácii tejto služby bude SŠHR samozrejme 

poskytovať dodávateľovi plnú súčinnosť.  

  
Realizácia tejto úlohy bude zabezpečovaná ako dodanie externej služby. Vykonanie služby sa predpokladá v 

priebehu troch mesiacov so začiatkom v piatom mesiaci realizácie projektu. Predmetom služby je vytvorenie 

manuálu pre postup žiadateľov o poskytnutie ŠHR pri krízových situáciách a mimoriadnych udalostiach vo forme 

dokumentu, ktorý bude v elektronickej podobe dostupný verejnosti prostredníctvom web-stránok SŠHR. Cieľom 

manuálu je zvýšiť informovanosť žiadateľov o postupoch pri riešení mimoriadnych udalostí a možnostiach využiť 

pomoc služieb Správy štátnych hmotných rezerv SR v prípade mimoriadnych udalostí spojených s dôsledkami 

zmeny klímy. S cieľom usmerniť prijímateľov pomoci a podpory SŠHR a relevantných aktérov v realizácii činností, 

ktoré majú vykonávať, bude manuál:  

• poskytovať prehľadnej forme prehľad o procesoch, činnostiach a ich nadväznosti od vzniku až po ukončenie 

mimoriadnej udalosti,   

• poskytovať pre beneficientov záchranného systému informácie o možnostiach využitia dostupných podporných 

nástrojov SŠHR   

• obsahovať praktické návody na organizáciu pomoci a spolupráce SŠHR v prípade mimoriadnej udalosti alebo 

krízovej situácie   

• obsahovať ukážkové príklady vybraných postupov a procesov so zohľadnením najčastejšie sa vyskytujúcich 

mimoriadnych udalostí viazaných na zmenu klímy.   

• obsahovať riešenia a členenie podľa typu žiadateľa o pomoc zo zdrojov SŠHR s ohľadom na povinnosti 

prislúchajúce jednotlivým subjektom hospodárskej mobilizácie.  

Manuál bude orientovaný na praktické návody, ako postupovať pri jednotlivých druhoch mimoriadnych udalostí 

a pri jednotlivých typoch subjektov, bude profesionálne (užívateľsky atraktívne) spracovaný a bude vychádzať zo 

zákonom a predpismi stanovených povinností. Podoba manuálu bude navrhnutá tak, aby bol pre cieľových 

používateľov dobre čitateľný, prehľadný, inštruktážne nenáročný a názorný (s využitím grafických a obrázkových 

prvkov). Manuál by mal byť orientovaný na užívateľa, písaný zrozumiteľným jazykom, užívateľsky komfortný. 

Manuál musí byť vypracovaný v súlade s platnou legislatívou. Predpokladaný rozsah manuálu je 80 – 100 

normostrán. Obstarávateľ predpokladá vykonanie služby v priebehu troch mesiacov.  

  



 

 

 

Aktivita – Vypracovanie plánu vzdelávania SŠHR  
Pre účely systematizácie vzdelávania v prostredí SŠHR bude vypracovaný Plán vzdelávania a vzdelávací manuál 

s určením požiadaviek na odbornú prípravu, cieľových skupín a ich potrieb s ohľadom na fungovanie SŠHR v 

systéme záchrany, odporúčaného spôsobu a frekvencie vzdelávacích aktivít pre zamestnancov SŠHR a pokrytia 

nákladov na realizáciu vzdelávacích plánov a osnov s určením školiteľov, definíciou povinností zamestnancov 

SŠHR spojených s realizáciou školení a identifikáciou potrieb viazaných na prípadných externých poskytovateľov 

vzdelávacích aktivít (napríklad v oblasti expertízy krízového riadenia a pod.). Vypracovanie plánu vzdelávania bude 

zabezpečené formou dodania externej služby. Plán vzdelávania by mal byť vypracovaný počas šiestich mesiacov 

so začiatkom od piateho mesiaca realizácie projektu. Predmetom zákazky je vypracovanie plánu a obsahu 

vzdelávania pre zamestnancov SŠHR SR s identifikáciou vzdelávacích potrieb zložiek integrovaného záchranného 

systému, ktoré dokážu odborne pokryť a pre ktoré majú výhradné odborné kompetencie zamestnanci SŠHR SR. 

Plán vzdelávania sa vypracúva pre účely systematizácie vzdelávania v pôsobnosti SŠHR SR, ktorý bude realizovať 

vzdelávacie stredisko SŠHR SR v Čachticiach. Cieľom plánu vzdelávania je zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie 

odborných kompetencií SŠHR SR a odborný rast na kľúčových pozíciách záchranného systému. Výsledkom 

poskytnutej služby bude dokument, ktorého obsahom bude:  

• vzdelávací manuál s určením požiadaviek na odbornú prípravu, cieľových skupín a ich potrieb s ohľadom na 

fungovanie SŠHR SR v systéme záchrany,  

• odporúčaný spôsob a frekvencia vzdelávacích aktivít pre zamestnancov SŠHR SR  

• odhad nákladov na realizáciu vzdelávacích plánov a osnov s určením školiteľov  

• definícia povinností zamestnancov SŠHR SR spojených s realizáciou školení  

• identifikácia potrieb viazaných na prípadných externých poskytovateľov vzdelávacích aktivít (určenie oblastí 

externej expertízy, ako napr. krízové riadenie, bezpečnostná expertíza a pod.)  

• analýza súčasného stavu odborných kapacít SŠHR SR a návrh využívania týchto kapacít  

• vypracovanie osnov vzdelávania (základné definície vzdelávacieho obsahu podľa identifikovaných potrieb 

SŠHR SR) a návrh rozšírenia a inovovania teoretických aj praktických poznatkov z realizácie opatrení na 

riešenie mimoriadnych udalostí viazaných na zmenu klímy  

• vypracovanie zoznamu odporúčaných vzdelávacích programov s vymedzením cieľov vzdelávania, určením 

vhodnej formy a dĺžky vzdelávania, cieľových skupín vzdelávania, potrieb materiálno-technického, 

priestorového a personálneho zabezpečenia, a spôsobu vyhodnotenia vzdelávacích aktivít.  

Plán vzdelávania bude spracovaný vo forme dokumentu. Obstarávateľ predpokladá vykonanie služby v priebehu 

šiestich mesiacov.  

  

 



 

 

 

Projekt 3  

Názov / téma 
Efektívne 
 štátne 
hmotné rezervy pre 
bezpečnosť 
obyvateľstva SR  

Aktivity  Činnosti  Súčasť 
predmetnej 
zákazky  

Analýza a metodika tvorby a 
optimalizácie ŠHR a 
vyhodnotenie pripravenosti  

analýza potenciálnych rizík ako súčet 
príčin a dôsledkov v prepojení na 
potreby optimalizácie ŠHR  

ÁNO  

 SR na riešenie krízových 

situácií a mimoriadnych  

udalostí  

návrh optimalizácie zloženia ŠHR a 
vytvorenie stálej medzirezortnej 
pracovnej komisie   

NIE  

analýza legislatívnych pravidiel a 

právnych noriem pre správu,  

hospodárenie a použitie ŠHR  

NIE  

analýza stavu a potenciálu systému 
evidencie / štatistiky spracovania 
údajov počas riešenia krízových 
situácií a mimoriadnych udalostí  

ÁNO  

Návrh a zavedenie opatrení 
pre lepšie zabezpečenie 
potravinovej, energetickej a 
ďalšej bezpečnosti SR  

zhodnotenie aktuálnych typových a 
krízových plánov použitia ŠHR  

NIE  

vytvorenie  procesnej 
 mapy pokrývajúcej najmä 
krízové riadenie, dispečing a 
logistickú postupnosť použitia ŠHR  

NIE  

Návrh  a  zavedenie 
finančného 
 zabezpečenia tvorby, 
hospodárenia a hlavne 
použitia ŠHR  

návrh nového modelu financovania 
ŠHR vrátane legislatívneho 
zabezpečenia  

ÁNO  

stanovenie finančnej politiky pre 
tvorbu ŠHR a návrh efektivizačných 
opatrení pre využitie finančných 
prostriedkov v procese tvorby, 
hospodárenia a použitia ŠHR  

NIE  

Prezentácia, vzdelávanie a 
budovanie kontaktov a sietí v 
oblasti štátnych hmotných 
rezerv  

personálna stratégia rozvoja SŠHR  

SR  

NIE  

školenia pre zamestnancov SŠHR SR 
a informačné aktivity  

NIE  

konferencie  NIE  

účasť na školeniach v zahraničí a 
študijné cesty  

NIE  



 

 

 

  

Aktivita - Analýza a metodika tvorby a optimalizácie ŠHR a vyhodnotenie pripravenosti SR na riešenie krízových 

situácií a mimoriadnych udalostí  

Aktivita vytvára podmienky a predpoklady pre realizáciu reformy oblasti tvorby, rozvoja, správy, evidencie a použitia 

ŠHR a zameriava sa na analytické činnosti a mapovanie a vyhodnotenie súčasného stavu ŠHR, na metodické 

činnosti a poznatky z oblasti tvorby a plánovania použitia ŠHR, mapovania a získavania medzinárodného knowhow 

pre analytické a metodické činnosti a vyhodnotenie pripravenosti SR na riešenie krízových situácií a mimoriadnych 

udalostí vo všetkých oblastiach zabezpečovania potravinovej, energetickej a ďalšej bezpečnosti SR v zmysle 

zákonom stanovených kompetencií SŠHR SR. Cieľom realizácie aktivity je vytvoriť teoretický základ pre návrhovú 

časť projektu a podklady pre tvorbu krízových plánov použitia ŠHR, pre úpravu organizačnej štruktúry žiadateľa 

podľa aktuálnych požiadaviek na riadenie činností SŠHR a zlepšenie logistických procesov a nákladov a pre 

efektivizáciu finančného zabezpečenia ŠHR. Plánovaná zmena, ktorú projektová činnosť prinesie, má vytvoriť 

podmienky pre aktualizáciu spravovaného majetku podľa aktuálnych hrozieb a súčasných rizík, pre adekvátnejšie 

odhadovanie rizík na základe špecializovanej metodiky a pre iniciáciu širšej spolupráce zložiek a subjektov, ktoré 

zabezpečujú bezpečnosť a ochranu štátu a jeho obyvateľov.  

  

Činnosť - analýza potenciálnych rizík ako súčet príčin a dôsledkov v prepojení na potreby optimalizácie ŠHR  

Činnosť bude zahŕňať:  
• analýzu a identifikáciu súčasných rizík ohrozujúcich bezpečnosť a stabilitu krajiny a jej sociálnych, 

hospodárskych a prírodných štruktúr  

• nastavenie a výber údajov (SHMÚ, medzinárodné projekty, interný monitoring, iné), teda PRÍČIN a 

možných NÁSLEDKOV podľa regiónov a podľa väzieb na ostatné orgány VS pre hodnotenie rizík a postupný vznik, 

resp. doplnenie znalostnej databázy o mimoriadnych udalostiach (tvorba a aktualizácia znalostnej databázy, 

iniciovaná a intenzifikovaná projektom, je súčasťou dlhodobého pôsobenia žiadateľa v tejto oblasti, čo zabezpečí i 

udržateľnosť projektových výstupov po ukončení realizácie projektu).  

Obsah a forma výstupu: dokument, ktorého súčasťou bude analýza príčinných stavov krízových situácií a faktorov, 

ktoré ovplyvňujú ich vznik a priebeh, príčiny definované aktuálne používanými vstupnými údajmi (SHMÚ, 

medzinárodné projekty, IS MV, MŽP, MH apod.), a dôsledky stavov krízových situácií a faktorov, ktoré ovplyvňujú 

ich vznik a priebeh; Analýza stanoví Skupiny príčin (napr. meteo, geografia územia, apod.) a váhy príčinných údajov 

(v skupine Meteo napr. teplota, jej časový rad vývoja, sucho, objem zrážok za obdobie, apod.).  

  

Činnosť - analýza stavu a potenciálu systému evidencie / štatistiky spracovania údajov počas riešenia krízových 

situácií a mimoriadnych udalostí  

Analýza poskytne údaje pre prípravu nápravných opatrení pre prevenciu a riešenie krízových situácií, teda nastaví 

číselník úloh, ktoré sa generujú a schvália a spustia pre výkon úloh (mobilných posádok, prepravcov, krízová 

komunikácia na regióny, na ostatné zložky IZS, apod). Zahŕňa:  



 

 

 

• vyhodnotenie úrovne evidencie a štatistických ukazovateľov a merateľných ukazovateľov pre 

oblasť ŠHR. Obsah a forma výstupu: dokument a poradenské služby obsahujúce odporúčania na 

úpravu nástrojov evidencie a štatistiky podľa aktuálneho stavu a budúcej perspektívy ako podklad 

pre plánovanie a realizáciu reformných zmien.  

  

Aktivita - Návrh a zavedenie finančného zabezpečenia tvorby, hospodárenia a hlavne použitia ŠHR Aktivita 

je súčasťou návrhového procesu reformy v oblasti ŠHR a zameriava sa na hospodárske dôsledky, finančné 

záväzky a možnosti materiálno-finančného zabezpečenia ŠHR. Aktivita zahŕňa nasledovné činnosti:  

• analýza finančných vzťahov SŠHR  

• analýza efektívnosti a podmienok hospodárenia so ŠHR  

• identifikácia možností a podmienok úpravy obchodných vzťahov a finančného riadenia ŠHR.  

  

Činnosť - návrh nového modelu financovania ŠHR vrátane legislatívneho zabezpečenia Činnosť 

zahŕňa:  

• analýzu finančných vzťahov SŠHR predstavuje zmapovanie a vyhodnotenie zmlúv a finančných 

tokov žiadateľa, ako aj podmienok, za akých a spôsobov ktorými sa zabezpečuje financovanie ŠHR 

(toto je analytický podklad pre neskoršie stanovenie resp. úpravu finančnej politiky pre tvorbu a 

použitie ŠHR)  

• analýzu efektívnosti a podmienok hospodárenia so ŠHR slúži na účely zhodnotenia a stanovenie  

kritérií zhodnotenia finančného a hospodárskeho zabezpečenia tvorby, ochrany a použitia ŠHR, ako 

aj vyhodnotenia vhodného spôsobu ochrany ŠHR  

Obsah a forma výstupu: dokument obsahujúci analýzu a návrh finančného zabezpečenia ŠHR, prehľad a 

vyhodnotenie efektívnosti zmluvných vzťahov, návrh legislatívneho zabezpečenia na základe navrhovaných 

opatrení, návrh modelov financovania a postupov pri identifikácii potrieb, ich nacenenia, ich nákupu a správy a 

rezervácie finančných zdrojov pre ich zabezpečenie. 



 

 
 

  

Príloha č. 2 k Rámcovej dohode  

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

Obchodné meno uchádzača:   Stengl Consulting, s.r.o.  

Adresa/sídlo uchádzača.   Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava  
IČO: 35 785 616   DIČ:  2021522800 
 

Podkritérium 

 

Hodinové sadzby odborníkov pre jednotlivé 

oblasti poskytovaných Služieb 

Meno, priezvisko, titul 

odborníka 

Cena za 1 

hod.  v EUR 

bez DPH 

Sadzba 

DPH v 

% 

Výška DPH za 

1 hod.  v EUR 

Celková cena 

za 1 hod. v EUR 

s DPH 

1.1  
Odborník pre riadenie projektov - hlavný 

koordinátor 

Mgr. Júlia Štěpánková 

Ing. Jana Tomášiková 
62,00 € 20 12,40 € 74,40 € 

1.2  Odborník pre analýzu rizík Ing. Jozef Lukáč 78,00 € 20 15,60 € 93,60 € 

1.3  

Odborník pre riadenie krízových situácií  JUDr. Daniel Lukáč 82,00 € 20 16,40 € 98,40 € 

1.4  Odborník pre optimalizáciu procesov Ing. Samuel Esterka 75,00 € 20 15,00 € 90,00 € 

1.5  Odborník pre analýzu systémov evidencie Ing. Jozef Lukáč 68,00 € 20 13,60 € 81,60 € 

1.6  
Odborník pre finančné a ekonomické  analýzy 

 
Ing. Jozef Lukáč 65,00 € 20 13,00 € 78,00 € 



 

 
 

  

1.7  Odborník pre logistiku a nákup Ing. Zuzana Čanigová 62,00 € 20 12,40 € 74,40 € 

1.8  Odborník pre ľudské zdroje Mgr. Pavol Papšo 62,00 € 20 12,40 € 74,40 € 

1.9 
Odborník pre priestorové modelovanie a pre 

modelovanie prírodných procesov 

Mgr. Peter Šimonovič 

Mgr. Róbert Janáček 
82,00 € 20 16,40 € 98,40 € 

1.10 
Odborník pre klimatológiu a mapovanie zmeny 

krajiny 
Mgr. Róbert Janáček 75,00 € 20 15,00 € 90,00 € 

1.11 Odborník pre hydrológiu a hydrogeológiu Mgr. Dávid Murín 75,00 € 20 15,00 € 90,00 € 

 

 

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.  

  

V Bratislave dňa  

 

  ....................................................................................................   
                                                                                                                                                                                         Roman Kuchár, konateľ, Stengl Consulting, s.r.o. 



 

 

  

Príloha č. 3 k Rámcovej dohode 

AKCEPTAČNÝ PROTOKOL  

(vzor)  

k Objednávke č. ........... zo dňa .................. (ďalej len „Objednávka“)  

1. Základné údaje  

Preberajúci: ............................................................(ďalej len „Objednávateľ“)  
Odovzdávajúci: ...................................................... (ďalej len „Poskytovateľ“)  

2. Predmet  

Týmto akceptačným protokolom Poskytovateľ odovzdáva Objednávateľovi celý predmet plnenia Objednávky, ktorý 
spočíva v poskytnutí nasledovných Služieb a Výstupov plnenia, vrátane zoznamu odovzdaných licencií:  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
Rozpis hodín príslušnej Služby podľa skutočného zapojenia jednotlivých pozícií odborníkov:  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
Objednávateľ preberá od Poskytovateľa  predmet plnenia podľa Objednávky, pričom konštatuje, že predmet plnenia 
bol/nebol *) poskytnutý riadne, v súlade s požiadavkami uvedenými v Objednávke a predmet plnenia bol poskytnutý 
včas / s omeškaním*).  
 

3. Špecifikácia pripomienok k odovzdanému predmetu plnenia a určenie primeranej lehoty na 

zapracovanie pripomienok:  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  
 

4. Potvrdenie prevzatia predmetu plnenia:  

Za Poskytovateľa:           Za Objednávateľa:  

meno priezvisko           meno priezvisko dátum:   

dátum:            dátum:      

...............................................   ...............................................  

podpis       podpis 

 

 



 

 

  

Príloha č. 4 k Rámcovej dohode 

 

MINIMÁLNE ODBORNÉ POŽIADAVKY KLADENÉ NA ODBORNÍKOV 

 

1. Odborník pre riadenie projektov – hlavný koordinátor  

• minimálne 3-ročné skúsenosti v oblasti projektového riadenia,  

• minimálne 3 konkrétne skúsenosti v oblasti projektového riadenia konkrétneho projektu alebo úlohy, a to 

v pozícii hlavného koordinátora, hlavného projektového manažéra, alebo obdobnej pozícií, každá v trvaní 

minimálne 6 mesiacov,  

• z toho minimálne jedna konkrétna skúsenosť s riadením alebo koordináciou projektu alebo úlohy, do ktorej 

boli zapojené minimálne 3 rôzne odbornosti,  

• platny certifikát v oblasti projektového riadenia PRINCE 2 alebo jeho ekvivalent.  

  

 2. Odborník pre analýzu rizík  

• minimálne 3-ročné skúsenosti v oblasti analýzy rizík,  

• minimálne 3 konkrétne skúsenosti v oblasti analýzy rizík v rámci realizácie konkrétneho projektu alebo 

úlohy, a to v pozícii samostatného analytika alebo riadiaceho pracovníka realizačného tímu.  

  

3. Odborník pre riadenie krízových situácií  

• minimálne 5 rokov praxe v oblasti pre riadenie krízových situácií,  

• minimálne 3 konkrétne skúsenosti v oblasti riadenia krízových situácií v rámci realizácie konkrétneho 

projektu alebo úlohy, a to v pozícii samostatného konzultanta alebo riadiaceho pracovníka realizačného 

tímu.  

  

4. Odborník pre optimalizáciu procesov  

• minimálne 5 rokov praxe v oblasti optimalizácie procesov,  

• minimálne 3 konkrétne skúsenosti v oblasti optimalizácie procesov v rámci realizácie konkrétneho projektu 

alebo úlohy, a to v pozícii samostatného analytika alebo riadiaceho pracovníka realizačného tímu.  

  

5. Odborník pre analýzu systémov evidencie  

• minimálne 5 rokov praxe v oblasti pre analýzu systémov evidencie,  

• minimálne 3 konkrétne skúsenosti v oblasti analýzy systémov evidencie a v rámci realizácie konkrétneho 

projektu alebo úlohy, a to v pozícii samostatného analytika alebo riadiaceho pracovníka realizačného tímu.   

  

 



 

 

  

6. Odborník pre finančné a ekonomické analýzy  

• minimálne 5 rokov praxe v oblasti pre finančné a ekonomické analýzy,  

• minimálne 3 konkrétne skúsenosti v oblasti finančnej a ekonomickej analýzy v rámci realizácie konkrétneho 

projektu alebo úlohy, a to v pozícii samostatného analytika alebo riadiaceho pracovníka realizačného tímu,  

  

7. Odborník pre logistiku a nákup  

• minimálne 5 rokov praxe v oblasti logistiky a nákupu,   

• minimálne 3 konkrétne skúsenosti v oblasti logistiky a nákupu v rámci realizácie konkrétneho projektu lebo 

úlohy, a to v pozícii samostatného analytika alebo riadiaceho pracovníka realizačného tímu.  

  

8. Odborník pre ľudské zdroje   

• minimálne 5 rokov praxe v oblasti riadenia ľudských zdrojov,   

• minimálne 3 konkrétne skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov pri realizácii konkrétneho projektu 

lebo úlohy, a to v pozícii samostatného analytika alebo riadiaceho pracovníka realizačného tímu.  

  

9. Odborník pre priestorové modelovanie a pre modelovanie prírodných procesov  

• minimálne 5 rokov praxe v oblasti priestorového modelovania a/alebo modelovania prírodných procesov,  

• minimálne 3 konkrétne skúsenosti v danej oblasti pri realizícii konkrétneho projektu alebo úlohy, a to v 

prostredí GIS, každá v trvaní minimálne 3 mesiace,  

• z toho minimálne 1 konkrétna skúsenosť pri realizácii projektu alebo úlohy tvorby modelov priestorového 

modelovania prírodných procesov v krajine, a to na pozícii zodpovedného riešiteľa alebo riadiaceho 

pracovníka realizačného tímu.  

  

10. Odborník pre klimatológiu a mapovanie zmeny krajiny  

• minimálne 5 rokov praxe v oblasti klimatológie a/ alebo mapovania zmeny krajiny-,   

• minimálne 3 roky praxe v oblasti tvorby geodatabáz, mapových výstupov zameraných na komponovanie a 

kartografizáciu digitálnych mapových výstupov a vizualizáciu prostredníctvom GIS,   

• minimálne 3 konkrétne praktické skúsenosti s tvorbou geodatabáz, mapových výstupov zameraných na 

komponovanie a kartografizáciu digitálnych mapových výstupov a vizualizáciu prostredníctvim GIS,  

• z toho minimálne 1 konkrétna skúsenosť pri realizácii projektu alebo úlohy v oblasti klimatológia, alebo v 

oblasti mapovania zmeny krajiny, a to na pozícii zodpovedného riešiteľa alebo riadiaceho pracovníka 

relizačného tímu.  

  

 



 

 

  

11. Odborník pre hydrológiu a hydrogeológiu  

• minimálne 5 rokov praxe v oblasti hydrológie a/alebo hydrogeológie,  

• minimálne 3 konkrétne skúsenosti pri realizácii konkrétneho projektu alebo úlohy v oblasti hydrológie, alebo 

v oblasti hydrogeológie, a to v pozícii  zodpovedného riešiteľa alebo riadiaceho pracovníka realizačného 

tímu.  

  

   



 

 

  

 
Príloha č. 5 k Rámcovej dohode 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV   

 

P.č. 
Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa 

Osoba 

oprávnená konať 

za 

subdodávateľa 

IČO 

% podiel 

na 

zákazke 

Predmet subdodávok 

1. 

stengl a.s.  

Sumbalova 1/A 

841 04 Bratslava 

Miroslav Novotný - 
predseda 
predstavenstva 
Rozvodná 1 
Bratislava 831 01 
dátum narodenia 
18.07.1974 

 

35873426 25 

optimalizácia procesov, 

logistika, hydrológia, 

hydrogeológia 

2. 

DHI SLOVAKIA, s.r.o. 

Hattalova 12  

831 03 Bratislava 

Ing. Marián Kučera - 
konateľ 
Úzka 19  
Dunajská Lužná 900 
42  
dátum narodenia: 
11.08.1976 

 

35857579 8 priestorové modelovanie 

 


