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č. zmluvy: 939/2019 

 

Z M L U V A   O   D I E L O  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  (ďalej len „zmluva“) 

 
 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami 
 

 
Zhotoviteľ: 

obchodné meno:      EEA s.r.o. 

sídlo: Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 

zapísaný v registri: Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: sro, vložka č. 1155/B 

štatutárny zástupca: RNDr. Erich Šašinka, konateľ 

IČO: 17 321 204 

DIČ: 2020299391 

IČ DPH: SK2020299391 

bankové spojenie: Tatra banka,  

SK16 1100 0000 0026 2970 8240 

  
   

(daľej len ako „Zhotoviteľ“) 
 
 

Objednávateľ:         
 

  

obchodné meno: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu 

sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

štatutárny zástupca: Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

50349287  

2120287004 

nie je platcom DPH 

bankové spojenie: Štátna pokladnica,  

SK52 8180 0000 0070 0055 7142  

 

 

 (daľej len ako „Objednávateľ“) 

 

 

        (Zhotoviteľ spoločne s Objednávateľom ďalej len ako „zmluvné strany“)  
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ČLÁNOK 1       Úvodné ustanovenia 
 

 
1.1.  Táto zmluva je výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet “Skvalitnenie 

realizácie výberových konaní aplikáciou Modulu výberového konania v podmienkach Úradu 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu“ vyhlásenej Objednávateľom podľa § 

117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “verejné obstarávanie“) a uzatvára sa so 

Zhotoviteľom ako s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní. 

 

1.2.  Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú zmluvu na realizáciu diela s názvom: „Modul 

výberových konaní“ (ďalej „MVK“). 

 

1.3.  Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej  

obsiahnuté, a že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili  jeho oprávnenosť. 

 

1.4.  Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej 

obsiahnuté. Objednávateľ a Zhotoviteľ súhlasne spoločne vyhlasujú, že všetky vyhlásenia a 

prílohy pripojené ako podklady pre uzatvorenie tejto zmluvy a doklady a údaje v nich 

obsiahnuté, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise 

zmluvy v nezmenenej forme. 
 

 
 
 

ČLÁNOK 2  Predmet zmluvy 
 

 
2.1.  Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo v rozsahu uvedenom v prílohe      

č. 1 tejto zmluvy, ktorá obsahuje detailný opis predmetu diela (ďalej len ako „dielo“) a riadne 

zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi  a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené 

dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Súčasťou predmetu zmluvy je 

aplikačná podpora k MVK tri mesiace od odovzdania diela do prevádzky.  

 

2.2.  Počas aplikačnej podpory je Zhotoviteľ povinný odstraňovať identifikované nedostatky zo 

strany užívateľov Objednávateľa. Nahlasovanie nedostatkov sa bude uskutočňovať 

prostredníctvom e-mailovej komunikácie medzi projektovými manažérmi uvedenými v bode 

6.5. zmluvy. Zhotoviteľ je povinný po nahlásení nedostatku poslať návrh riešenia alebo 

identifikovať otázky pre odstránenie identifikovaných neodstatkov do 24 hodín od zaslania 

mailu zo strany Objednávateľa. Do tohto času sa nerátajú dni pracovného pokoja, štátne 

sviatky a víkendy. 

 

2.3.  Účelom tejto zmluvy je zhotovenie diela Zhotoviteľom pre Objednávateľa podľa podmienok 

tejto zmluvy a tak, aby spĺňalo všetky požiadavky uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy „Opis 

predmetu zákazky“ (ďalej len ako „príloha č.1“). 
 

2.4.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení záväzkov, ktoré im vyplývajú z tejto zmluvy sa  

budú  rešpektovať,  vynaložia  všetko  úsilie  podľa  svojich  najlepších  možností a 

schopností na dosiahnutie účelu tejto zmluvy, že poskytnú potrebnú súčinnosť druhej 

zmluvnej  strane  tejto  zmluvy,  a že  nebudú  vyvíjať  také  kroky a zdržia  sa  všetkých 

takých aktivít, ktoré by narušili ciele a zámery tejto zmluvy resp. inej zmluvy, ktorá bola 

alebo bude uzatvorená medzi zmluvnými stranami za účelom plnenia záväzkov zmluvných 

strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
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2.5.  Miesto realizácie zmluvného plnenia Zhotoviteľa je sídlo Objednávateľa: Štefánikova 15, 

811 05  Bratislava. 

 

ČLÁNOK 3  Lehota na zhotovenie diela 
 

 

3.1.  Zhotoviteľ   sa   v zmysle   tejto   zmluvy   zaväzuje   na   svoje   náklady   a na   svoje 

nebezpečenstvo zhotoviť dielo  v zmysle zmluvy, a to v lehote do 3 mesiacov od účinnosti 

zmluvy. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy 

v Centrálnom registri zmlúv.  

 

3.2.  Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak záväzok na plnenia, alebo činnosti podľa tejto zmluvy 

nemohol riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré po uzavretí tejto zmluvy vznikli v 

dôsledku ním nepredvídateľných a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy 

(vyššia moc, neprekonateľná prekážka, neodvrátiteľná, neovplyvniteľná udalosť) a ak mu 

Objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť na riadne plnenie diela za účelom dodržania 

lehoty na plnenie, alebo lehota na realizáciu diela Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy sa 

predĺži o dobu zodpovedajúcu dobe trvania takýchto okolností. 
 

 
  
 

ČLÁNOK 4  Povinnosti Objednávateľa 
 

 
4.1.  Objednávateľ poskytne na požiadanie Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré má k 

dispozícii a sú potrebné na realizáciu diela. 

 

4.2.  Objednávateľ sa zaväzuje, že pre riadne plnenie záväzkov Zhotoviteľa z tejto zmluvy a 

pre  kontinuálny  postup  prác  na  predmete  zmluvy poskytne  Zhotoviteľovi  potrebnú 

nevyhnutnú súčinnosť. 

 
 
 
 

ČLÁNOK 5  Povinnosti Zhotoviteľa 
 
 
5.1.  Zhotoviteľ  je povinný pri  plnení  tejto  zmluvy postupovať  na vysokej  profesionálnej 

úrovni,  so  všetkou  odbornou  starostlivosťou,  ktorú  možno  pri  poctivom  obchodnom 

styku a realizácii predmetu zmluvy od Zhotoviteľa požadovať a riadne a včas plniť všetky 

svoje povinnosti podľa zmluvy a dodržiavať počas zmluvného plnenia administratívne 

nariadenia Objednávateľa, ktoré nie sú v rozpore so zmluvou a ktoré podmieňujú priebeh a 

okolnosti zmluvného plnenia. 

 

5.2.  Zhotoviteľ je povinný okamžite informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré 

by mohli mať za následok omeškanie plnenia.  

  

5.3.  Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo prostredníctvom svojich odborných a kvalifikovaných 

zamestnancov v dohodnutom rozsahu a termínoch. 
 
5.4.  Zhotoviteľ  zaobchádza  so  všetkými  vecami  a informáciami,  ktoré  dostane  v súvislosti 

s plnením  tejto zmluvy,  ako  s dôvernými  a bez  predchádzajúceho  písomného súhlasu 

Objednávateľa nesmie takéto veci alebo informácie sprístupniť tretej osobe v zmysle 

článku 7 tejto zmluvy. 
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ČLÁNOK 6  Vzťahové dojednania a formy komunikácie 
 

 
6.1.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  ich  vzájomná  komunikácia  súvisiaca  s predmetom 

zmluvného plnenia si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu s doručením na adresy 

totožné s adresami zmluvných strán uvedenými v záhlaví zmluvy alebo elektronickou 

formou doručovania elektronických dokumentov cez ústredný portál verejnej správy (ďalej 

len „ÚPVS“) spôsobom doporučene do vlastných rúk s fikciou doručenia a do oficiálnych 

elektronických schránok zriadených na elektronické doručovanie so štátom, pričom sa 

zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich 

kontaktných údajov pre účely takejto komunikácie. 
 
6.2.  V prípade, ak si zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a 

uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia 

zásielky,  aj  keď  sa  adresát  o obsahu  uloženej  zásielky nedozvedel.  Pokiaľ  nemožno 

zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za 

doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. To neplatí, ak zásielka nebola riadne 

doručená z dôvodov na strane pošty alebo inej tretej strany. V prípade elektronického 

doručovania prostredníctvom ÚPVS sa voči Zhotoviteľovi uplatňuje fikcia doručenia 

s úložnou lehotou 15 dní, voči Objednávateľovi je zásielka považovaná za doručenú jej 

uložením do jeho elektronickej schránky. 
 

6.3.  Každá správa, protokol, výkaz, súhlas, schválenie, alebo rozhodnutie, ktoré sa požaduje 

ako  doklad  o plnení  predmetu  zmluvy  sa  vyhotovia,  pokiaľ  nie  je  stanovené  inak, v 

písomnej forme a to buď formou elektronického dokumentu autorizovaného podľa 

osobitmých predpisov (zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

v znení neskorších predpisov, alebo formou listinného dokumentu pričom pre každú formu 

dokomentov je určený príslušný kanál na jeho doručovanie, pre elektronické dokumenty –

ÚPVS, pre listinné doručovanie – pošta resp. osobne. 
 
6.4.  Vzájomná písomná komunikácia zmluvných strán súvisiaca s touto zmluvou na základe 

bodu 6.1 môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailov projektových 

manažérov. Za okamih doručenia emailu druhej zmluvnej strane sa považuje zaslanie 

spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu 

sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom. 

 

6.5.  Vo všetkých veciach tejto zmluvy vrátane technických otázok a otázok súčinnosti 

pri vykonávaní predmetu zmluvy sú projektovými manažérmi - kontaktnými osobami: 

 

 

a) za Zhotoviteľa:           Martina Kubranová 

tel. č.:  ……………… 
e-mail: ……………… 

 

b) za Objednávateľa: Katarína Ormandyová 

tel. č.: ………………. 

e-mail: ……………… 

 
 
6.6.  Pre  elektronickú  formu  komunikácie  prostredníctvom  emailu  sa zmluvné strany zaväzujú 

vzájomne písomne oznámiť akúkoľvek zmenu podstatnú pre vzájomnú komunikáciu. 
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6.7.  Zmluvné  strany si  zároveň  dohodli  ako  mimoriadny  spôsob  doručovania  písomných 

zásielok doručovanie osobne formu alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie je 

možné výlučne cez podateľňu, prípadne oficiálne určené miesto na spôsob preberania a 

len  v úradných  alebo  dispozičných  hodinách  oznámených  si  zmluvnými  stranami 

navzájom alebo zverejnených verejne prístupným spôsobom. 
 
6.8.  Pre  obidve  zmluvné  strany  je  záväzná  vzájomná  komunikácia  v slovenskom  jazyku, 

keďže v zmysle určenia touto zmluvou sa akákoľvek projektová dokumentácia vyžaduje v 

slovenskom  jazyku.  Výnimku  môžu  tvoriť  jedine  nepovinne  dokladané  dokumenty z 

druhej úrovne organizácie projektu, pokiaľ zmluvná strana nevyžiada ich autorizovaný 

preklad. 
 
 

ČLÁNOK 7  Dôvernosť informácií, obchodné tajomstvo 
 

 
7.1.  Pre účely a v rámci plnenia predmetu zmluvy sa vzájomne vymieňané a s predmetom 

plnenia súvisiace informácie považujú za dôverné (ďalej len „dôverná informácia”). Za 

dôverné  sa  považujú  najmä  informácie  spadajúce do  rozsahu obchodného  tajomstva 

Zhotoviteľa podľa § 17 Obchodného zákonníka (teda všetky skutočnosti obchodnej, 

výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom Zhotoviteľa, ktoré majú skutočnú 

alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných 

obchodných  kruhoch  bežne  dostupné,  majú   byť  podľa  vôle   Zhotoviteľa  utajené a 

Zhotoviteľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje). Za dôverné sa podľa 

vôle Zhotoviteľa považujú najmä všetky cenové a technické informácie, ktoré sú súčasťou 

tejto  zmluvy,  ďalej  know-how,  štruktúra  a hospodárske  výsledky  Zhotoviteľa,  jeho 

majetok, pohľadávky a záväzky, stratégie a plány a informácie týkajúce sa predmetov 

chránených duševným vlastníctvom. Za dôverné sa považujú tiež informácie zmluvnou 

stranou ako pôvodcom takto výslovne označené. 
 

7.2.  Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

akékoľvek dôverné informácie zverené si navzájom pred, počas zmluvného plnenia, ako i v 

rámci  druhej  a ďalších  vzťahových  úrovní  pri  plnení  predmetu  tejto  zmluvy, 

nesprístupnia  tretím  stranám  ani  ich  nepoužijú  na  iné  účely  ako  na  účely  plnenia 

predmetu  tejto  zmluvy  a/alebo  pre  výkon  práv  vyplývajúci  zo  záväzkového  vzťahu v 

rámci  tejto  zmluvy  resp.  zo  záväzkového  vzťahu  vzniknutého  v súvislosti  s touto 

zmluvou, a to aj po zániku tejto zmluvy. 
 

7.3.  Za porušenie záväzku z bodu 7.2 sa nepovažuje poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

(zákon   o slobode   informácií)   v znení   neskorších   predpisov (ďalej len „zákon o slobode 

informácií“) v rozsahu nevyhnutne potrebnom  na základe uvedenej legislatívy.  V prípade,  

ak  bude zmluvná strana oslovená treťou stranou na poskytnutie informácií podľa platných 

právnych predpisov  (napr.  podľa  spomínaného  zákona o slobode  informácií, bezodkladne 

bude o tejto požiadavke informovať druhú zmluvnú stranu, konzultovať s ňou rozsah 

poskytovaných informácií a postupovať s ňou v úzkej  súčinnosti  tak,  aby  boli  žiadateľovi  

poskytnuté  informácie  len  v rozsahu nevyhnutnom  na  splnenie  zákonných  povinností  

a aby  v žiadnom  prípade  nedošlo k poskytnutiu  informácií,  ktoré  majú  dôverný  charakter  

(v prípade  potreby  druhej zmluvnej strane umožní i využitie prípadných zákonných 

prostriedkov na obranu proti žiadosti o poskytnutie informácií, ktoré sa v zmysle tejto zmluvy 

považujú za dôverné); kópiu poskytnutia informácií vrátane príloh poskytne druhej zmluvnej 

strane. Táto povinnosť sa nevzťahuje na postup na základe úradných, súdných či iných 

obdobných rozhodnutí a/alebo výziev orgánov verejnej moci. 
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7.4.  Ak zmluvná strana poskytne alebo sprístupní druhej zmluvnej strane dôvernú informáciu, 

touto zmluvou je implicitne udelený súhlas na narábanie, postúpenie alebo sprístupnenie 

takejto dôvernej informácie pre nasledujúce vymedzené prípady: 
 

a) ak treťou osobou budú zamestnanci tejto zmluvnej strany, jej štatutárny orgán alebo 

člen jej štatutárneho alebo iného jej nadriadeného orgánu, 
 

b) ak na to bude povinná podľa všeobecne záväzného právneho predpisu alebo podľa 

vykonateľného rozhodnutia, opatrenia alebo výzvy príslušného orgánu verejnej moci, 
 

c)   ak  to  bude  potrebné  v súdnych,  rozhodcovských,  správnych  a iných  obdobných 

konaniach, 
 

d) ak treťou osobou bude osoba, ktorá vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným 

informáciám bude mať zákonom uloženú povinnosť zachovávania mlčanlivosti, 
 

e) ak treťou osobou bude osoba, ktorej plnenia Zhotoviteľ použije na plnenie povinností 

zo záväzkového vzťahu z tejto zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého 

v súvislosti   s touto   zmluvou   (subdodávatelia   a partnerské   spoločnosti   druhej 

a ďalších vzťahových úrovní pri plnení predmetu zmluvy), avšak v tomto prípade 

musí tretia   strana   písomne   prevziať   záväzok   ochrany   poskytnutých   alebo 

sprístupnených informácií v zmysle určenom touto zmluvou, 
 

f) ak    pôjde    o poskytnutie    alebo    sprístupnenie    časti    dôvernej    informácie 

prostredníctvom   určeného   zástupcu   ktorejkoľvek   zmluvnej   strany   v rozsahu 

minimálne   potrebnom   pre   účely   referencií,   propagácie   alebo   informovania 

verejnosti, v súlade s legislatívou EÚ a SR; takýto zástupca musí byť riadne poučený 

o povinnostiach týkajúcich sa dôverných informácií a bude zaviazaný povinnosťou 

mlčanlivosti v rozsahu danom touto zmluvou. 
 

 
7.5.  Zmluvné  strany  budú  ochraňovať  dôverné  informácie  druhej  zmluvnej  strany, a to s 

rovnakou starostlivosťou, s akou ochraňujú vlastné informácie rovnakého druhu, vždy však 

najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 
 
7.6.  Ochrana   podľa   tohto   článku   nebude   povinnou   vo   vzťahu   k pôvodne   dôverným 

informáciám,  ktoré  sa  po  súhlase  s ich  poskytnutím  a sprístupnením  stanú  verejne 

známymi spôsobom neporušujúcim ustanovenia zmluvy. 
 

7.7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že ak pri plnení záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy bude 

potrebný  prístup  a narábanie  s osobnými  údajmi  chránenými  v  zmysle  zákona  č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zaväzujú sa zabezpečiť súhlas dotknutej osoby pre účely plnenia tejto 

zmluvy tak, aby mohli byť riadne plnené povinnosti vyplývajúce z predmetu zmluvy. 

 

 

ČLÁNOK 8  Odovzdanie a prevzatie diela 
 

 
8.1.  Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo je splnený dňom odovzdania riadne zhotoveného diela 

bez vád a nedorobkov Objednávateľovi v lehote podľa článku 3 zmluvy. Odovzdanie a 

prevzatie diela zmluvné strany potvrdia podpísaním tzv. preberacieho protokolu, ktorého vzor 

tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Preberací protokol“). 

 

8.2.  Pred prevzatím diela je Objednávateľ oprávnený dielo otestovať z pohľadu funkčnosti. 

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť dielo na otestovanie funkčnosti Objednávateľovi najneskôr 

30 kalendárnych dní pred plánovaným odovzdaním riadne zhotoveného diela 
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Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ  počas testovania zistí, že dielo obsahuje vady 

a nedorobky, Objednávateľ nie je povinný podpísať Preberací protokol a Zhotoviteľ nie je 

oprávnený vystaviť faktúru za dodanie diela.  Zároveň Objednávateľ spíše zoznam vád, 

zistených nedostatkov a nedorobkov a určí Zhotoviteľovi lehotu na ich odstránenie.  Dielo 

sa nepovažuje za odovzdané do odstránenia vád a nedostatkov a bezpečnostných problémov 

zistených pri penetračných testoch pred odovzdaním. Aplikačná podpora 3 mesiace na riadne 

zhotovené dielo začína plynúť dňom podpísania Preberacieho protokolu. 

 
 

8.3.  Odovzdaním diela  podľa bodu 8.1. tohto  článku  sa  dielo  bude  považovať  za riadne a 

včas vykonané. 

 

8.4.  Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu zaplatením ceny diela.  

 
 

8.5.  V prípade,   že   Objednávateľ   bez   oprávneného   dôvodu   v rozpore   s touto   zmluvou 

nepodpíše Preberací protokol, považuje sa takýto Preberací   protokol   za   podpísaný   a 

odovzdávané dielo za akceptované Objednávateľom dňom  jeho  riadneho  predloženia  na  

podpis Objednávateľovi. 

 

 

ČLÁNOK 9  Licenčné podmienky 
 
 

9.1. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že: 

a) vykonáva všetky majetkové práva k dielu v neobmedzenom rozsahu,  

b) dielo netrpí žiadnymi právnymi vadami, 

c) autor alebo iný nositelia práv k dielu udelili súhlas so zásahom do svojich 

osobnostných práv v zmysle ustanovenia § 18 ods. 5 zákona č. 185/2015 Z. z. 

Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) v rozsahu 

a v spôsobe, ktorý zaručuje bezvadné vykonanie a používanie diela Objednávateľom, 

d) poskytuje Objednávateľovi výhradnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu na 

použitie diela na účely, na ktoré bolo vytvorené a v súlade s touto zmluvou. 

9.2. Zmluvné strany sa vyslovene dohodli, že v prípade, ak dielo alebo niektorá jeho časť obsahuje 

štandardný softvér tretej strany, tento sa riadi licenčnými podmienkami jeho výrobcu a/alebo 

distribútora.   

 

ČLÁNOK 10  Cena za dielo a platobné podmienky 
 

 
10.1.  Cena za realizáciu diela je stanovená ako pevná a konečná vo výške 49.770 € bez DPH 

(slovom: štyridsaťdeväťtisícsedemstosedemdesiat eur). Výška DPH pri sadzbe 20 % je 9.954 € 

(slovom: deväťtisícdeväťstopäťdesiatštyri eur). Výsledná suma za realizáciu diela s DPH je 

59.724 € (slovom: päťdesiatdeväťtisícsedemstodvadsaťštyri eur) (ďalej len „cena“). Detailný 

prehľad jednotlivých položiek ceny za dielo je uvedený v  bode 10.2. tohto článku. 
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10.2.  Detailný prehľad jednotlivých položiek ceny za dielo: 

 

 

Modul výberových konaní Cena v EUR bez DPH  Cena v EUR s DPH 

1. Komponent otvorenie VK  5 040 6 048 

2. Komponent prípravy a vyhodnotenia VK  4 620 5 544 

3. Komponent realizácie VK  10 500 12 600 

4. Komponent správy uchádzačov o VK  18 900 22 680 

5. Integrácia údajov so SAP ÚPVII  4 200 5 040 

6. Podpora riešenia počas 3 mesiacov po odovzdaní diela 

Objednávateľovi do prevádzky  6 510 7 812 

Celková cena zákazky  49 770 59 724 

 

 

10.3.  Cena za dielo podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 

3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná. 

Cena platí  pri  dodržaní  kvalitatívnych  a dodacích  podmienok stanovených  vo  verejnom 

obstarávaní, v ponuke Zhotoviteľa a podľa tejto zmluvy. 
 

10.4.  Zhotoviteľ si do ceny započítal všetky náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy a 

licenciami. 
 
10.5.  Objednávateľ sa zaväzuje, že cenu za realizáciu predmetu zmluvy uhradí na základe 

vystavených faktúr so splatnosťou 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Právo 

fakturovať cenu diela MVK podľa bodu 10.2. tohto článku v rozsahu položiek č. 1. až č. 5. 

uvedenej tabuľky v sume 43 260 EUR bez DPH (slovom: štyridsaťtritisíc dvestošesťdesiat) 

a v sume 51 912 EUR s DPH (slovom: päťdesiatjedentisíc deväťsto dvanásť.) bez nákladov 

súvisiacich s aplikačnou podporou riešenia počas 3 mesiacov po odovzdaní riadne 

zhotoveného diela Objednávateľovi  (ďalej len „aplikačná podpora“),  vzniká podpísaním 

Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný ďalej so zástupcami Objednávateľa počas 

trojmesačnej aplikačnej podpory riešiť požiadavky užívateľov MVK. Právo vystaviť 

faktúru za aplikačnú podporu podľa bodu 10.2. tohto článku v rozsahu položky č. 6. 

uvedenej tabuľky v sume 6 510 EUR bez DPH (slovom: šesťtisícpäťstodesať eur) a v sume 

7 812 EUR s DPH (slovom: sedemtisícosemstodvanásť eur) vzniká Zhotoviteľovi po 

ukončení troch mesiacov od podpísania Preberacieho protokolu. Trojmesačná aplikačná 

podpora začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho protokolu.   
 
10.6.  Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru a doručiť ju Objednávateľovi najskôr po prevzatí 

diela Objednávateľom. Prílohou faktúry bude fotokópia podpísaného Preberacieho 

protokolu.  
 
10.7.  Faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy, pričom sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania  peňažných  

prostriedkov  z bankového  účtu  Objednávateľa  v prospech  účtu Zhotoviteľa.  Akúkoľvek  

zmenu  bankových  údajov  v priebehu  zmluvného  plnenia  je Zhotoviteľ povinný 

neodkladne písomne oznámiť prostredníctvom emailu kontaktnej osobe Objednávateľa 

uvedenej v bode 6.5. tejto zmluvy. 
 
 
10.8.  Objednávateľ  je  oprávnený  namietať  vecnú  ako  aj  formálnu  správnosť  fakturácie 

Zhotoviteľa  v zmysle  zabezpečenia  zhody  s požiadavkami  na  podmienky  realizácie 

diela. Pokiaľ faktúra nebude spĺňať všetky dohodnuté náležitosti alebo v nej budú uvedené 

nesprávne údaje, Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť ju Zhotoviteľovi na dopracovanie. 
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V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doručenia opravenej 

alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi so všetkými dohodnutými náležitosťami. 

 
 
10.9.  Faktúra  vystavená  Zhotoviteľom  musí  spĺňať  náležitosti  daňového  dokladu  v zmysle 

platných predpisov v Slovenskej republike a obsahovať minimálne tieto náležitosti: 
 

 číslo faktúry, 
 

 obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa, 
 

 obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ Objednávateľa, 

 predmet fakturácie, 

 suma faktúry alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 
 

 dátum dodania, dátum vyhotovenia a splatnosti faktúry, 
 

 číslo a názov zmluvy, 
 

 názov  finančného  ústavu  a číslo  účtu  Zhotoviteľa,  na  ktorý  má  byť  platba 

poukázaná, 
 

 výška ceny bez dane v EUR, sadzba dane, fakturovaná suma celkom vrátane DPH, 
 

 podpis oprávnenej osoby.     
 
 
 

ČLÁNOK 11  Zmluvné pokuty a sankcie 
 

 
11.1.  V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením diela podľa č l .  3  bod 3.1. zmluvy, 

vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej 
ceny diela za každý aj začatý deň omeškania, avšak maximálne do 100% ceny 
diela.  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, 
pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody, ktorá by Objednávateľovi vznikla 
porušením zmluvných povinností Zhotoviteľa.    

 
11.2.  Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak mu Objednávateľ neposkytne požadovanú nevyhnutnú 

súčinnosť v zmysle čl. 4 bod 4.2 zmluvy. 

 
11.3.   Podpisom Preberacieho protokolu Objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú 

neodborným zásahom do komponentov diela. 
11.4.  V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry za dielo, má 

Zhotoviteľ právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej ceny za riadne vykonanie 
diela podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Nariadenia vlády SR č. 21/2013 
Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov.  

 
 

ČLÁNOK 12  Zodpovednosť za vady a záruka 
 

 
12.1.  Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na dielo po dobu 12 mesiacov po prevzatí 

diela podľa čl. 8 bod 8.1 tejto zmluvy. Záruka sa vzťahuje na všetky funkcionality diela, 
ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy 
zodpovedá  za to, že dielo má všetky zmluvne dojednané vlastnosti. 
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12.2.  Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá požiadavkám určeným v tejto zmluve 
a jej prílohách. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, technických noriem 
a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. 
 

12.3.  Zodpovednosť za vady diela sa nevzťahuje na vady vzniknuté z dôvodu nesprávneho 
používania diela alebo užívania v rozpore s pokynmi Zhotoviteľa. 
 

12.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať 
od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady a Zhotoviteľ je povinný vady bezplatne odstrániť. 
 

12.5.  Nárok na odstránenie vád musí byť uplatnený písomne resp. elektronickou komunikáciou 
na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na iné adresy písomne 
oznámené Zhotoviteľom Objednávateľovi. Vady musia byť zrozumiteľne a dostatočne 
popísané. 
 

12.6.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  v každom  konkrétnom  prípade  riadne  reklamovanú  vadu 
odstráni spôsobom a v termíne určenom Objednávateľom. 
 
 

12.7.  V  prípade  ak  Zhotoviteľ  nezačne  práce  na  odstránení  vady  diela  alebo  vady 
vzniknutej v súvislosti s poskytovaním aplikačnej podpory  v  dobe  určenej  
Objednávateľom,  je  Objednávateľ  v prípade  akútnosti odstránenia problému oprávnený 
zabezpečiť odstránenie vád treťou stranou, pričom sa tento  stav  bude  považovať  za  
porušenie  zmluvného  plnenia  zo  strany  Zhotoviteľa a Objednávateľovi vzniká 
oprávnenosť refundácie nákladov a škôd spôsobených takýmto porušením voči 
Zhotoviteľovi. 

 
 

 

ČLÁNOK 13  Urovnanie sporov 
 

 
13.1.  Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami.  
 

13.2.  V prípade  sporu  si  zmluvné  strany  navzájom  písomne  oznámia  svoje  stanovisko 
k danému sporu a návrh riešenia, ktoré považujú za prijateľné. Ak to jedna zo zmluvných 
strán považuje za užitočné a oznámi to písomne druhej zmluvnej strane, zmluvné strany sa 
stretnú a pokúsia sa daný spor urovnať. 
 

13.3.  Ak  sa  urovnanie  sporu  nedosiahne v primeranej lehote  od  doručenia  prvej  žiadosti 
o mimosúdne urovnanie sporu, môže sa každá zmluvná strana obrátiť na vecne príslušný súd.  

 
 

 

ČLÁNOK 14  Trvanie zmluvy 
 

14.1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby splnenia záväzkov oboch zmluvných 
strán s výnimkou tých záväzkov, z ktorých povahy alebo pri ktorých zo zmluvy vyplýva, že 
majú trvať aj po zániku zmluvy. Týmto nie je dotknútá povinnosť Zhotoviteľa dodať 
Objednávateľovi dielo v lehote podľa čl. 3 bodu 3.1. zmluvy.  
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ČLÁNOK 15  Ukončenie zmluvného vzťahu 
 

 
15.1. Táto zmluva zaniká:  

a)  uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená,  

b) písomnou dohodou zmluvných strán,  

c) odstúpením od zmluvy.    
 
15.2.  Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom 

zákonníku a ostatných všeobecne záväznych právnych predpisoch,  ako aj a v prípadoch, 
ktoré  sú v zmluve označené ako podstatné porušenie zmluvy podľa bodu 15.3. tohto článku.   
 

15.3.  Za podstatné porušenie zmluvy sa rozumie najmä: 
o ak  Zhotoviteľ  bude  v  omeškaní  s odovzdaním  diela  podľa  bodu  3.1  tejto  

zmluvy,  
o ak Zhotoviteľ nezrealizuje dielo riadne, t.j. ak dielo nemá vlastnosti vymedzené 

v prílohe č.1 tejto zmluvy, 
o  ak Zhotoviteľ neposkytne 3 mesačnú aplikačnú podporu po odovzdaní diela 

Objednávateľovi, 
o  ak Zhotoviteľ postúpi práva a povinnosti zo zmluvy bez súhlasu Objednávateľa na 

iný subjekt, 
o  ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzného právneho 

predpisu, 
o ak Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy nezabezpečí ochranu 

dôverných informácií, ktoré sú mu v zmysle plnenia predmetu zmluvy zo strany 
Objednávateľa poskytnuté,   

o ak  Objednávateľ bude v omeškaní s poskytnutím  n e v y h n u t n e j  súčinnosti podľa 
tejto zmluvy a túto súčinnosť neposkytne ani v dodatočnej lehote poskytnutej 
Zhotoviteľom v dĺžke najmenej 40 dní,  

o ak  Objednávateľ  bude  v omeškaní  so  zaplatením  fakturovanej ceny  Zhotoviteľom 
o viac ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 
15.4.  Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a 

doručené druhej zmluvnej strane.  
 
15.5.  Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom doručenia písomného vyhotovenia 

odstúpenia druhej zmluvnej strane. Zánikom zmluvy nezaniká povinnosť zmluvných strán 
vysporiadať vzájomné vzťahy, ktoré vznikli na jej základe a/alebo z nej vyplývajú.  

 
15.6.  Zánikom tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na náhradu 

škody spôsobenej porušením a/alebo nesplnením povinností zmluvnej strany podľa 
zmluvy. 

 
15.7.  Ukončenie zmluvy inak ako jej riadnym splnením nemá vplyv na trvanie práv a povinností, 

ktoré vznikli počas trvania zmluvy; najmä tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa a 
povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúce najmä z čl. 7 tejto zmluvy. 

 
15.8.  Odstúpením od  zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany dôverných 

informácií podľa článku 7 tejto zmluvy. 
 

 

 

ČLÁNOK 16  Záverečné ustanovenia 
 

 
16.1.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

 

o Príloha č. 1 – Opis predmetu diela  
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o Príloha č. 2 – Preberací protokol.  

 
16.2.  Okrem prípadov, kde táto zmluva alebo jej prílohy výslovne umožňujú inak, môžu byť 

zmeny a doplnky tejto zmluvy vykonané len formou písomných a riadne očíslovaných 

dodatkov, schválených a podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom 

akákoľvek zmena zmluvy musí byť v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

16.3.  Táto  zmluva vrátane všetkých  jej  príloh,  predstavuje úplnú  dohodu  zmluvných  strán 
o predmete tejto zmluvy a nahrádza všetky ústne i písomné dohody zmluvných strán, 
ktoré nie sú v tejto zmluve a jej prílohách. 
 

16.4.  Zmluvné strany nie sú počas realizácie vecného plnenia podľa tejto zmluvy oprávnené 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť akékoľvek svoje 
práva a povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu stranu. 

 

16.5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a 
na znak súhlasu ju podpísali. 

 

16.6.  Táto zmluva sa podpisuje v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane tri 
(3) vyhotovernia a Zhotoviteľ dostane 2 (dve) vyhotovenia. 

 
16.7.  Táto zmluva je povinne zverejňovaná v zmysle § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR.  

 

16.8.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, táto zmluva je 
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

 

   

v Bratislave, dňa                           
 
v Bratislave, dňa 
 

  
za Zhotoviteľa za Objednávateľa 

 
 
 
 

 
 

........................................... 
RNDr. Erich Šašinka 

konateľ 

 
 
 
 
 
 

               ........................................... 
Mgr. Patrik Krauspe 

vedúci úradu 
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Príloha č.1   Opis predmetu diela 

 

 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie nového IT nástroja - Modulu výberového konania (ďalej 

len „MVK“) pre realizáciu výberových konaní prostredníctvom uvedenej aplikácie s cieľom 

zefektívniť prácu zamestnancov Osobného úradu Objednávateľa (ďalej len „OÚ“) počas prípravy a 

realizácie výberových konaní pre interných ako aj externých záujemcov o pracovnú pozíciu u 

Objednávateľa. Predmetom tejto zmluvy je aj zabezpečenie aplikačnej podpory k modulu počas 3 

mesiacov od odovzdania diela do prevádzky. 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa modifikovať, spracovať a upraviť autorské dielo. V 

rámci plnenia tejto časti predmetu zmluvy Zhotoviteľ zabezpečí dodávku pozostávajúcu z 

nasledovných častí: 

 

Modul výberových konaní bude obsahovať 5 základných komponentov, ktorých obsah je nižšie 

bližšie špecifikovaný: 

1. Komponent otvorenie výberového konania (ďalej len „VK“); 

2. Komponent prípravy a vyhodnotenia VK; 

3. Komponent realizácie VK; 

4. Komponent správy uchádzačov o VK; 

5.   Integrácia údajov so SAP ÚPVII exportom dát z MVK. 

 

1.Komponent otvorenie VK 

Export základných údajov z Registra výberových konaní (ďalej len „RVK“). 

Pre zníženie administratívnej záťaže prípravy VK je potrebné zabezpečiť požiadavku na export 

údajov z RVK (v prevádzke NASES) a import do pripravovaného MVK. 

Údaje, ktoré sú predmetom exportu z RVK do MVK: 

Titul, Meno, Priezvisko, číslo výberového konania 

 

2. Komponent prípravy a vyhodnotenia VK 

V tomto komponente potrebujeme zaznamenávať nasledovné údaje: identifikátor VK, druh VK, 

obsadzovaná funkcia, druh štátnej služby (ďalej len „ŠS“) (stála štátna služba, dočasná štátna služba), 

organizačný útvar, vedúci zamestnanec, číslo štátnozamestnaneckého miesta (ďalej len „ŠZM“), 

informácie o stave ŠZM (voľné /toho času obsadené), dátum vyhlásenia VK, dátum podania žiadosti 

o zaradenie do VK, najskorší termín VK, dátum realizácie VK (miesto, čas), prihlásení uchádzači, 

výsledok VK (úspešné a vybraný/neúspešné). 

 

Nad údajmi zaznamenanými v tomto komponente je nevyhnutné jednoduchým spôsobom získať 

nasledujúce výstupy: 

I. Počet vyhlásených VK (štatistika druh VK, organizačný útvar, počet realizovaných 

VK/mesiac/rok, úspešnosť), 

II. Možnosť generovania údajov vo forme MS Excel, 

III. Upozornenie, že termín podania žiadosti uplynul. 

 

3. Komponent realizácie VK – písomné testy a osobný pohovor 

Uchádzači budú realizovať testy v rámci VK na notebookoch. Zo strany dodávateľa riešenia je 

nevyhnutné zabezpečiť prostredie prispôsobené aj na PC obrazovke aj na notebooku ako aj na tablete. 

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje zabezpečiť samotné testy a ich vypĺňanie pred ich únikom do 

externého prostredia. Uchádzači o pracovnú pozíciu (ďalej len „uchádzač“) sa prihlásia do aplikácie 

na notebookoch v zasadacej miestnosti Objednávateľa. 

Obsah testov pre externé VK: odborný test, štátny jazyk, cudzí jazyk. 

Obsah testov pre interné VK: cudzí jazyk. Technicky je potrebné rátať aj s možnosťou odborného 

testu 
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Písomná časť: uchádzač sa prihlási – vstupná obrazovka: pridelené IČ registrom VK a heslom, ktoré 

dostane (prihlasovacie údaje budú uchádzačovi odovzdané po prezentovaní sa). Po úspešnom 

prihlásení sa zobrazí obrazovka „odborný test“, uchádzač klikne na „spustiť“ a spustí sa časomiera. 

Po spustení sa zobrazia otázky odborného testu, ktorý uchádzač začne vypĺňať – klikne na ním 

vybranú odpoveď. Poskončení vypĺňania testu, uchádzač stlačí „vyhodnotiť test“. Po vyhodnotení sa 

na obrazovke zobrazí vyhodnotenie testu – skóre (s možnosťou pozrieť si správne odpovede – 

možnosť pozrieť si „správne odpovede“ – možnosť áno/nie), vyhodnotenie vyhovel / nevyhovel a 

poďakovanie sa za účasť. 

V prípade, že uchádzač bol úspešný, vyberie si možnosť na obrazovke test „štátny jazyk“ atď. až po 

ukončenie písomnej časti VK. 

Jednotlivé testy spolu s výsledkami bude možné stiahnuť vo formáte PDF a uložiť do spisu vedeného 

pre konkrétne VK. 

PDF dokument bude obsahovať, okrem testu s výsledkami, identifikátor VK, organizačný útvar, 

obsadzovaná funkcia, druh ŠS, dátum VK, meno a priezvisko uchádzača/IČ. 

Vedúci zamestnanec príslušného organizačného útvaru, pre ktorý sa realizuje VK, odovzdáva otázky 

do odborného testu zástupcovi OÚ v elektronickej forme aj so správnymi odpoveďami. 

Zamestnanec OÚ naimportuje obsah do komponentu realizácie VK – aj test aj správne odpovede, 

aby bolo možné po vyplnení testu priamo na mieste vygenerovať skóre uchádzača. Uchádzači však 

nemôžu správne odpovede vidieť. 

 

Osobný pohovor: členovia výberovej komisie využitím formy metódy riadeného rozhovoru overujú 

schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača. Pri každej overovanej vlastnosti je uvedený zoznam 

otázok a stupnica hodnotenia (1 – 5). Počas pohovoru člen komisie priebežne hodnotí 

uchádzača v papierovej forme. 

Zástupca OÚ (Tajomník) v komisii vypíše hodnotenie uchádzača do aplikácie sumárne po vyzbieraní 

papierových vyhodnotení od všetkých členov komisie do MVK prostredníctvom notebooku alebo 

tabletu. 

 

Vyhodnotenie VK 

Zástupca OÚ (Tajomník) zadá „vyhodnotiť“ a zobrazí sa hodnotiaca tabuľka, ktorá zosumarizuje 

každého jedného uchádzača, ktorý sa zúčastnil písomného testu, osobného pohovoru a v tomto 

výstupe budú aj uchádzači, ktorí sa nezúčastnili VK. 

Vyhodnotenie bude možné stiahnuť vo formáte PDF. Predmetný dokument bude obsahovať, okrem 

hodnotiacej tabuľky, identifikátor VK, organizačný útvar, obsadzovaná funkcia, druh ŠS, dátum VK, 

meno a priezvisko uchádzača/IČ. 

Vyhodnotenie VK musí obsahovať: 

a) Sumárny hodnotiaci hárok – počet bodov a percentuálna úspešnosť z písomného testu a počet 

bodov z osobného pohovoru, 

b) Záverečné hodnotenie 

c) Zápisnicu z VK, ktorá obsahuje základné údaje získané importom z RVK, ďalej zoznam 

uchádzačov, ich výsledky testov, zoznam nezúčastnených uchádzačov, druhy absolvovaných 

testov, zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli a nevyhoveli jednotlivým testom. 

 

4. Komponent správy uchádzačov o VK 

a) Evidencia úspešného uchádzača o VK: predstavuje obrazovky na evidenciu a správu (status 

vybavenia služby formuláru pre úspešného uchádzača) všetkých úspešných uchádzačov o VK. 

Poskytuje službu formuláru pre úspešného uchádzača, ktorý je odoslaný na e-mailovú adresu 

uchádzača vo forme linku a vyplnený dotazník bude možné zaslať naspať dedikovanému 

zamestnancovi OÚ e-mailom alebo v listinnej podobe.  

Uchádzačovi musí byť ponechaná možnosť do svojho počítača dotazník stiahnuť v čitateľnej, 

štruktúrovanej forme, následne vyplniť a v listinnej podobe dedikovanému pracovníkovi OÚ 

vyplnený dotazník v papierovej podobe zaslať poštou. Tento formulár bude úplne nový (t. j. nie je 

možné použiť žiadne údaje z predchádzajúcich krokov) so všetkými údajmi o budúcom 
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zamestnancovi, a to z dôvodu chybovosti údajov, ktoré uchádzači v predchádzajúcich podkladoch 

mohli zadať.  

Formulár obsahuje informácie nevyhnutné pre evidenciu úspešného uchádzača v ERP (SAP) 

systéme. Po vyplnení formuláru úspešným uchádzačom sú evidované údaje exportovateľné do ERP 

systému ÚPVII v potrebnom formáte. Obsah dát, ktoré sú predmetom exportu-importu z osobného 

dotazníka v SAP do a z MVK je uvedený v bode 5.,  

b)Evidencia neúspešných uchádzačov o VK alebo úspešných uchádzačov a nevybratých:  

Účelom tejto evidencie je vytvoriť databázu osôb s údajmi o dosiahnutých výsledkoch z VK za 

účelom odoslania informácie o prebiehajúcom VK na rovnakej alebo podobnej pozícii. Evidencia 

bude mať službu exportu pre potreby reportingu a presunu údajov do iných systémov. 

 

Aby bol uchádzač evidovaný zo strany ÚPVII, je potrebné získať súhlas so spracovaním jeho 

osobných údajov vždy po písomnej časti pohovoru. Z uvedeného dôvodu sa systémová hláška zobrazí 

na konci posledného testu, ktorý uchádzač vyplní. Táto evidencia bude obsahovať a ukladať pre 

každého účastníka výberového konania súhlasné aj nesúhlasné stanoviska. 

V tejto fáze je potrebné zabezpečiť report nad databázou pre účely ďalšieho oslovenia neúspešných 

uchádzačov.  

Predmetom reportu, okrem mena a priezviska, je aj informácia o akú pozíciu a kedy sa uchádzač 

zúčastnil VK, spolu s jeho e-mailovou adresou. Zástupca OÚ z databázy vyberie e-mailovú adresu 

uchádzača a prostredníctvom e-mailu osloví zverejnenie pracovnej pozície v RVK. 

 

5. Integrácia údajov so SAP ÚPVII 

Export-import MVK/ MVK export- import SAP 

Predmetom importu sú údaje o úspešných uchádzačoch, ktorí vyhrali VK a sú oslovení na vyplnenie 

osobného dotazníka z bodu 4. 

Nižšie je uvedený Formulár osobného dotazníka, ktorý zástupca OÚ zašle úspešnému uchádzačovi 

formou linku a je potrebné zabezpečiť 

import a export s údajmi do SAP. 

 

6.Aplikačná podpora 
Predmetom Zmluvy o dielo je aplikačná podpora v dĺžke trvania 3 mesiace po odovzdaní MVK do 

prevádzky. 
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Príloha č.2   Preberací protokol 

 

Preberací protokol 

 

Objednávateľ / Zhotoviteľ :  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu/ DWC Slovakia a.s.  

Kód projektu:  

Projekt/zmluva: ZMLUVA O DIELO  

Predmet prevzatia:   

Referenčná dokumentácia: 
 

 

Miesto prevzatia: 
 

 
Dátum:  

Preberací tím: 

Za Objednávateľa : 

 

Za Zhotoviteľa : 

 

Vykonané testy: 

 

 

 

 

Výsledky testov-závery: 

 

 

 

 

Aplikačná podpora pre 

Modul výbervých konaní 
 

Odovzdaná dokumentácia: 

 

 

 

 

 

Potvrdenie o akceptovaní: 

 

 

 

Za EEA, s.r.o. : 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu 

Meno Podpis Dátum Meno Podpis Dátum 

 

 

 

     

 


