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ZMLUVA O RIEŠENÍ KONSOLIDÁCIE REGISTROV OVM, ORGANIZÁCIÍ, FARIEM A 
ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 

medzi 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky 

ako objednávateľom 

a 

NextIT, s.r.o. 

ako zhotoviteľom 

ŠTATISTICKÝ 
ÚRAD 
SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 



Táto zmluva o riešení konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu (ďalej 
len „zmluva") sa uzatvára podľa § 536 a nasl. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,.obchodný zákonník") a§ 65 a nasl. zákona č. 
185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon") za 
podmienok a spôsobom dohodnutým nižšie medzi: 

OBJEDNÁVATEĽOM: 

Názov: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

(ďalej len „objednávateľ·') 

a 

ZHOTOVITEĽOM: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

zapísaný v: 

( ďalej len „zhotovitel'") 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Slovenská republika 

Ing. Alexander Ballek, predseda 

00 166 197 

2020830218 

Štátna pokladnica 

SK24 8180 0000 0070 0007 2452 

NextlT, s.r.o. 

Legionárska 670/58, 911 O I Trenčín 

Ing. Tomáš Matejovič, konateľ 

Ing. Marcel Vychopeň, MBA, konateľ 

44 694 695 

2022787767 

SK2022787767 

Tatra banka, a. s. 

SK84 1100 0000 0029 4503 2094 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

oddiel: Sro, vložka číslo: 34824/R 

(objednávateľ a zhotoviteľ súčasne ako ,.zmluvné strany·') 
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PREAMBULA 

(A) Riešenie konsolidácie registrov orgánov verejnej moci (OVM), organizácií, fariem a 

zahraničného obchodu (ďalej len „konsolidácia") bude realizované na základe a v súlade so 

štúdiou uskutočniteľnosti pre projekt ,.Riešenie konsolidácie registrov OVM, orga,1izácií. 
fariem a zahraničného obchodu", vypracovanou objednávateľom, pričom hlavným dôvodom 

realizácie konsolidácie je, aby boli spravované údaje manažované systematicky, čím sa prispeje 

ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. 

(B) Zmluva je uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, na základe ktorého zhotoviteľ ako uchádzač uspel v súťaži a ktorého objednávateľ 

vyzval na uzatvorenie zmluvy. 

(C) Dielo, ktoré sa na základe zmluvy zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť je nevyhnutné na realizáciu 

konsolidácie. 

(D) Zhotoviteľ si je vedomý účelu a významu konsolidácie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že 

konsolidácia je ekonomicky, časovo a organizačne náročný proces, pričom jej realizácia musí 

zodpovedať stanovenému časovému plánu, najmä zmluvne stanoveným termínom. Dôsledkom 

nedodržania akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, vyplývajúcej zo zmluvy, najmä dôsledkom 

nedodržania časového, vecného a finančného harmonogramu plnenia zmluvy a/alebo 

nekvalitnou realizáciou plnenia zmluvy, môže vzniknúť škoda veľkého rozsahu a/alebo môže 

byť dotknutá reputácia objednávateľa. 

(E) Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky objednávateľa určené na zaplatenie 

celkovej ceny Diela podľa Článku 4 tejto zmluvy predstavujú finančné prostriedky z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rámci 

operačnej osi 7 Informačná spoločnosť pre programové obdobie 2014 - 2020) a zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto zmluvy sa stáva 

súčasťou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a Systému 

finančného riadenia. 

Článok 1 
Vymedzenie niektorých pojmov 

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že na účely zmluvy sa rozumie 

1.1. Cenou suma v eurách stanovená v zmluve ako odplata za plnenie zhotoviteľa. 

1.2. Dátovým nosičom CD nosič a/alebo DVD nosič a/alebo USB nosič. 

1.3. Fakturačným míľnikom operácia závislá od predchádzajúceho plnenia. oprávňujúca 

zhotoviteľa na vystavenie faktúry. 

1.4. Kľúčovým expertom fyzická osoba označená zhotoviteľom, prostredníctvom ktorej 

zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti ako uchádzač v súťaží a ktorá je uvedená 

v prílohe č. 6 zmluvy. 

1.5. Plnením zmluvy plnenie predmetu zmluvy podľa článku 2 zmluvy. 

1.6. Pokynmi objednávateľa pokyny udeľované zhotoviteľovi zo strany objednávateľa a/alebo a 

rozhodnutia a požiadavky riadiaceho výboru. 

1.7. Právnymi predpismi právne predpisy vydané orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike, 

právne záväzné akty vydané orgánmi Európskej únie a medzinárodné zmluvy, ktorými je 

Slovenská republika viazaná, 

Strana 3 z 23 



1 .8. Projektom je projekt s názvom „RieJe11ie konsolidácie registrov OVM, organi=ácií, fariem a 

zahraničného obchodu", ktorý realizuje objednávateľ a ktorého charakteristika je obsiahnutá 

v prílohe č. 1 zmluvy. 

1.9. Zmluvou o NFP je zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená medzi 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku a objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku, 

ktorej predmetom je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto 

Projektu. 

1.1 O. Projektovým manažérom je zamestnanec objednávateľa, ktorý je na strane objednávateľa 

zodpovedný za riadne a včasné plnenie zmluvy a komunikáciu so zhotoviteľom pri plnení 

zmluvy. 

1 .11. Riadiacim výborom orgán, ktorý riadi realizáciu plnenia zmluvy. 

1 .12. Softvérovým produktom tretej osoby štandardné programové vybavenie hardvérového 

zariadenia, jeho funkčných a operačných vlastností, vrátane používateľskej dokumentácie a 

manuálov, ku ktorému poskytuje licenciu tretia osoba. 

1.13. Subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú 

odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti predmetu zmluvy [§ 2 ods. 5 písm. e) zákona 

o verejnom obstarávaní]. 

1.14. Súťažnými podkladmi súťažné podklady podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktoré 

objednávateľ použil pri Verejnom obstarávaní predmetu tejto zmluvy. 

1.15. Súťažou verejná súťaž s názvom „Rie.i:e11ie ko11solidácie registrov OV/vl, organi=ácií.fariem a 

zahraničného obchodu", vyhlásená objednávateľom podľa pravidiel verejného obstarávania 

vymedzených zákonom o verejnom obstarávaní, na základe ktorej sa uzatvára zmluva. 

1.16. Treťou osobou akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba odlišná od zmluvných strán. 

1. 17. Zmluvou o subdodávke každá zmluva uzavretá medzi zhotoviteľom a subdodávateľom, ktorej 

predmetom je plnenie určitej časti plnenia zmluvy. 

1.18. Dopytovou výzvou dopytová výzva Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 -

2020 označená ,.výzva č. OPll-201817/3-DOP·' na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku so zameraním na ,,Manažment údajov inštitúcie verejnej 

správy", uverejnená v čase podpisu tejto zmluvy na internetovej stránke 

http://www.infonnatizacia.sk/ Aktu%C3%A 1 lne%20v%C3%BDzvy/26920s 

Článok2 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa: 

2.1.1. zhotoviť pre objednávateľa a odovzdať mu dielo podľa požiadaviek uvedených 

v prílohe č. 1 (ďalej len „dielo .. ), 

2.1.2. vykonávať údržbu diela a zabezpečovať podporu prevádzky diela podľa požiadaviek 

uvedených v prílohách č. 1 a 2 zmluvy, a zároveň za podmienok uvedených v zmluve. 

2.2. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohách č. 1 a 2 zmluvy. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovené dielo a poskytnuté služby zaplatiť zhotoviteľovi cenu 

podľa článku 4 zmluvy. 

Článok3 
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Čas, miesto a spôsob plnenia zmluvy 

3.1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo podľa bodu 2.1.1. zmluvy vyplývajúce z prílohy č. 

zmluvy najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je zároveň povinný na základe písomných inštrukcií vykonávať údržbu diela a 

zabezpečovať podporu prevádzky diela podľa bodu 2.1.2. zmluvy vyplývajúcu z príloh č. 1 a 2 
zmluvy po dobu 60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov odo dňa odovzdania časti diela podľa bodu 
2.1.1. zmluvy vyplývajúcu z prílohy č. 1 zmluvy. 

3.2. Zhotoviteľ zhotoví dielo prioritne v sídle objednávateľa a ak to bude nevyhnutné pre riadne 
plnenie zmluvy v priestoroch zhotoviteľa alebo v iných priestoroch podľa požiadaviek 
objednávateľa. Pre odstránenie pochybností sa za hlavné miesto plnenia rozumie sídlo 
objednávateľa. Objednávateľ vytvorí vo svojich priestoroch na vlastné náklady podmienky pre 
riadne zhotovenie diela zhotoviteľom. Ak objednávateľ po konzultácii so zhotoviteľom neurčí 
inak, platí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v priestore organizovanom a vybavenom 
objednávateľom ako dátová miestnosť. 

3.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo podľa zmluvy riadne a včas v súlade so zavazným 
časovým, vecným a finančným harmonogramom plnenia zmluvy podľa bodu 4.7 zmluvy. 

3.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za nesplnenie svojich povinností podľa zmluvy v prípade, ak 

nesplnenie bude spôsobené v dôsledku porušení povinností objednávateľa. 

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní jednotlivých fakturačných míľnikov diela v rámci 
priebežnej správy podľa článku 6 zmluvy odovzdať objednávateľovi v elektronickej podobe na 

dátovom nosiči, v prípade požiadavky objednávateľa aj v listinnej podobe, všetky originály 

vytvorených výstupov. 

3.6. Po zhotovení diela zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie konečnú správu 

vzťahujúcu sa na dielo. 

3.7. Riadne odovzdávanie priebežných správ podľa bodu 3.5 zmluvy a konečnej správy podľa bodu 
3.6 zmluvy potvrdia zmluvné strany podpísaním preberacieho protokolu. 

3.8. Preberací protokol bude obsahovať označenie čiastkových plnení zmluvy, vrátane výkazov prác 
expertov, schválených riadiacim výborom podľa bodu 7.11 zmluvy a dátum podpisu 
preberacieho protokolu. Každý preberací protokol bude vyhotovený v 2 (slovom: dvoch) 
origináloch, z ktorého objednávateľ dostane 1 (slovom: jedno) vyhotovenie a zhotoviteľ 

dostane 1 (slovom: jedno) vyhotovenie. Prvými fakturačnými míľnikmi, vzťahujúcimi sa na 

plnenia zmluvy je schválenie priebežnej správy, resp. priebežných správ riadiacim výborom. 

Posledným fakturačným míľnikom, vzťahujúcim sa na plnenia predmetu dodania zmluvy je 
schválenie konečnej správy riadiacim výborom. 

3.9. Objednávateľ nie je povinný podpísať preberací protokol, ak priebežná správa a/alebo konečná 

správa, ktorú predložil zhotoviteľ nezodpovedajú požiadavkám vyplývajúcim zo zmluvy 
a pokynom objednávateľa. V takom prípade do 1 O (slovom: desiatich) dní odo dňa predloženia 

priebežnej správy a/alebo konečnej správy oznámi zhotoviteľovi pripomienky k priebežnej 
správe a/alebo konečnej správe. Zhotoviteľ je povinný priebežnú správu a/alebo konečnú 
správu upraviť v súlade s pripomienkami objednávateľa, resp. bez zbytočného odkladu 

písomne zdôvodniť bezdôvodnosť pripomienok objednávateľa. Pokiaľ objednávateľ odmietne 
podpísať preberací protokol, hoci priebežná správa a/alebo konečná správa boli predložené 
riadne, alebo boli riadne upravené podľa pripomienok objednávateľa, považujú sa za prevzaté 
dňom nasledujúcim po dni, kedy uplynula lehota na zaslanie pripomienok k nim. Toto 

ustanovenie platí obdobne aj pre opätovne predložené pripomienky. 
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Článok4 
Cena a platobné podmienky 

4.1. Celková cena za dielo a poskytnuté služby je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so 

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

financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa 

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

4.2. Celková cena za zhotovenie diela podľa bodu 2.1.1. zmluvy je 1 887 320,00 EUR bez DPH 

(slovom: jeden milión osemstoosemdesiatsedemtisíc tristodvadsať eur bez DPH), 2 264 784,00 
EUR s DPH (slovom: dva milióny dvestošesťdesiatštyritisíc sedemstoosemdesiatštyri eur s 

DPH). 

4.3. Cena za plnenie zmluvy podľa bodu 2.1.2. zmluvy (údržba, podpora prevádzky diela) bola 

stanovená ako štvrťročný paušálny poplatok vo výške 28 125,00 EUR bez DPH (slovom: 

dvadsaťosemtisíc stodvadsaťpäť eur bez DPH), 33 750,00 EUR s DPH (slovom: tridsaťtritisíc 

sedemstopäťdesiat eur s DPH). 

4.4. Cena podľa bodov 4.2. a 4.3. zmluvy je stanovená ako maximálna cena v sume 2 449 820,00 
EUR bez DPH (slovom: dva milióny štyristoštyridsaťdeväťtisíc osemstodvadsať eur bez DPH), 

2 939 784,00 EUR s DPH (slovom: dva milióny deväťstotridsaťdeväťtisíc 

sedemstoosemdesiatštyri eur s DPH) počas celej doby trvania zmluvy. 

4.5. Cena podľa bodu bodov 4.2. a 4.3. zmluvy zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené so 

zhotovením diela a s poskytovaním služieb podľa článku 2 zmluvy. 

4.6. Štruktúrovaný rozpočet ceny, vrátane špecifikácie ceny,je obsiahnutý v prílohe č. 3 zmluvy. 

4.7. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po dosiahnutí 

fakturačných míľnikov definovaných v zavaznom časovom, vecnom a finančnom 

harmonograme pre zhotovenie diela a schválených riadiacim výborom v priebežných správach. 

V úvodnej správe zhotoviteľ navrhne a predloží riadiacemu výboru na schválenie presný 

detailný časový, vecný a finančný harmonogram plnenia zmluvy s jednotlivými fakturačnými 

míľnikmi, vypracovaný na základe a v súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným v prílohe 

č. 1 zmluvy, vrátane tabuľky časového harmonogramu uvedenej v časti s názvom ,,Rea/i=aé11á 

doba projektu a vecné vymed=enie aktivít". Po schválení detailného časového, vecného 

a finančného harmonogramu plnenia zmluvy riadiacim výborom sa tento stáva pre zhotoviteľa 

záväzným a bude tvoriť podklad pre fakturáciu v zmysle prvej vety tohto bodu zmluvy. 

4.8. Faktúra je splatná 60. (slovom: šesťdesiaty) deň po jej doručení objednávateľovi. Fakturovaná 

cena je zaplatená dňom, keď sa uhrádzaná čiastka odpíše z účtu objednávateľa. 

4.9. Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi, odvolanie sa 

na zmluvu. Súčasťou každej faktúry bude podpísaný preberací protokol podľa článku 3 zmluvy. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti alebo náležitosti uvedené v 

zmluve, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený 

túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej faktúre alebo novej faktúre plynie nová 60 
(slovom: šesťdesiat) dňová lehota splatnosti od jej doručenia objednávateľovi. 

4.1 O. Zmluvné strany vyhlasujú, že dojednanie nová 60 (slovom: šesťdesiat) dňovej lehoty na plnenie 

podľa predchádzajúcich odsekov nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 

vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa. 

4.11. Úhrada poslednej platby je podmienená tým, že zhotoviteľ si splní všetky svoje záväzky 

týkajúce sa realizácie všetkých fakturačných míľnikov, ako aj schválením konečnej správy 

riadiacim výborom. 
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4.12. Podklad pre uhradenie platby za jednotlivé fakturačné míľniky tvoria: príslušné správy spolu 
s písomnými potvrdeniami o ich schválení, akceptačné protokoly v 2 (slovom: dvoch) 
origináloch a faktúra v 2 (slovom: dvoch) origináloch. 

4.13. Podklad pre uhradenie poslednej platby podľa bodu 4. 11. zmluvy tvoria: správy spolu 
s písomnými potvrdeniami o schválení všetkých správ, ktoré objednávateľovi ešte neboli 
zhotoviteľom predložené, konečná správa spolu s potvrdením o schválení konečnej správy, 
akceptačné protokoly v 2 (slovom: dvoch) origináloch a faktúra v 2 (slovom: dvoch) 
origináloch. 

4.14. V prípade omeškania zaplatenia faktúry, si zhotoviteľ nebude uplatňovať nárok na úrok 

z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa. 

Článok 5 
Riadiaci výbor 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe písomnej výzvy objednávateľa zriadia riadiaci výbor 
v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom riadiaceho výboru, ktorý tvorí prílohu č. 4 zmluvy. 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli a zhotoviteľ svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že bude 
predmetný štatút riadiaceho výboru a rokovací poriadok riadiaceho výboru dodržiavať a bude 
pre neho záväzný. 

5.3. Zasadnutia riadiaceho výboru bude zvolávať projektový manažér. Riadiaci výbor je uznášania 

schopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Riadiaci výbor 
prijíma rozhodnutia na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých svojich členov. 

5.4. Rozhodnutia riadiaceho výboru o postupe plnenia zmluvy v súlade so _zmluvou sú pre zmluvné 
strany záväzné. Svoje požiadavky adresuje riadiaci výbor zmluvným stranám v písomnej forme 

s tým, že na realizáciu požiadaviek riadiaceho výboru musí byť daná zhotoviteľovi primeraná 
lehota. 

5.5. Podrobnosti o zriadení riadiaceho výboru, menovaní, odvolávaní členov riadiaceho výboru, 
pôsobnosti riadiaceho výboru, ako aj podrobnosti o činnosti riadiaceho výboru, zasadnutiach 

riadiaceho výboru, postupe pri rozhodovaní riadiaceho výboru, lehotách pri rozhodovaní 

riadiaceho výboru a povinnostiach členov riadiaceho výboru obsahuje štatút a rokovací 

poriadok riadiaceho výboru, ktorý tvorí prílohu č. 4 zmluvy. 

Článok 6 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii zmluvy postupovať na vysokej profesionálnej úrovni, so 
všetkou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa, ktoré pozná alebo pri 
vynaložení odbornej starostlivosti musí poznať, a zabezpečiť si všetky dostupné infonnácie 

týkajúce sa predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri plnení zmluvy všetky 

právne predpisy, ktoré sú potrebné pre riadne a včasné plnenie zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
pri plnení zmluvy zároveň postupovať v súlade so všetkými požiadavkami uvedenými 
v dopytovej výzve, ktoré sú aplikovateľné na predmet tejto zmluvy, pričom v prípade, ak by 

predmetné požiadavky v dopytovej výzve boli v rozpore so špecifikáciou predmetu zmluvy 
uvedenou v prílohách č. 1 a 2 zmluvy alebo s pokynmi objednávateľa, dodávateľ je povinný na 

to objednávateľa vopred včas upozorniť a ďalej postupovať podľa pokynov objednávateľa. 

6.2. Zhotoviteľ je povinný plniť riadne a včas svoje povinnosti podľa zmluvy a dodržiavať pokyny 
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na 
nevhodnú povahu pokynov alebo na ich rozpor s ustanoveniami zmluvy a/alebo ustanoveniami 
právnych predpisov, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť alebo rozpor zistiť pri vynaložení 
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všetkej odbornej starostlivosti. Ak nevhodné alebo so zmluvou a/alebo právnymi predpismi 

rozporné pokyny prekážajú v riadnom plnení zmluvy, je zhotoviteľ povinný jej splnenie v 

nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny predmetného pokynu alebo písomného 

oznámenia, že objednávateľ trvá na plnení zmluvy podľa daných pokynov. O dobu, po ktorú 

bolo potrebné prerušiť plnenie zmluvy, sa predlžuje lehota určená na jej splnenie. 

6.3. Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v bode 6.2. zmluvy, nezodpovedá za nemožnosť 

splnenia zmluvy alebo za vady poskytnutého plnenia spôsobené pokynmi, ktoré sú nevhodné 

alebo sú v rozpore s právnymi predpismi, ak objednávateľ na nich pri plnení zmluvy písomne 

trval. 

6.4. Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v bode 6.2. zmluvy, zodpovedá za vady plnenia 

zmluvy spôsobené nevhodnými alebo so zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi 

predpismi rozpornými pokynmi 

6.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa kľúčoví experti priamo podieľali na plnení zmluvy. 

Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa realizovať predmet zmluvy aj prostredníctvom iných 

expertov, avšak kľúčové úlohy pri plnení zmluvy musia zastávať kľúčoví experti. 

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii zmluvy riadiť pokynmi objednávateľa. 

6.7. Ak pokyny objednávateľa podľa názoru zhotoviteľa zásadným spôsobom odporujú záujmom 

objednávateľa, je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na 

nevhodnosť takýchto pokynov. 

6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že od pokynov objednávateľa sa môže zhotoviteľ odchýliť, len ak 

je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa a zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho 

súhlas. Zhotoviteľ je však povinný o takomto postupe objednávateľa bez zbytočného odkladu 

písomne informovať. 

6.9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 

záväzkov podľa zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa alebo sú 

podľa názoru zhotoviteľa nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov podľa zmluvy. 

6.1 O. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení zmluvy, najmä 

poskytnúť zhotoviteľovi všetky podklady, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela 

a poskytovanie služieb. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých 

podkladov. 

6.11. Objednávateľ je povinný do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy oznámiť zhotoviteľovi meno a kontaktné údaje na projektového manažéra 

zodpovedného za celé plnenie zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť 

zhotoviteľovi aj akúkoľvek zmenu týkajúcu sa projektového manažéra. 

6.12. Objednávateľ je povinný včas informovať zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach potrebných 

na zabezpečenie úspešného plnenia záväzkov podľa zmluvy. 

6.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom 

zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne plnenie zmluvy. 

6.14. V prípade, že sa vyskytne udalosť, ktorá jednej alebo obom zmluvným stranám neumožní 

plnenie ich zmluvných povinností, sú povinné sa o tom bez zbytočného odkladu informovať 

a navrhnúť druhej zmluvnej strane spôsob riešenia následkov udalosti. Nesplnenie tejto 

povinnosti zakladá nárok na náhradu škody pre tú zmluvnú stranu, ktorá sa porušenia zmluvy 

v tomto bode nedopusti la. 

6.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť oprávneným osobám príslušných orgánov verejnej moci výkon 

kontroly, auditu, dozoru alebo overovania súvisiaceho so zhotovením diela, kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy a Zmluvy o NFP, aj po ich ukončení. Oprávnenými osobami 
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sú najmä Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, Úrad na 
ochranu osobných údajov, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora 
audítorov a osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

6.16. Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania diela alebo jeho časti pokynom nariadiť 
zhotoviteľovi úpravu predmetu diela najmä z dôvodu zmien právnych predpisov iba za 
predpokladu, že pokyn nemá vplyv na výšku ceny za dielo alebo jeho časť a/alebo nákladov 

zhotoviteľa spojených s vykonaním diela alebo jeho časti a/alebo rozsah činností potrebných 

na vykonanie diela alebo jeho časti. 

6.17. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zásady poctivého obchodného styku 
a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť posúdené ako konanie v rozpore s 
dobrými mravmi hospodárskej sút'aže. 

6.18. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa pri plnení zmluvy akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo v 
dôsledku konfliktu záujmov spochybniť nestrannosť a základný účel plnenia zmluvy. 
Konfliktom záujmov podľa predchádzajúcej vety je uprednostnenie osobného záujmu 
zhotoviteľa pred záujmom na riadnom plnení zmluvy, a môže vzniknúť najmä v dôsledku 

ekonomických záujmov, politických alebo národnostných preferencií, rodinných vzťahov, 

alebo vzťahov s blízkymi osobami alebo iného spojenia alebo spoločných záujmov. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi vznik konfliktu záujmov a vykonať 
kroky na odstránenie akejkoľvek skutočnosti, ktorá by mohla byť považovaná za konflikt 

záujmov. 

6.19. Zhotoviteľ je povinný do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od vyzvania objednávateľa 

oznámiť objednávateľovi mená a kontaktné údaje na členov riadiaceho výboru za zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť objednávateľovi aj akúkoľvek zmenu týkajúcu sa 
týchto osôb. 

6.20. Objednávateľ je oprávnený oznámiť písomne zhotoviteľovi pozastavenie realizácie zmluvy 

alebo akejkoľvek jej časti na takú dobu a takým spôsobom, ktorý považuje za potrebný. 

6.21. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich 
sa bankového účtu zhotoviteľa, na ktorý má objednávateľ posielať platby podľa zmluvy; 
oznámenia sa nevyžaduje, ak zhotoviteľ uvádza bankový účet, na ktorý má byť zaslaná platba 
vo faktúre, ktorou si uplatňuje právo na zaplatenie ceny. 

6.22. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť 

akékoľvek svoje práva z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

Článok 7 

Správy o plnení zmluvy 

7 .1. Objednávateľ oznámi kontaktné údaje projektového manažéra zhotoviteľovi najneskôr do 5 
(slovom: piatich) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 

7.2. Zhotoviteľ je povinný doručiť všetky požadované správy vyhotovené podľa zmluvy včas 
všetkým členom riadiaceho výboru v slovenskom jazyku. 

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť riadiacemu výboru úvodnú správu o plnení 
zmluvy najneskôr do 4 (slovom: štyroch) týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovávať a predkladať pravidelné priebežné správy a konečnú 
správu v súlade so zmluvou. 
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7.4. V úvodnej správe o plnení zmluvy zosumarizuje zhotoviteľ vstupné podmienky pre plnenie 

zmluvy, navrhne projektovú metodiku a projektový plán vypracovaný v súlade s prílohou č. 1 

zmluvy. V úvodnej správe zhotoviteľ navrhne a predloží riadiacemu výboru na schválenie aj 

presný detailný časový, vecný a finančný hannonogram plnenia zmluvy s jednotlivými 

fakturačnými míľnikmi, vypracovaný na základe a v súlade s opisom predmetu zákazky 

uvedeným v prílohe č. 1 zmluvy, vrátane tabuľky časového hannonogramu uvedenej v časti 

s názvom „Realizačná doba projektu a vecné vymedzenie aktivít'·. Úvodná správa musí 

obsahovať aj hlavné úlohy a riziká spojené s plnením zmluvy a definovanie stratégií pre ich 

zvládnutie. 

7.5. Obsah úvodnej správy o plnení zmluvy je pre plnenie zmluvy záväzný po jej schválení 
riadiacim výborom. 

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť pred dosiahnutím jednotlivých fakturačných míľnikov alebo 

na požiadanie objednávateľa priebežné správy o plnení zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví a dá 

riadiacemu výboru na schválenie priebežné správy o plnení zmluvy minimálne v súlade so 

záväzným časovým harmonogramom plnenia zmluvy, ktorý bol stanovený v úvodnej správe. 

Priebežné správy musia obsahovať najmä: 

7 .6.1. sumarizáciu progresu aktivít - informácie o postupe prác, ktoré umožnia kontrolu 

plnenia úloh stanovených v projektovom pláne úvodnej správy, 

7.6.2. hodnotenie celkového vývoja s ohľadom na úspešnosť činnosti plnenia termínov, 

7.6.3. identifikáciu dôležitých problémov a spôsobu ich riešenia, ktoré sa vyskytnú 

v priebehu plnenia zmluvy, 

7.6.4. výstupy zo všetkých čiastkových plnení zmluvy realizovaných za obdobie, za ktoré 

je predkladaná priebežná správa o plnení zmluvy. 

7.7. Návrh priebežnej správy môže dopÍňaľ alebo meniť obsah úvodnej, alebo ktorejkoľvek časovo 
predchádzajúcej schválenej priebežnej správy. 

7.8. Obsah priebežnej správy o plnení zmluvy je pre plnenie zmluvy záväzný po jej schválení 

riadiacim výborom. 

7.9. Konečná správa bude riadiacemu výboru predložená najneskôr dňom zhotovenia diela, pričom 

návrh konečnej správy musí byť predložený najneskôr dva týždne pred uplynutím lehoty na 

dodanie diela podľa bodu 3.1. zmluvy. Konečná správa bude obsahovať aj: 

7.9.1. štúdiu o všetkých dôležitých problémoch a rizikách a spôsobe ich riešenia, ktoré sa 

vyskytli počas plnenia zmluvy, špecificky počas využívania systému, 

7.9.2. odporúčania zhotoviteľa, ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným rizikám. 

7.1 O. Súhrn všetkých priebežných správ o plnení zmluvy bude tvoriť prílohu konečnej správy, ktorá 

musí korešpondovať s údajmi uvedenými v týchto priebežných správach. Konečná správa 

odsúhlasená riadiacim výborom bude doručená zhotoviteľom objednávateľovi najneskôr do 30 

(slovom: tridsiatich) dní po uplynutí lehoty na plnenie zmluvy podľa bodu 3.1. zmluvy. 

7 .11. Rozhodnutie riadiaceho výboru o schválení správ je potvrdením toho, že tieto správy sú 

vypracované v súlade so zmluvou a obsahujú informácie, z ktorých vyplýva, že poskytnuté 

plnenie je v súlade so zmluvou. Riadiaci výbor rozhodne o schválení alebo neschválení úvodnej 

správy do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa doručenia takejto správy, v prípade priebežnej 

správy do 7 (slovom: siedmych) dní odo dňa doručenia takejto správy. Riadiaci výbor schváli 

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

správy riadiaci výbor neschváli, písomne oznámi zhotoviteľovi príslušné dôvody a požiada 

o zmenu alebo dopracovanie posudzovanej správy. V prípade konečnej správy je lehota na ich 
posúdenie 15 (slovom: pätnásť) dní. 
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7.12. Ak riadiaci výbor schváli správu podľa tohto článku zmluvy s podmienkou, že zhotoviteľ túto 

správu alebo dokument pozmení, riadiaci výbor stanoví lehotu na uskutočnenie požadovanej 

zmeny. 

Článok 8 
Vady plnenia zmluvy a zodpovednosť za vady 

8.1. Poskytnuté plnenie zmluvy má vady, ak je realizované v rozpore so zmluvou, najmä a však 

nielen v rozpore s požiadavkami uvedenými v prílohách č. 1 a 2 zmluvy. 

8.2. V prípade, ak plnenie zmluvy má vady podľa bodu 8. l. zmluvy, je zhotoviteľ povinný vady 

bezplatne odstrániť. Projektový manažér je povinný vadu doporučeným listom, faxom, 

elektronickou poštou alebo iným preukázateľným spôsobom oznámiť zhotoviteľovi 

bezodkladne na kontaktné miesta uvedené v bode 9.5. zmluvy, najneskôr však do 5 (slovom: 

piatich) pracovných dní po tom, čo takúto vadu plnenia zmluvy zistí. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne oznámenej vady plnenia bezodkladne, 

najneskôr však do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa jej oznámenia. Ak si povaha a 

rozsah vady plnenia vyžadujú dlhšiu lehotu na začatie s odstraňovaním vád plnenia, zhotoviteľ 

začne s odstraňovaním vád plnenia v lehote určenej objednávateľom, ktorá nebude kratšia ako 

lehota podľa predchádzajúcej vety zmluvy. 

8.4. Uplatnené vady plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v čo najkratšom možnom tenníne, 

najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie 

objednávateľa zhotoviteľovi. V prípade, ak si povaha a rozsah vady plnenia vyžaduje dlhšiu 

lehotu na odstránenie vady plnenia, zhotoviteľ odstráni vady plnenia v lehote určenej dohodou 

zmluvných strán. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na lehote pre odstránenie 

reklamovaných vád plnenia podľa predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy, zhotoviteľ je 

povinný vadu plnenia odstrániť najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa doručenia 

reklamácie zhotoviteľovi. 

8.5. Uplatnené vady plnenia sa považujú za odstránené dňom zápisu o odstránení vád plnenia 

v správach o plnení zmluvy, resp. dňom podpisu protokolu o odstránení vád plnenia. 

8.6. Zhotoviteľ je zároveň povinný bez zbytočného odkladu nahradiť objednávateľovi alebo tretím 

osobám škodu, ktorá im vznikla, a to na vlastné náklady. 

8.7. Záručná doba na dielo je 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa schválenia záverečnej 

správy riadiacim výborom k dielu ako celku. 

Článok 9 

Jazyk zmluvy, doručovanie a komunikácia 

9.1. Jazyk zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi zmluvnými stranami a tretími osobami je 

slovenský jazyk. 

9.2. Zmluvné strany sa zavazuJu vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky infonnácie 

potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov pre realizáciu zmluvy. Zmluvné strany sú povinné 

informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité 

pre riadne plnenie zmluvy. 

9.3. Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených 

osôb uvedených v zmluve, štatutárnych orgánov zmluvných strán, prípadne nimi poverených 

osôb. 

9.4. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k zmluve alebo ktoré majú 

byť vykonané na základe zmluvy, musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej zmluvnej 
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strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou fonnou registrovaného 
poštového styku na adresu uvedenú na titulnej stránke tejto zmluvy, ak nie je ustanovené alebo 
medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Písomnú fonnu považujú zmluvné strany za 
zachovanú aj v prípade elektronickej komunikácie (e-mail). 

9.5. Elektronická komunikácia bude prebiehať zasielaním e-mailov prostredníctvom nasledujúcich 

adries: 

Adresa objednávateľa: 

gcloud@statistics.sk 

Adresa zhotoviteľa: 

tomas.godal@nextit.sk; info@nextit.sk 

9.6. V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené tretím 

dňom po jeho preukázateľnom odoslaní. 

9.7. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. 

9.8. Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj deň, 

9.8.1. v ktorom ju táto zmluvná strana odoprela prijať, 

9.8.2. ktorým máme uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo, 

9.8.3. v ktorý bola na zásielke zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 
odsťahoval·', ,,adresát je neznámy" alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa 
poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky. 

Článok 10 
Ochrana dôverných informácií 

1 O. 1. Všetky informácie obsiahnuté v Zmluve, ako i tie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytli 
počas predzmluvných rokovaní, pri uzavretí zmluvy a po uzavretí zmluvy, sa považujú za 

dôverné, ak ich dotknutá strana neoznačí za iné ako dôverné. 

10.2. Dôvernými infonnáciami podľa bodu 10.1. zmluvy sú najmä: 

10.2. 1. dôverné infonnácie tvoriace predmet obchodného tajomstva, autorskoprávnej 
ochrany alebo ochrany iných predmetov duševného vlastníctva, 

10.2.2. bezpečnostné opatrenia slúžiace na ochranu informačných systémov a objektov 
objednávateľa a zhotoviteľa, 

10.2.3. dôverné štatistické údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi štatistických jednotiek podľa 
článku 1 1 zmluvy. 

10.3. Za zmluvnú stranu sa na účel ochrany dôverných informácii podľa tohto článku považuje aj 

subdodávateľ objednávateľa a alebo akákoľvek iná tretia osoba, ktorú objednávateľ oprávnene 
zapojí do plnenia zmluvy s výslovným súhlasom zhotoviteľa. 

10.4. Ochrana dôverných informácií podľa zmluvy spočíva v záväzku každej zmluvnej strany 
dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu dôverných informácii a pravidlá ochrany 
dôverných informácií podľa tejto zmluvy, ktorých súčasťou sú aj bezpečnostné opatrenia 

uvedené v zmluve. 

10.5. Zmluvné strany nakladajú s dôvernou infonnáciou poskytnutou druhou zmluvnou stranou tak, 
aby nedošlo k zneužitiu dôvernej infonnácie alebo hrozbe jej zneužitia s možnosťou porušenia 

povinnosti, práva alebo právom chráneného záujmu zmluvnej strany alebo inej osoby, a zdržia 

sa takého konania, ktorého následkom dôjde alebo môže dôjsť k porušeniu povinnosti, práva 
alebo právom chráneného záujmu zmluvnej strany alebo inej osoby. 

10.6. Dôverné informácie okrem osobných údajov poskytnuté zmluvnou stranou môže druhá 

zmluvná strana využívať na iné účely ako je plnenie zmluvy, poskytnúť tretej osobe alebo 
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zverejniť ich, len ak zmluvná strana na to dá vopred písomný súhlas a poskytnutie takéhoto 

súhlasu nie je porušením právnych predpisov. 

10.7. Zmluvné strany zabezpečia, aby sa osoby poverené úlohami v rámci plnenia zmluvy 

preukázateľným spôsobom zaviazali, že zachovajú dôvernosť informácií, ak nie sú viazané 

vhodnou povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií vyplývajúcou z interných predpisov 

zmluvnej strany alebo z právnych predpisov. Prostriedkom na zachovanie dôvernosti 

informácií podľa prvej vety je okrem iného aj záväzok mlčanlivosti. Dodržiavanie pravidiel 

ochrany dôverných informácií vrátane záväzku mlčanlivosti trvá aj po zániku ostatných 

záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy, najdlhšie však do skončenia doby, počas ktorej 

je informácia dôverná. 

IO.S. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky dokumenty, materiály a elektronické nosiče údajov, 

ktoré obsahujú dôverné informácie, sa budú uchovávať: 

10.8.1. osobitne od všetkých ostatných dokumentov, materiálov a poznámok, a to takým 

spôsobom, aby boli rozpoznateľné ako dôverné informácie, 

10.8.2. na bezpečnom mieste s cieľom ochrániť ich pred odcudzením, neoprávnenou 

manipuláciou alebo neoprávneným prístupom vrátane zhotovovania kópií údajov. 

10.9. Zmluvné strany budú vyhotovovať kópie dôverných informácií len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom druhej zmluvnej strany a v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie zmluvy. 

Zmluvné strany si písomne dohodnú spôsob uchovávania, vyraďovania a likvidovania 

vyhotovených kópií. 

IO. 1 O. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne bezodkladne informovať, ak sa dozvedia o skutočnom 

alebo hroziacom neoprávnenom použití alebo skutočnom alebo hroziacom neoprávnenom 

sprístupnení dôverných informácií, a dotknutá strana sa zaväzuje prijať všetky primerané 

opatrenia s cieľom znemožniť alebo ukončiť akékoľvek takéto použitie alebo akékoľvek takéto 

sprístupnenie, v prípade potreby za súčinnosti druhej zmluvnej strany. 

I 0.11. Porušením dôvernosti informácií vzniká záväzok zmluvnej strany, ktorá dôvernosť informácie 

porušila nedodržaním ustanovení tejto zmluvy alebo porušením právnych predpisov, podľa 

povahy porušenia a povahy dôvernej informácie ukončiť činnosť vedúcu k porušeniu 

dôvernosti infonnácií, odstrániť následky porušenia uvedením do pôvodného stavu, prijať 

opatrenia na zamedzenie porušenia dôvernosti informácií v budúcnosti a preukázať druhej 

zmluvnej strane ich plnenie, ak zmluvný vzťah naďalej trvá, alebo nahradiť škodu spôsobenú 

porušením. 

10.12. Ohrozením dôvernosti informácií vzniká záväzok zmluvnej strany, ktorá dôvernosť informácie 

porušila nedodržaním ustanovení tejto zmluvy alebo porušením právnych predpisov, podľa 

povahy porušenia a povahy dôvernej informácie ukončiť činnosť vedúcu k porušeniu 

dôvernosti informácií a ak zmluvný vzťah naďalej trvá, prijať opatrenia na zamedzenie 

ohrozenia alebo porušenia dôvernosti informácií v budúcnosti, a preukázať druhej zmluvnej 

strane ich plnenie. 

1 O. 13. Povinnosť zmluvnej strany poskytnúť dôverné informácie podľa príslušných právnych 

predpisov nie je zmluvou dotknutá. 

Článok 11 
Spracúvanie osobných údajov 

I 1.1. Ak zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude spracúvať v mene objednávateľa osobné 

údaje dotknutých osôb, a teda bude vystupovať v postavení sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 

ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

Strana 13 z 23 



fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR") a 

§ 5 písm. p) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o poverení spracúvaním 
osobných údajov v zmysle článku 28 GDPR a § 34 zákona o ochrane osobných údajov, a to 

súčasne s uzatvorením tejto zmluvy. V zmluve o poverení spracúvaním osobných údajov podľa 
predchádzajúcej vety zmluvné strany vymedzia predmet a dobu spracúvania osobných údajov, 
povahu a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb 

a povinnosti a práva objednávateľa ako prevádzkovateľa, ako i ustanovia ďalšie práva a 
povinnosti v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 

Článok 12 
Sankcie 

12.1. Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve 

vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. Pre 
vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porušenie zabezpečovanej povinnosti. 
Zavinenie účastníka sa nevyžaduje. 

12.2. Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná príslušnú zmluvnú 
pokutu zaplatiť druhej zmluvnej strane do 30 (slovom: tridsiatich) dni odo dňa kedy bola na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vyzvaná druhou zmluvnou stranou. 

12.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty porušujúcou zmluvnou stranou nezbavuje porušujúcu zmluvnú 

stranu záväzku splniť povinnosti podľa zmluvy. 

12.4. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet zmluvnej strany v peňažnom 
ústave uvedenom v záhlaví zmluvy. 

12.5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody, 

ktorá jej vznikla porušením povinnosti. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody. 

12.6. Pre prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa zhotoviť dielo alebo jeho časť včas, t.j. v prípade 

nedodržania ktoréhokoľvek termínu vyplývajúceho zo záväzného časového, vecného a 

finančného harmonogramu plnenia zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (slovom: päť stotín percenta) z ceny diela bez DPH podľa 
bodu 4.2 zmluvy, a to za každý aj začatý deň porušenia zabezpečovanej povinnosti 
(omeškania), a to za každú zabezpečovanú povinnosť (za každé nedodržanie ktoréhokoľvek 

tenninu) samostatne. 

12.7. Pre prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa zabezpečiť, aby sa kľúčoví experti priamo 

podieľali na plnení zmluvy v súlade s bodom 6.5. zmluvy, resp. pre prípad ak nedôjde k 
odsúhlasenej zmene ktoréhokoľvek kľúčového experta v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške IO % (slovom: desať percent) 
z ceny diela bez DPH podľa bodu 4.2 zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, zmluvné strany sa 

dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu definovanú v tomto 

bode zmluvy v prípade, hoci aj len jeden z kľúčových expertov, prostredníctvom ktorých 
zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti sa 
nebude priamo podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, resp. nedôjde k odsúhlasenej zmene 
kľúčového experta v súlade s touto zmluvou. 

12.8. Pre prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 7.2. a 7.3. zmluvy, je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur} za 
každý aj začatý deň porušenia zabezpečovanej povinnosti, a to za každú zabezpečovanú 
povinnosť samostatne. 
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12.9. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa zmluvy je tento povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi zákonný úrok z omeškania. 

12.10. Pre prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.3. zmluvy, je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za 
každý aj začatý deň porušenia zabezpečovanej povinnosti, a to za každú zabezpečovanú 

povinnosť samostatne. 

12.11. Pre prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedených v bode 8.4. zmluvy, je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za 
každý aj začatý deň porušenia zabezpečovanej povinnosti, a to za každú zabezpečovanú 

povinnosť samostatne. 

12.12. Objednávateľ môže upustiť od uplatnenia sankcie uvedenej v bodoch 12.6 až 12.11 tohto článku 
Zmluvy, alebo túto sankciu primerane znížiť, a to s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých došlo 
k porušeniu povinností zhotoviteľa a po zvážení všetkých skutočností, ktoré porušeniu 

predchádzali. 

12.13. Pre prípad porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v článku IO zmluvy, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške IO OOO,- EUR (slovom: 

desaťtisíc eur) za každú zabezpečovanú povinnosť samostatne. 

12.14. Pre prípad porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v článku 11 zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške IO OOO,- EUR (slovom: 

desaťtisíc eur) za každú zabezpečovanú povinnosť samostatne. 

12.15. Pre prípad porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedených v článku 16 zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 O OOO,- EUR (slovom: 
desaťtisíc eur) za každú zabezpečovanú povinnosť samostatne. 

12.16. Pre prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedených v prílohe č. 2 zmluvy súvisiacich 
s poskytovaním služieb podľa bodu 2.1.2. zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy, a to za každú 
zabezpečovanú povinnosť samostatne. 

12.17. Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol v dôsledku vyššej moci. O vzniku a trvaní 

vyššej moci je však dotknutá zmluvná strana povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne 

písomne informovať. 

12. 18. Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút dojednaných podľa zmluvy je obvyklá 
a primeraná povahe a významu zabezpečovaných záväzkov a s touto výškou bez námietok 

súhlasia. 

Článok 13 
Poistenie 

13. l. Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr do IO (slovom: desiatich) pracovných dní od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu s 

minimálnou poistnou sumou zodpovedajúcou výške ceny diela s DPH podľa bodu 4.4. zmluvy. 
Poistením musia byt' kryté nároky všeobecnej zodpovednosti za škodu na veciach a na zdraví, 
vrátane ušlého zisku, spôsobené pri výkone činnosti zhotoviteľa na základe zmluvy spôsobenej 
objednávateľovi alebo tretím osobám. 

13.2. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na písomnú výzvu objednávateľa preukázať v lehote 3 
(slovom: troch) pracovných dni od doručenia výzvy objednávateľa splnenie povinnosti podľa 
bodu l 3.1. zmluvy. Poistnú zmluvu v zmysle bodu 13.1. zmluvy je zhotoviteľ povinný udržať 
v platnosti až do dňa skončenia záručnej doby na dielo. 
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13.3. Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 13.1. a/alebo 13.2. zmluvy sa považuje za 
podstatné porušenie tejto zmluvy. 

Článok 14 
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom 

14.1. Vlastnícke právo k dielu alebo zhotovenej časti diela a nebezpečenstvo škody na diele alebo 
zhotovenej časti diela prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela alebo zhotovenej časti 
diela. 

14.2. Vlastnícke právo k novému dielu alebo novej súčastí diela, ktoré zhotoviteľ zhotovil pri 
poskytovaní služieb pre prevádzku diela, a nebezpečenstvo škody na tomto novom diele alebo 

tejto novej súčasti diela prejde na objednávateľa dňom prevzatia tohto nového diela alebo tejto 
novej súčasti diela. 

Článok 15 
Autorské právo 

15.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak zhotovením diela alebo zhotovením časti diela pri plnení zmluvy 
vytvorí dielo podľa autorského zákona (ďalej len „autorské dielo'"), je zhotoviteľ nositeľom 
autorského práva (výhradných osobnostných práv a výhradných majetkových práv) 

k autorskému dielu a je oprávnený poskytnúť objednávateľovi autorské dielo v súlade s 
podmienkami zmluvy; tým nie je dotknutá možnosť technickej realizácie diela prostredníctvom 

open-source princípu alebo použiť pri technickej realizácii diela softvérový produkt tretej 
osoby. 

15.2. Zhotoviteľ zodpovedá tretím osobám za prípadné porušenie ich autorského práva alebo iného 

práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným autorským dielom a plnením podľa 
zmluvy. 

15.3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne výhradnú, časovo a územne neobmedzenú 
licenciu na použitie autorského diela akýmikoľvek spôsobmi, vrátane spôsobov výslovne 
uvedených v§ 19 ods. 4 autorského zákona. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, aby objednávateľ 

udelil sublicencie na použitie autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, 
pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ 

nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť. 

15.4. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že zdrojový kód vytvorený počas 

plnenia zmluvy bude otvorený minimálne v súlade s licenčnými podmienkami verejnej 
softvérovej licencie Európskej únie podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/863 

z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie 
(EUPL) v záujme ďalšej podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého 
verejnými správcami. V prípade, že na základe tejto zmluvy je licencia udelená v širšom 

rozsahu ako určujú licenčné podmienky verejnej softvérovej licencie Európskej únie, majú 
prednosť ustanovenia tejto zmluvy. 

15.5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi ako súčasť záverečného preberacieho 

protokolu diela, alebo jeho časti minimálne: komentované zdrojové kódy, inštalačné balíky 
nasadené na produkčnom prostredí, záverečnú správu z vykonaných akceptačných 

a výkonnostných testov, dokumentáciu skutočného vyhotovenia, aktualizovanú dokumentáciu 

pre fázu analýzy a návrhu riešenia, prevádzkovú dokumentáciu popisujúcu spôsob prevádzky 
a údržby vrátane administrátorskej príručky, užívateľskú dokumentáciu a príručky na prácu so 
systémom. 
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15.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez 

právnych vád. 

15. 7. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby 
nenarušovalo práva tretích osôb. 

15.8. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti, ktorý predstavuje dielo, tretím 

osobám. 

15.9. Objednávateľ má právo počas doby zhotovenia diela poveriť výkonom podporných aktivít 
projektu tretiu osobu. O uvedenej skutočnosti infonnuje objednávateľ zhotoviteľa písomne. 

Zhotoviteľ bude takéto rozhodnutie akceptovať a bude poskytovať všetky informácie potrebné 

k riadnemu zabezpečeniu týchto podporných aktivít. 

15.1 O. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, v prípade ak bude súčasťou diela alebo časti diela podľa zmluvy 
predmet duševného vlastníctva vyvíjaný na účel plnenia zmluvy chránený podľa príslušných 

právnych predpisov, pričom zhotoviteľ ani jeho zamestnanci nie sú osobami disponujúcimi 
osobnostnými právami alebo majetkovými právami zabezpečiť udelenie súhlasu (licencie) 
osoby oprávnenej vykonávať príslušné osobnostné práva alebo majetkové práva alebo 

zhotoviteľ udelí sublicenciu na použivanie takéhoto predmetu duševného vlastníctva 

objednávateľovi na účel, na ktorý bolo dodané dielo podľa zmluvy, a to s účinnosťou odo dňa 

odovzdania a prevzatia diela alebo časti, v ktorej bude predmet duševného vlastníctva zahrnutý. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že udelenie licencie, resp. subliccncie, podľa tohto bodu zmluvy 
nijakým spôsobom nenavýši cenu diela podľa článku 4 zmluvy, v ktorej je už akékoľvek takéto 
udelenie licencie, resp. sublicencie, zahrnuté. 

15.11. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pokiaľ bude súčasťou plnenia poskytnutého podľa zmluvy 
zhotoviteľom softvérový produkt tretej osoby, ktorý je predmetom duševného vlastníctva 
a nebol, nie je ani nemá byt' vyvíjaný na účel plnenia zmluvy, tak podmienky používania takého 

softvérového produktu tretej osoby ako súčasti diela sa spravujú príslušnými licenčnými 
podmienkami jeho výrobcu, autora, dodávateľa, ktoré sa objednávateľ zaväzuje schváliť, a to 

aj na základe osobitnej zmluvy uzavretej medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ak to výrobca, 

autor alebo dodávateľ softvérového produktu od zhotoviteľa v súvislosti s dodaním 
softvérového produktu objednávateľovi požaduje. Takéto schválenie licenčných podmienok 
a používanie softvérového produktu však neoprávňuje zhotoviteľa požadovať navýšenie ceny 
diela určenej podľa článku 4 zmluvy, v ktorej je už akékoľvek takéto schválenie licenčných 

podmienok a používanie softvérového produktu zahrnuté. 

15.12. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú rovnako na nové dielo alebo novú súčasť diela, ktoré 

zhotoviteľ zhotovil pri poskytovaní služieb pre prevádzku diela, ak je nové dielo alebo nová 

súčasť diela autorským dielom alebo iným predmetom duševného vlastníctva. 

Článok 16 
Záväzok informačnej bezpečnosti 

16.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vytvoriť a udržiavať pri plnení zmluvy úroveň informačnej 
bezpečnosti primeranú ochrane dôverných informácii, osobných údajov, infonnačných 

systémov oboch zmluvných strán (ďalej len „bezpečnostné požiadavky"). Bezpečnostné 
požiadavky vyplývajú z právnych predpisov, technických noriem a schválených vnútorných 

dokumentov objednávateľa platných pre oblasť infonnačnej bezpečnosti vo verejnej správe. 

16.2. Zmluvné strany postupujú pri plnení bezpečnostných požiadaviek najmä podľa: 

16.2.1. ustanovenia § 20 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 95/2019 Z. z. o infonnačných 
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

16.2.2. všeobecných podmienok, ktoré sú uvedené v prílohe č. 8 zmluvy, 
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16.2.3. bezpečnostného projektu objednávateľa, ktorý zhotoviteľ aktualizuje. 

16.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s a dodržiavať bezpečnostný projekt, resp. všetky 
bezpečnostné projekty, vypracované k dielu alebo jeho častiam v súlade s § 23 ods. 1 až 2 
zákona č.95/2019 Z. z. o infonnačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V prípade, ak bude potrebné existujúci bezpečnostný projekt upraviť, 

zhotoviteľ je tak povinný vykonať so súhlasom objednávateľa na základe vlastnej analýzy 
bezpečnostných požiadaviek a predložiť ho na schválenie riadiacemu výboru spolu s detailnou 

funkčnou špecifikáciou diela alebo jeho časti v súlade so schváleným záväzným časovým, 
vecným a finančným hannonogramom plnenia zmluvy. 

16.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred plnením zmluvy oboznámi svojich zamestnancov 
a subdodávateľov s bezpečnostnými požiadavkami. Zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi potvrdenie o oboznámení zamestnancov a subdodávateľov s bezpečnostnými 
požiadavkami, a to podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 7 zmluvy. 

16.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia bezpečnostných požiadaviek 

zhotoviteľom. 

Článok 17 
Subdodávatelia a kľúčoví experti 

17.1. Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie diela subdodávateľov uvedených v prílohe č. 5 

zmluvy a odsúhlasených objednávateľom, alebo iných subdodávateľov v súlade s týmto 
článkom zmluvy. 

17.2. Po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa môže zhotoviteľ na vykonanie diela 

použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorí 
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa§ 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

17.3. Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi 
žiadosť o zmenu v zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať: 

17.3.1. identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať dielo alebo 
jeho časť alebo iné plnenie podľa zmluvy, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, 

17.3.2. podiel plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom 

subdodávateľa a konkrétnu časť diela, ktorú má navrhovaný subdodávateľ vykonať, 

17.3.3. doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
navrhovaného subdodávateľa podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

17.4. Každá žiadosť podľa bodu 17.3. zmluvy musí byt' objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby 
nezdržiavala postup vykonania diela a to najneskôr 5 (slovom: päť) pracovných dni pred 
navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy o subdodávke). 

17.5. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 17.3. zmluvy, obsahujúcej všetky 
infonnácie a doklady podľa bodu 17.3. zmluvy, s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie 
najneskôr do 5 (slovom: päť) pracovných dní odo dňa jej doručenia. 

17.6. Ak sa objednávateľ v lehote podľa bodu 17.5. zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že 
s navrhovanou zmenou zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie zmluvy 
neplatí, ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v prílohe č. 5 
zmluvy infonnácie a doklady uvedené v bode 17.3. zmluvy. 

1 7. 7. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov, 

17. 7.1. v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodržali svoje záväzky, 
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17.7.2. ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov zo 

zmluvy alebo 

17.7.3. ktorí nespÍňajú podmienky podľa bodu 17.2. zmluvy. 

17.8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi uzatvorenie zmluvy o subdodávke 

najneskôr do 20 (slovom: dvadsiatich) dní odo dňa uzavretia príslušnej zmluvy o subdodávke 

ako aj ich prípadných dodatkov. 

17.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve o subdodávke bolo dostatočne ošetrené, aby 

subdodávateľ mohol vykonať dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa 

len na základe písomného súhlasu objednávateľa postupom podľa tohto článku zmluvy. 

17. 1 O. Na základe písomnej žiadosti objednávateľa je zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 (slovom: 

troch) pracovných dni odo dňa doručenia žiadosti odovzdať objednávateľovi kópiu každej 

uzatvorenej zmluvy o subdodávke v znení jej prípadných dodatkov. 

17.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie zmeny subdodávateľov zo strany objednávateľa 

žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

17.12. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že zhotoviteľ je povinný postupovať 

podľa tohto článku zmluvy aj v prípade, ak v priebehu súťaže nepredložil objednávateľovi 

žiadny zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba 

vykonať dielo alebo jeho časť subdodávateľom. 

17. 13. Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené náklady na 

zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 

17.14. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie 

realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. 

17.15. Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie diela kľúčových expertov uvedených v prílohe č. 6 

zmluvy a odsúhlasených objednávateľom, resp. kľúčových expertov v súlade s týmto článkom 

zmluvy. 

17.16. Po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa môže zhotoviteľ na vykonanie diela 

použiť iných kľúčových expertov než kľúčových expertov uvedených v prílohe č. 6 zmluvy, 

ktorí spÍňajú požiadavky, ktoré boli kladené na daného kľúčového experta v súťaži a za 

predpokladu, že taká zmena nebude mať za následok navýšenie ceny diela podľa bodov 4.2. -

4.4. zmluvy. 

17.17. Za účelom zmeny v osobe kľúčového experta je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi 

žiadosť o zmenu v prílohe č. 6 zmluvy, ktorá musí obsahovať identifikačné údaje navrhovaného 

kľúčového experta, ktorý by mal zastávať kľúčové úlohy pri vykonávaní diela alebo jeho časti 

alebo iného plnenia podľa zmluvy. 

17.18. Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa bodu 17.17. zmluvy potvrdenia preukazujúce 

splnenie podmienok podľa bodu 17 .16. zmluvy. 

17.19. Každá žiadosť podľa bodu 17.17. zmluvy musí byť objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby 

nezdržiavala postup vykonania diela a to najneskôr 5 (slovom: päť) dní pred navrhovanou 

zmenou kľúčového experta. 

17.20. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadostí podľa bodu 17.17. zmluvy s uvedením, či so 

zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa jej doručenia. 

17.21. Ak sa objednávateľ v lehote podľa bodu 17.20. zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že 

s navrhovanou zmenou zoznamu kľúčových expertov súhlasí. Uvedené ustanovenie zmluvy 

neplatí, ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v prílohe č. 6 

zmluvy potvrdenia podľa bodu 17.18. zmluvy. 
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17.22. Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie zmeny kľúčových expertov zo strany objednávateľa 
žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov vyplývajúcich mu zo zmluvy a že také 
zmeny nesmú mať za následok navýšenie ceny diela podľa bodov 4.2. - 4.4. zmluvy. 

17.23. Zmena subdodávateľov, ako aj kľúčových expertov sa bude vykonávať formou písomného 
dodatku k tejto zmluve. 

Článok 18 
Zánik zmluvy 

) 8.1. Táto zmluva zaniká splnením predmetu zmluvy. 

18.2. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu v prípade, ak zhotoviteľ: 

18.2.1. neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote 
stanovenej objednávateľom, 

18.2.2. neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie pokynov, ktoré vydá projektový 
manažér, 

18.2.3. postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore so 
zmluvou, 

18.2.4. stratí právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy. 

18.3. Zhotoviteľ je oprávnený vypovedať zmluvu v prípade, ak: 

18.3.1. objednávateľ nesplní svoj finančný záväzok ani do 90 (slovom: deväťdesiatich) dní 
odo dňa jeho splatnosti, 

18.3.2. dôjde k pozastaveniu plnenia zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré 
presiahne 60 (slovom: šesťdesiat) dní. 

18.4. Výpovedná lehota sú 4 (slovom: štyri) mesiace a zacma plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane a konči 
posledným dňom tohto mesiaca. 

18.5. Objednávateľ po vypovedaní zmluvy, ku dňu vypovedania zmluvy potvrdí cenu všetkých 
zhotoviteľom riadne vykonaných plnení zo zmluvy. Zhotoviteľ je v tomto prípade povinný 
poskytnúť objednávateľovi maximálnu možnú súčinnosť, najmä predložiť objednávateľovi 
všetky podklady slúžiace na vyúčtovanie plnení zmluvy. 

18.6. Objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi v prípade výpovede zmluvy akékoľvek 
platby (ani čiastkové) za plnenia, ktoré neboli ku dňu skončenia zmluvy riadne ukončené. 

18.7. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je to stanovené zmluvou alebo 
zhotoviteľ podstatným spôsobom porušuje svoje povinnosti podľa zmluvy alebo ak je podľa 
posúdenia objednávateľa zjavné, že zhotoviteľ nebude schopný riadne splniť všetky svoje 
povinnosti zo zmluvy. Podstatným porušením zmluvy je najmä: 

18.7.1. nepredloženie úvodnej správy o plnení zmluvy najneskôr do 4 (slovom: štyroch) 
týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

18.7.2. omeškanie s plnením o viac ako 60 (slovom: šesťdesiat) dní oproti záväznému 
časovému, vecnému a finančnému harmonogramu plnenia zmluvy, 

18. 7 .3. neplnenie predmetu zmluvy prostredníctvom kľúčových expertov, prostredníctvom 
ktorých zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie 
podmienok účasti, resp. prostredníctvom odsúhlasených zmenených kľúčových 

expertov v súlade so zmluvou. 
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18.8. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj: 

18.8.1. ak je zhotoviteľ ako právnická osoba oprávnená podnikať v likvidácii, 

18.8.2. ak zhotoviteľ v rozpore s bodom 3.9. zmluvy nezapracuje pripomienky objednávateľa 
k zhotovenej časti diela, ktorá nezodpovedá špecifikácii diela podľa zmluvy, 

18.8.3. ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky kontroly vykonanej Ministerstvom 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky neumožňujú financovanie diela zo Zmluvy 
o NFP, t.j. z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra, 

18.8.4. ak zhotoviteľ odmietne na výzvu objednávateľa a v lehote ním uvedenej uzatvoriť 
zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov podľa Článku 11 ods. l l. l. tejto 
zmluvy v znení predloženom zo strany objednávateľa. 

18.9. V prípade, že ešte v čase plnenia bude objednávateľ dôvodne pochybovať o riadnom a včasnom 
zhotovení diela zhotoviteľom a zhotoviteľ v lehote určenej objednávateľom, ktorá nesmie byť 
kratšia ako 5 (slovom: päť) pracovných dní, neposkytne objednávateľovi dostatočné záruky 

riadneho a včasného zhotovenia diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Inak je 
objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, akje zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela 

najmenej 60 (slovom: šesťdesiat) dní a omeškanie nie je spôsobené v dôsledku správania sa 
objednávateľa. 

18. l O. Konanie zhotoviteľa, pre ktoré bude objednávateľ postupovať podľa bodu 18.9. prvej vety a 
odstúpi od zmluvy, je podstatným porušením povinnosti, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta 
v prospech objednávateľa vo výške účelne vynaložených nákladov na zabezpečenie zhotovenia 
diela inou osobou alebo sankcie pre porušenie povinnosti dodať dielo tretej osobe na splnenie 
jej povinnosti z iného zmluvného vzťahu objednávateľa, o čom musí byť zhotoviteľ včas 

oboznámený. 

18.11. Odstúpenie musí mať písomnú formu, účinné je dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

18.12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zániku zmluvy alebo jej časti si zrn luvné strany 
nevracajú plnenia poskytnuté do dňa zániku zmluvy. Vo vzťahu k častiam diela reálne 

zhotoveným avšak ku dňu zániku zmluvy neprevzatým sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi 
zaplatiť cenu zodpovedajúcu reálnemu zhotoveniu diela ku dňu zániku zmluvy. 

18.13. V prípade zániku zmluvy alebo jej časti sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi 
maximálnu súčinnosť pri poverení tretej osoby poskytovaním služieb, ktoré z časti alebo úplne 

zodpovedajú plneniu zmluvy. 

18. 14. V prípade zániku zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať všetky informácie zhromaždené 

alebo získané počas plnenia zmluvy a prevádzky projektom vytvoreného riešenia vrátane jeho 
zmien a servisu objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je oprávnený informácie podľa 

predchádzajúcej vety si po zániku zmluvy ponechať, resp. akokoľvek nimi disponovať. 

Článok 19 

Vyššia moc 

19.1. Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných zmluvou 
v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti 
spôsobenej vyššou mocou podľa§ 374 obchodného zákonníka. 

19.2. Zodpovednosť zmluvnej strany podľa bodu 19.1. zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená 

vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej 

povinnosti. 
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19.3. Pre účely tohto ustanovenia znamená „vyššia moc" takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť 

mimo kontrolu zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení 

odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí zmluvy a ktorá jej bráni v plnení 

záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov 

predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, 

dopravné embargá, štrajky a pod. 

19.4. O vzniku a zániku vyššej moci a jej príčinách upovedomí zmluvná strana odvolávajúca sa na 

vyššiu moc najneskôr do 5 (slovom: piatich) dni odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhú 

zmluvnú stranu. Zmluvná strana odvolávajúca sa na vyššiu moc je povinná predložiť druhej 

zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o tejto skutočnosti. 

19.5. Bez ohľadu na iné ustanovenia zmluvy zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo stratu 

spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, občianskou 

vojnou, revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, konfiškáciou a 

znárodnením,jadrovou reakciou,jadrovým žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou ako aj 

z dôvodov, ktoré sú mimo vplyv zhotoviteľa a nie sú bežne poisťované na poistnom trhu. 

Článok 20 
Záverečné ustanovenia 

20.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni, zverejnenia zmluvy podľa § 4 7a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") v Centrálnom 

registri zmlúv; 

20.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že podmienka podľa bodu 20.1.2. tohto článku môže byť splnená aj 

v čase pred uzatvorením tejto zmluvy a v tomto prípade sa nepovažuje za odkladaciu 

podmienku účinnosti tejto zmluvy. 

20.3. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých 2 (slovom: dva) rovnopisy dostane 

zhotoviteľ a 4 (slovom: štyri) rovnopisy dostane objednávateľ. 

20.4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť vykonané len písomne, formou číslovaného dodatku 

k zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

20.5. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení 

zmluvy. Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi 

predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac 

zodpovedá účelu a právnemu významu pôvodného ustanovenia zmluvy. 

20.6. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. 

20.7. Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe zmluvy, sa 

vyhotovia, pokiaľ nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvek písomnej 

správy môže požadovať písomné potvrdenie prijemcu. 

20.8. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou sa pokúsia zmluvné strany vyriešiť 

dohodou. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na vyriešení sporov v súvislosti so 

zmluvou, bude spory riešiť príslušný súd Slovenskej republiky. 

20.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili 

platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá 

vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

20.1 O. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí: 
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20.9.1. Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 

20.9.2. Príloha č. 2 - Podmienky poskytovania služieb údržby a podpory prevádzky diela 

20.9.3. Príloha č. 3 - Záväzný štruktúrovaný rozpočet ceny 

20.9.4. Príloha č. 4 - Štatút a rokovací poriadok riadiaceho výboru 

20.9.5. Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov 

20.9.6. Príloha č. 6 - Zoznam kľúčových expertov 

20.9.7. Príloha č. 7 -Vzor oboznámenia so záväzkom informačnej bezpečnosti 

20.9.8. Príloha č. 8 - Všeobecné podmienky pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti 
Štatistického úradu 

v Bratislave dňa 

za objednávateľa: - 4 -06- 2020 za zhotoviteľa: 

0 1 
IV 

; -

• /. 
NextIT, s.r.o. 

I 
Ing. Tomáš Matejovič, konateľ 

0 Slove/J~,t. 
:...f'l> ~:.. 

~ '0 -

o/ 
II) -

~ 

i.f) 

-1· 

-
NextIT.-s.r.~. ~ ....................... . 
Ing. Marcel Vychopeň, MBA, konateľ 

~ 
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Podľa * -D ods. J zaJ..ona o, erejnom obstaran1111 ,·erejny obstararnteľ u, ere1nu1e 
dokume111y potrebné na ,-~ practwanie ponuky a na preukazanie splnenia IJodmienok 
učasti. okrem dokumento, podľa ~ 6-I ods 2. , profile a poskytuje k nim bezodplatne 
ncobmcdn~ny. uplny a priamy pnstup pros1rcdn1ctnm1 elcktronickych prostriedko\' odo 
d11a un~r~jnenia oznamenia o , yhlm,en1 , erejneho ob~tara\'ania ,. európskom , estn1 ku 
\' oznamern o,·;, hlasen1, erejneho obstara, ani a ,·erejny obstarävateľ ll\·edie internetovu 
adresu. 1m J..tor~j su dokumenty a inťornrncie podľa pr,-~j ,ety pnstupne 

Podľa~ -13 ocb -1 Lakom1 o ,erejnom obMarmam ak p11stup k dokumemom potrebn) m 
na Yypracornnie ponuk>· a na preukazanie splnenia podmienok učasti alebo k ich časti 
nemožno pnsk~ tnuť podľa odseku I zilkona z dťwodu ochrany dcl\'ern~·ch i11formaci1 
podľa* 22 ods -l zakona. , erejny obstararnteľ u, edíe , . oznament o, ~·hlasen1 ,·erejneho 
obstara,·ania opatrenia. ktore sa ,.) žacluju na ochranu dťwern)·ch infonnaci1 a 
informaciu. ako možno 21 .skať pnstup k pnslusnemu dokumentu 

\'er~iny obstara, ateľ t1pozori1uje. ie časť dl1kumentLW potrebnych na ,.> praco, anie 
ponuk) a na preukazanie splnenia podmienok učnsti u, ereji'H1je podľa ~ -B ods 1 
za k ona o, erej nom nb~tara, am a časť dokumento,· potrebnych 1m \'yprnco, anie ponuky 
a na preuknzanie splnenia podmienok učasti spnstupiiuje podľa ~ -13 ocb -1 z.ikona 
o, er~jnom ob:-tara, am 

Pod časťou clokumento,· potrebn;, ch na Yypraclwanie ponuk:,. a na preuknzanie splnenia 
podmienok učasti m·erejnen~ ch podľa § -13 ocb I za kon a o wrejnom obstarn, ani sa 
rozumie charakteristikn a poslanie osoby ,·er~jnelw obstara,·ateľa. popis aktualneho 
~tmu. požadLwanť rie~enie. popi s jednotlh :,.·<.:h požirn.l,I\ iek. popi~ akti,·11 a , y~tupm· a 
i ne ktore su obsiahnuté ,. Z\'hzku 3 Opis predmetu zakazky t) chto suľa111ych 
podklaclm . 

Pod časťou dokumentm· pot1 ebrri, ch na, ypracO\ anie ponuk~· él na preukazanie splnenia 
podmienok účas ti spristupnen:,.·ch podľél ~ -B ods -l zakona o, er~inom obstara, a111 sa 
rozumie pnstup k aktwilnym mil-..rodntam ,·eden! ch, štatistici-.! ch regi~troch a zaro, e1i 
k údajom administrath·nych zclrL~joy udaj O\·. ktore t, oria zdrt~j udaj o, pre 1\ orbu 
statisrick:-,ch regi„trm· (ďal~j aj .. pr1stup .. ) Tento pnstup bude unwžnen) nn špecialne 
, !·t, orenon1 praco,·isku za tymto učelom, priestoroch , erejneho obstarm ate ľa Pnstup 
z1skn zm1jemca. resp. uchádzač na zaklaclc podpisu Dohod> o ochrane dôn~rn~·ch 
inťornrn<.:i1 uzm ret~j podľa § 260 LlCb 2 a § 271 zakona č 51311991 Zb Obchodneho 
znkonn1kn , znení neskorš1ch predpiso\' (cľal~i len .. Dohoda o ochrane clô,·ern> ch 
inťonnaci1 ··) 

Z m edeneho ,·~ pl~·,·a. že ckh octom 21skania pnstupu len na zaklacle podpisu Dohod;, 
o ochrn.ne dľwern.frh infornrnci1 je ochrana dťi, ernych informacii/štatistidych údajo\' 
, erejneho ob~tara,·ateľa. \" erej 11~· obstara ,·ateľ je P°' i nny , zmysle platn~j slo\'ensk~j a 
európsk~j legislati\y. a to najma zakona č 5-l0!200 I Z z o štňtn~j štatistike 
n N.-\RI.-\DENI.-\ EL'RÓPSKEHO P.-\RL.-\1\IEi\ T U .-\ RADY (ES) č. 123/2009 z 11 
marca 2009 o europsk~j štntistike a o zn1sen1 nariadenia ( ES, Euratom) č. 1 1 O l '2008 o 
prenose dťl\·ernych štntistickych udaj o,· Statistickemu úradu Europskych spoločcnstic,·. 
nariadeni<1 Rady ( ES) č. 321/97 o ~tatistike Spoločenst, a a rozhodnutia Rad,· 
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891382 El !S. Euratom o zalo.žen1 \"> boľll pre štatisticke programy Európskych 
spoločenstie,. zabezpečiť ochranu dô,·ern> ch štatisticl-ych udaj o\' . \'erejny 
obstara, atel" je po,·inny , 2111> sie platnej stm ensl..~j nko aj europskej legíslc111,·y 
, ~ konať ,·:klky opatrenia na ochranu dťl\'ern> ch f.tatí stickych udaj o, pred ich 
zneu.ží11m. najméi prijat" potrebne organizačne c1 technicke opatre11ic1. a zc1bezpečiľ. aby 
s t> míto uda.imi praclwc1li iba osoby. ktore boli pi som ne poučene o povinnosti 
zacl10, a,·aľ mlčanli\'osť o dťn·ernych štatistickych udajoch 

Z , yššie u, edeného clô,·odu uchndzač predloi:1 111111 podp1sa11u Dohodu o ochrane 
ek">, ern> ch inťorm.ici1 Tento dokument 111us1 b>· ľ elektronick~ podp1san~· 
J.., alifiko, anym elektronick~·m podpisom oprarnenou osobou1oprarnťny111i osobami 
J..onaf , mene uchádzača resp. je umoinene. ab> uchadzač predložil dokument 
zabezpečen> prnstredníctrnm elektronickej zaručenej knn,·erzie 

Podp1saná Dohoda o ochrane ck'l\·ern~·ch inťormúci1 bude p1ecllo.žc1111, needito, ateľn~j 
ťor111e , o form ate .. pdľ· alebo ,. eclitl)\'ateľn~j ľorme n1 ľormate „doc~c. tak ab~- bolo 
možne k,alitikl1\'any elektronick~ podpis nlebo zaručenu elektronicku komerziu 
, erejm m obstai aYatel"o111 lweriľ 

Dohoda o ochrane dô,·ernych infonnaci I je ll\ edena , 1mlohe č . 1-l t~ chto suľaž11~·cl1 

podklad°' 

\'er~j11> obstarm·ateľ posky111e pnstup bezodklnd11e po dornče111 111m podp1sanej 
Dohody o ochrane dô,·ernych inťormaci1 poctra podmienok , yššie LI\ eden~ ch Pod 
pt~jmom bezodkladne zm1me11a. ie akonal1le bude n:n:_jnemu obstarú,·ateľm·i dorutem1 
uchaclzač:om podpisa na Dohoda o ochrane cit)\ em> ch inti.m11.icií podľa podmienok 
, yššie ll\·eden~ ch a ,·erej 11y111 obsrnrá,·meľom O\ ereny k\·al i ti ko, any elektrnnick~ 
podpis alebo Larnčena elek11 onicka koll\ erLin. , ~-L, e vercjn> obstnra, nteľ 
prostred111c1, 0111 elektro11ickd10 ko111uni kačneho 11astn~ja System JOSEPI II NE, súlade 
.s bodom IO časti 1 1 Pok>·n> pre uchädzačo, tychto ~uľnin~ ch podklado, znujemcu na 
uča!'.ľ nn special 11e ,ytn1ľenom praco, i~ku , priestoroch , e,~jného obstnrm nteľa za 
ucelom umožnenin pnstupu i\ leclzi doruče111111 zaujemcom/uchádzaéom poclpisnn~j 
Dohody o ochrane clô,·ernych i11ťornrnci1 a dtiom účasti na prnco,·isku , priestoroch 
, erejnel10 obstarm·ateľa za učelom llmo.žnenia pnstupu ll\·edenom n1 ,·yzve , erejneho 
obsta ra,·ateľn nesmie b> ľ men~j ako 5 praco, 11> ch d111. Kaidemu 
zau_iemco,·i ucliadzac:o,·i bude posl-_\'llluty pnstup , tr,·ani l,umulati\'11e 111aximalne IO 
hodín ma,imálne počas 3 pracorn~·ch cl111 (tj zm1je111catuchadzač môie získať pnstup 
ma--dmalne trikrat počas prncorn> ch dni. pričom 7n tieto tri praco\'lle dni 71sku pnstup 
, t1Ya111 kumulat1\'lle maximalne IO hodin) 

\'erejn> nbstanÍ\ a teľ odpornča. aby zaujemcrn ia zaslali pndp1sant1 Dohodu o ochrane 
dťn ernych informaci r ,. dostatočnom časm 0111 predstihu. ab> mali dostatok čnsu na 
pnprnn1 srnjej ponuk>· 

\ · er~j ny obstar.l\ a teľ upozor 11Ltie. ie ponuku je rnozne predl oži ľ len ,· prípade doručenia 
podp1sanej Dohod~· o ochrane dôwrnych informnci1 a nasleclny 111 umoinen11n pnstupu 
podľa podmienok ,·yššie u, eclenych 
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\'erejny obstaril\ ateľ upozoniuje uclrndzača. že pokiaľ sa bude podieľať nj iny subjekt 
na pnprn, e ponuky, su, islosti s pnstupom k udajom. tak bude musieť maľ pnstup nj 
tento subjekt (napr každy člen konzorcia. subdoda, atelia. tretie osoby. kľučo, 1 e,pe11i ). 
a teda piati ro, naka pm innosť ako pre uchadznča. t j musia nrnľ ,. čase pnstupu 
podp1sanu a doručenu , er~jnému obstara, ateľm i Dohodu o ochrane dô\'em:,·ch 
informaci1 

.-\k komisia identitikuje ne7rornalosti .ilebo n~ja!'lnosti ,. inťornrnci.ich alebo dôka70ch. 
ktore uchadzač posk'.' tol , ~u,·islosti s pn,;tupom. p1~omne požiada o ,·:, sYetlenie 
ponuk'.' a ak je to potrebne aj o predloženie clôkazo, \·:,s, etl en11n ponuky nemôže dôjsť 
k .i~i zmene Zn zmenu ponuk'.' sa nepO\ .ifoje odstrnnenie zr~jmych chýb , p1san1 
n poč11a111 

L'spesn:- uclrndznč, pnpade zmen:, ' doplnenia subdodilrnteľ.i! tret~i osoby/ l..ľučo, ť110 
oclborn1ka. kton:110 m edie c1ž: , rnmci ~ucinnosti pred podpisom zmlu, '.' - resp. pnde 
k zmene1 doplne11ie až po podpise zmlm:, . bude pred doplnen1m1 ,·,men'.'· zo stran'.' 
no, eho subdoda, ateťa. tretej osob~ / kľučO\ eho odborn1 ka. musieť doplniť podp1sanu 
Dohodu o och ia ne dtl\ ern'.' ch inľonnaci I Zél dol'.' čneho 110,·eho subdodm ateľa t tretej 
osob, 1 kľučo, el10 odbor111ka Bez cloplnenin Dohod:, o ochnrne dó,·ernych i11formaci1 
nie je nwžny pnstup no,·eho :.ubcl,x!n \'nteľ.i tretej osob'.'· kľučo,·eho oclbom1 ka 
k datnbazam 

,. prqn1cle potreb> obja~nenia i11ľo1m,11:i1 ohľé1do111 c.1sti opisu predmetu zakuzk> . ktora 
bude spnstupnenn uclrnclzačom zaujemcom až po podp1sa111 n predložení Dohod> 
o och mne (k')\ ernych i nformaci 1 \'erej nemu obstarm <1teťm i. posl-.) !Ile objasnenie 
inťrn nrnci1 u, eden:, ch \ tej Io (:nsli iba 1:, 111 uclrndLacom/Laujerncom. k ton podp1sal1 a 
doruči Ii n~rej nem LI obstarm ateľn, i predmetnu Dohodu o och mne dó, ern)·cl1 
infonnaci1 ,. pnpnde doclatočneho doručenia podp1san~j Dohody o ochrnne dô,·ern'.'·ch 
infonnaci1 uchadzačom/zaujemcom. budu uchndzačo, i zaujemco, i posl,> tnute 
preclchadzajuce , ~ s, etlenia ~uľažn) ch podklado,·. t> kajuce sa časti . k torii bude 
pnstupna uchadzačomlzäujemcom až: po dopi nen1 podp1sanej Dohody o ochrane 
dó,·ern> ch inťonnaci1 
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1 Skrnt~n / ?n.11_čl,;n l \\·sn~llenie 
, API 1 :-\pplicat1011 Pkitťrnm l111..:1ť:1c1.·. Rozhrani1.· apl1J..ač11..:j platfonm -' -\P\'-R 1 

.-\pl1kačn..: programo,,: , ~ b:\\ ..:111,: r..:g1stro, O\'1\1. organ17ád1. fo, i..:m a 
zahra111č11d10 obchodu 

CB..\ 1 Nál-.1:ido, 0-1_.' 110s01 a anah za 
'i ..:Go1 G:_Go, ..:111..:111..:111 -----·-- - - ·- --- . . - . -~ ------· -- --·- ·- ---1 Európska tmia 

- l i\h:na El RO -j GDPR G..:neral Data Prot..:ct1on R..:g11lat1011. \1.-\RI.-\DE\IIE EUROPSl,EHO 

1 ; P.-\ RL.-\i\ 1 ENTU -\ R-\ DY ( EU 1 201 <, 6 7t> z 2 7 apnla 201 <1 o ochr:1111.· 

1 
1 ~ ziel-~ ch osôb pn spracm a111 osobn~ ch uda.10, a o I oľnom poh~ be 
1 tni-~ chto uda.Jm 

1:K1S l lnfraslľllClllľO: :1s a S1.·n ,c..: (lnfraštml-.1111:1.ako služba) 
1D ldenti ťik:ičn..: č1slo 
11'T l11fi.11111ačne l-.011111111l-.nč111.· r.:chnolo!..!11.: 
/S l11fo1111ačm s, st..:111 
IS CSRL l11ti)1111ač11, s, st(·m C ..:ntráln..:1 sprm, rd;,:r1.·11ó1, ch 11da101 
IT lnti..11111ač111.: ti:ch11olou11.· 
IS \'S IS \ ..:ľ1.'.Jll1.'I Sl)l':l\' 
KPI K..:, pe1ľo1111m1ce 111d1cntors. Kľučo11.' 111d1l-.aton 1, J..01111ost1 
i\lD\I l\lns11.·r d:ita m:111:iu..:111..:111. S11rn1 :i hla, 11, ch 11da101 
i\lO U i\la11až111..:11t osobll\ ch udn1t1\ 
ľ\lL "- i\lodul 11r;id11..:1 J..0111u111J..ac1..: 
N/ .-\ Not n1ml1cabl..:. 11,:apl 11-.01 :it.:ľn,: 
NOI N,\\ rh od11oruča11..:1 l11fraš1n1l..ttm 
NP\' Č'1sta sučasna hodnota (N..:t Pr1.·s1.·111 \'al111.•) 
OP E\'S. OPEVS O1>,:raéll\ 1>wurn111 Ekk111 na 1 .:r.:11w s1>ra1 a 
OP II. OPIi O1>1.·račn, 1>rot?1':lm l1111.•~ro1a11:i mfraštn1kt111':l 
OV\I On.!an, 1 .:r..:111..:1 moc, 
P:iaS Platľonn as a S..:n 1c1.· ( Pl;itfonna al..o služba) 
PBP Rol.. 11:111':ltll 1m .:s11c1e 
PI\IS Persona! lnfo11na11011 \lanagem..:111 S~ stem. \la11až1111.·111 osob11~ ch 

11daio1 
Rľ-O R..:u1st..:r n ziel.., ch osôb 
ROi Na1 rntnost 

. 
111, 1.·s11c11 ( R..:tum oť 1111 estmenll 

RPO R..:u1s11.·r nra1111cl-. 1 ch osôb a 1K1d111l..at..:ťo1 
SaaS Sl,ťt\\ar~· :1s a S..:n 1ce tSoth.:r ahl služba) 
SL..\ S..:r, 1c..: l,:1 d at?r..:..:111..:111 
SR Slo, 1.·nsl..:i r..:1,ublll-.a 
S\\' Sl1tl 1 ..:r ( So ťt\\ ar..: 1 
ŠU Štat1st1cl-., u1':ld 
URi U111fi.111n Resourc..: llk1111ti1.·r. ld..:11t11il-.ak1r 1..:dnot11.:lw zdm1a 
Uošs Ustr..:d1n oruan št:1111..:1 sDrm, 
UPP\'ll. UPVII. Urad podpr..:dsedu , lad~ S Io, .:nsl-.q r1.·publ1k~ pre 1111 ..:s11c1e a 
LIPP\'lal i11fonuat1zác1u 
UP\'S Us1n.:d111 po11al 1 ..:r..:111..:1 s1>ra,, 
\'S \' e r..: 111:1 :-Dr:n a 
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ľharnh.teristika a poslanie osob_\ \'erejneho obstarn, atern 
Statistick~· urnd SR je ústrednym organom štatnej sprmy Slonmskej republiky pre 

oblasť štám~j štatistiky. Jeho posta,·enie uprarnje za kon č ::;75 '2001 Z z o organizaci i činnosti 
\'lady a organizácii ústredn~j statnej spni,-' , zne111 neskorš1ch predpiso,· Stati stickezisľonrnia 
sa riadia ,·_\·hlaškou Program štatn)·ch štalistick_\ ch zi sľlwa111 na trojročné obdobia. ktorL1 
zostm·ttie uracl ,. súčinnosti s ministers1,·a111i H štatnymi organízacíami 

\'er~inym obstanh·ateľom _je Štatisticky urad SR. h.tor_\ ako ustredn~· organ štatn~j sprá\'_\ pre 
oblasť štatistiky zabezpečuje· 

• \)t,·aranie. z,erej1io,anie a spra,o,anie, sučinnosti s minister:mami a štatnymí 
organízaciami štatisticke klasitikacie. č1selnih._\ a registre. 

• určo, anie spôsobo,· t, orb_\ registrn, . prideľuje a oznamuje identitikačne č1 sla. 

• z, er~j11m a nie,~ sled k o, š1atis1id,_\ ch zisľm a111 za SR a za jednotli, e uzemnc a spim ne 
celk_\. pn1\'idelne inťormo,·anie, er~jnosti o socialno-ekonomíd.0111 a demogrntickorn 
, yH~i i. pnsk_\ tnrnnie štnti stick-' ch ínfo1 mach n , yda, nnie štnti stick) ch publikaci1 

Inšti túcia pracuje s darnmi nn useh.och Statna štatistika. pričL)lll sn _jedna o nasleckwne élgendy 

• Kontrolél doclrziarnnia sprm odéljskej po, inno~ti , oblélsti št.itnej štatistiky a ukladanie 
pokút za j~i porusenie 

• Posk) to,·anie štatistiek) ch i 11fonnaci1 a , -' dm a nie statistickych publ i kaci 1 
• \'ypracu,·anie analyz ,·ybranych c:lrnrak1eris11k sociúlno-ekonomickeho a eh.ologicJ..eho 

, ~n ~ja Slon~nskej republiJ.._\ ako celh.u n jej jednotli, _\ Ch času a p1nddelne 
informornnie ,·er~jnosti o sociéllt10-eJ..0110111icl--om a demografickom ,.) , l~ii 

• \\tdrnnie. Z\'erej 11m anie a sprm O\ nnie štatistici,) ch J..lnsi tikaci 1. č:1sel111kn, a 
registrm , sučinno~li s ministerst,·amí a stalll_\ mi organizaciami 

• \ 'yuz1,·a11ie uclajm· z administn1t1rn) ch zcln~jm na uč:el) štatnej štatistik) 
• Zhrnmazcľtwanie n spracu,anie štatisticJ.._\ch uclnjm 
• Ztsl-.a, anie a zhromnžcľo, anie zahraniči1_\ ch štntistick) ch inľormaci I na ucelv 

pnro,·na,·ania stan1 a , ) , oja el-.nnnmik)· SIO\ ensk~j republiky so 
• zahranič1111 
• z, erej1hwanie, ysledko,· štatistiek) ch zisúwa111 za Slo,·ensku republil-.u a zajednotli,·e 

uzemne celi-.) a sprm ne celk)· 

Štatisticky úrad relleklúrnl na , yhlasenu dop_, 10,·u , yz, u Operačneho programu lntegro\'ana 
i11ť1 aštruktura. Prioritna os č1slo 07 lnformntizacia spoločnosti . typ SaaS služb)· Pn~jekt je 
pnslušny k špecitick~·m cieľom 

- 7 5 Z lepšo, a nie celko,·~j do~tupno!-ti dfl t, er~jnej spi a,·y , o forme ot,·lirenych dat 
- 7 7 Umožnenie modernizacie a racionalizacie, er~j nej sprm y IKT prostriedh.amí 

Predmet zah.azky 
l lla\'ll~·m dô\'Oclom realizacie zákazk)· je. aby t1daje. ktoré spra\'uje organizacia boli 

111ana?OH1nť systematick) . čim s~ prisp~je ku komple,n~i spra\'e udajm· cel~j Yere_jn~j spra,·y 
,. SL1lacle s ,·ys;ie u, eden-' m. ŠLI , ~ praco, al štucliu usl-.u1očniteťnosti pre 1m~jel-.1 .. Ríese11íe 
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konsolidacie regisrro, O\'ľ\:l. organizaci1. fariem a zahrnničneho obchodu .. (d.ale_j len prt~iekt). 
ktora t~ pologicky definuje tento projekt ako .. Komple,ny pn~jekt pre manažment udajm ··. 

Sučasťou realizacie tohto projektu je ne,·y hnutna automatizacia ntw> ch proceso\' ŠU 
a roz,·o_j automatizacie už existujúcich proceso, Nakoľko, šak ŠU ,. súčasnosti nedisponuje 
clostatočnymi personalnymi a technologickymi kapacitami. ktore by zrealizoYali očakarnny 
rozsah a špecitikaciu projektu podra u,·edenej študie realizo, aternosti ŠU ako \ "er~j11y 
obstarmateľ požaduje dodanie služieb aplikačneho ,·yH~ja. ktor~·ch ,·>·sledkom bude 

• \')-fľorenie noľfrh registroľ - Deti no, anc registre ma po, innosť ,·iesť Štatistiek~· 
UJ ad , súlade so za k onom 5~0/~001 Z z Za kon o štati~ti ke fn:I: St' .\ II> S{ ' :r, /, 
/. / :. /.8 1 :i,1rnr1111ľ 110n; ľld1m1111.:k~; n·g1,1n• a ťmlľ11i1~· ,i.,·r ' .\//l Sť :M. /. r . : .1. 
I. I. I. J ľ,c11amkr k h11dol'W(l··m rťg1,1mm J 

Register O\';\ 1. Je súbor prm ny ch jeclnotiel--. kto1 esu podľa osohi111~ ch 
prm nych predpiso, ddi11m·ane ako O\';\l Inťonnacie o pramici--> ch osobach 
budu čerpane z RPO. \' ramci registra bude zabezpečen) proces určenia na 
základe akd10 osobitého prm neho predpisu je clmrn pra, nicka o:,,oba O\'i\ l a, 
ak~j oblasti. 
Register organizaci1: Je subor prm n> ch jeclnotiel--- prm nick> ch osôb a 
f\zick> ch osôb - poclnikatertw. kto1) 111 sa podľa o:-.obitnych prm nych 
pn.:dpism· prideľuje iclc111itikacne č1slo nrganincic (cralcj len IČ'O) O kahkj 
prftrn~i jednotke sa,. RO e\·iduju podrobne ucla_je a inľormacie \·šetk> prm ne 
jednotk~ e, idt)\'ane ,· RO. ktore, ykona, aju trh o, o oriento, anu činnosť. sú 
st1časnc statistickymi jednotkami typu podnik 
Register Fariem . Je subor prarn> ch jednotid, - p1arnickych osôb a (ndckych 
osôb - podnikateľO\·. ktore su ,·edene ako Farma Register bude slúžiť na 
,.> tn1ľenie spra\'ndajskych jednntiek pre učel) štatistickeho zberu a ako opora 
pre spraco, ani a dat 
Register zahraničneho obchodu Je st1bor spranxla_jskych _jednotiek. ktoré 
uskutnčľ1uju nbchnd s tmarnm medzi SIO\enskou republikou a in)mi 
členskymi štat mi 1:uropskej unie a subj ek to, . ktore uskutoč1iuju obchod s 
tt)\'arom medzi Slo\'enskou republikou a nečlensk> mi krajinami Europskej 
únie podľa osobitn:,ch predpistw 

• Publikornné a akt ualizornné dataset,· {n:f: St ·_\ II> _S{ '_ ~61. /. !J. /. 5 7.1:ť.,t'lllť 
lť<lll\/}(fľťll/11<1,11 o ()Jl'oľľ/J()\/1 nlú/..o o/l'on•,~ľ,11 11da111mJ 

Dataset o,·~1 
Dataset Register org.ani zaci 1 

Dataset Register ľariem (bude uprm·en>· aby spli'lal poi:iaclad,y zakon o 
i-tatistike) 
Dataset Register zahranicneho obchodu (bude upra, en> ab) splrlal požiada, 1-->· 
zákon o štntistike) 

• Dost111mosf osobnfch 11d.1joľ obč,1110, , službe !\loje d,íla z 1·egis1rn frtf ,\'l · 
.\// 1 Sl 1 :61. /. /0. /.(, l1f.,1111ť ""·'/1//lllmľ moh1~1\h 11dt1Jol'J 

O\"i\l 
Org<1 ninci1 
Fariem 
Zal1ranič11eho obchodu 

• S1>rist11p11enie referenčnj·ch t"ulajo, Registra o,·~1 ostatným i11štití1ciií111 ,·s {n'.f: 
,i.,·t ' .\II> _Sl '_:61. I. II. /_ - Z1:r.,1111ť :dtťlollh' lida/o\' l'o l'ťľľ/lh'./ '/'IÚl'ť) 
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• lntegnícin na ľentnilnu inlegrnčnú pl:1tľorm11 In~/:,\'{ '.\ II> Sl 1 :!61. 1.11. I. -
Z1:1 ,1111ť :cl1ť!č1111c 11claJ111' 1'11 l'ľľľjllť/ s1iral'ť) 

PožaclL)\'ane služb:, aplikačneho ,·:,·n~ja musi<1 priamo podporiť automatizaciu proceso, 
komple,neho manažmentu ud<1jo,· ,. rnmci očakm· an:, ch , ystupo,· projektu \ ·erejneho 
obstarm ateľa - .. Riešenie konsolidacie registro, O\'\I. organizacit. fariem a zahraničnel10 
obchodu··., zmysle platnej študie realizo, ateľnosti (reťi\leta IS· 
httos://metai s. viceoremier.gov.sk/studia/detail / ef945def-a29b-7 e9b-5fb8-

20f6823ac8ba ?tab=basicForm) 

Cieľon~ aplil,.ačne egO\ služby sa podľa projel,.tu 
(n:f: Sl' .\ /a11a;J1Jľlll úclu/111' Sl ' ľľgl,/ľľ pn/11l1t1 11d/ / :! . .-lphAaťJh; s/11;hyJ 

budú tykať na~ledm nych subjl!ktm , rozsahu 
• \'šetci obcm1ia. kton maju zriadl!lll! d ~chrúnky a komunikuju s O\'i\·I 
• Občm1ia. l,.ton budu, eden, , dan:, ch rťgif.trnch ako napi ~tatutari budu mať o I_\ clllo 

skutočnostinch inťonrniciu ,. rnmci platťornl_\ ~IL~je clata 
• \"šetci podnilrntelia. kton su uveclen1 , ľl!gistroch a budu ich udaje, edenť ako l\lt~je 

darn. resp komunikuju z O\'~I 
• ľrnd podpredsedu ,·lady pre infonnatizaciu a im·e!>llcie z dô, odu \'yt, arania 

referenčneho regi~tra O\ '~I 
• Jednotli,·e ministcrsl\a SR - , ybudO\anie reľcrenčneho registrajeclnoznačne urč, 

pr171rnk organi?acic, crcjncj moci l)ľcjcdnotli,·c inštitucic štatu 
• Ziadatd' - , ramci intern_\ ch proceso,· ŠL' , obln!>ti manažmentu údaj o,· 
• Ostatne i 11;1itucie. ktore budu zaradene do,:, budm anclw referl!nčneho registra 0\'1\1 

\"ťrejn:, m obstaranlleľom požackwane služb:, aplil,.acnd10,:, n~ia budu sučasťou realizúcie 
prqjektu. ktoľ:', zabezpečľ 

Popis aktualneho ~,a, u 
In:/: .~I '.\II> .\'/' :!6 /. /. / "i. 6. /. /. l .-lrd111ťk11ira 11~/11ľJll<lt"·1~1··c11 .,y,tt;/llol'J 

Registre 
,. sučasnosti nema Štatistiek:, urad pre predmetne regi stre jednotny ~ystém pre ich spra, u a 
, eden ie Jeclnotli\'e registre su ,·edene bucľ na lokaln:, ch poč1tačoch. alebo ako bazy udajm ,. 
e·dstujucich s:,·stemoch alebo e,istujuce nastrt~ie sa,. praxi ukazalí ako nedostatočne a k\·alita 
udajo, je nedostatočna 

Register 0\'1\I - register O\"i\ 1 ako tak~· nee,istuje \ ' jednouchom t,·are sn udaje registrn O\"\I 
d<1iu ,-yčitnť z Registra prá, nick> ch osôb l\ee\istuju , šak žiadne nastroje pre plnohodnotne 
,·edenie registra a teda ani rozhrania. ktore by udaje pt1~ky1li , k\ alitt! a čase pre IS pro~tred1 
Štatistického iiradu akbo pre IS ,. e\ll!nwm pro~ared1 Rornako nie je množina e,·icltl\'anych 
udajO\ clostatočna a, cieľO\ om sta, e bude rod1rena na pozadO\ anu uro, er\ 

- Register O\"M je , sučasnosti uložen~· , RPO (,· RPO su uložene , šetky zdrt~im e 
registre pre Registl!r O\'~I) Taktiež je register O\"ľ\l uložený , AP\' Generick_\ 
register. ,. ktorom sa udaje spraclwa,·aju a nasledne ukladaju do RPO Nnzo, AP\" 
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Generid,~- register .ie matuci . pretože je to len e, idenčny system pre , edenie registro,· 
ako baza uda_jo\' cez manual m1 e,·idenciu udajm bez ostarnych nastľl~jo, pre , edenie 
registra 

- Data sn publikuju nn \\ebe (rpo stntistics sk) - konzumentom je ľubO\ oľn~· subjekt Nie 
, šak ako register O\"!\I Pre 21skanie inťormacie. že dnna organizacia _je O\":-.1, je 
potrebná znalosť pnslušn~j legisla11,·y ľ\ee,i :m~je ani možnosť, yhľadm·ania či trnrba 
dataseto, ako , :, stu po, z regis1n1 

Register OrgnnizMii - ako _icdin:, je riešcny, systcmc ako register i\lnožina udaj o, a snmotne 
, > stupy su u1 ,. sLJcasnosti , po1adm anej štrukture K, ali ta dat je ,·šak nn ,·eľmi 7lej urnrni n 
no,:, IS ma zabezpeciť nastrt~ie pre automatizaciu trn11sťo1 maci1. kontrol a konsolidaciu. tak 
ah) bnla dosiahnu ta požadonrna k ,·ni ita udajľw 

- ReĽister 01 ĽaniLacii ie, edem , inľormačnom s, sieme lŠIS IS REGIS ako subs, $lem 
sys~emu I ŠIS obsahL;je bazu ·dat štatistici-.> ch r~gistro, . ktore su zakladom pre ·,) ber 
spra, odaj skych jednotiek nna strojom pre integracíu udaj o,· z administran, nych zclr1.~jo,· 
( Zdroj on~ reg:i~tre pre štnti sticke registre) 

- Register orgnni1nci1 je , sučasnosti , eden) len ako štatistiek> register. nema 
, ) budornne nastr1.~je pre konsolidaciu udajm a ani pre ich publihwanie ,
pozado, c111~ ch formäch mimo IŠIS Kecľze ,. s:- steme cll) baju automatiz1.wane nastr1.~e 
pre ko11solicl<1ciu uclajO\. tak k,alita dat je neclo.;;1atoč11a , . požc1cl0\nn>ch lehotach nie 
su spraco, n, ane i nkremental ne dn, k) zo zclrojo,·eho registrn c1 ich upi n, a je za,·isla na 
ľudskom faktore 

Register Fariem -_je ,eden~ mimo IS štatistickdw uraclu Je ,eden> len na lokálnom Pľ ,. 
aplil-..acii i\lS ..\ccess Nee,istu_je žiadn)· IS s 11ä-;tn~j111i pre podporu ri<1denic1 ccleho ži\llllleho 
c~ klu tohto registra \' sučasnosti su ukony sprn,y čisto na manualn~j urm ni a k\·alita dat je 
za, isla len nn ľudskom faktore 

Register sa nktualizuje 1m zaklade inťormacii w,kanych počas !:>praco, ani a drit 
štatistickych zi~ľm n111 Na .lapis do registra sa , > uži,·,\jú rôzne ~atelitne registre \' 
kompetencii 7'.IPRYSR Na aktualizaciu registra !:ta 11eptlUžiu1 žiadne tlačirn Aktualne 
pouL1\an> register obsahuje len minimum datm:,ch poltúid:. kto1e sa al-..tllnlit:uju na 
zaklade štatistid.>ch zisťo\'an1 lclemiľikačne a kontal--tne uclaje sa kontrnlu_iii na RO 
mnnualne 

Register Z:1hrnničnŕho obchodu - je, eden:- z metodickej stranky a šll uktury ako register \ " 
sucasnosti je ,·eden> len ako dato,·a štruk tura , rel<1čn~j databaze ,. 1 NTRASTAT ľ\ee,istuje 

,šak žiadny IS s nastrc\imi pre podpo111 riade11ic1 celeho ži,otnd10 cyklu tohto registra \" 
sucasnosli su úkony spra\'y čisto nn manualnej urorni a J..,alirn dat je zm·isla len 1m ľudskom 
faktore 

- Obsahuje subjekt~ registro, nne, SR pre úcely DPH Tieto subjekt) 111ózulne111usin mať 
spra\·odajsku pminnosť,· systeme INTR \STAT-SK 

- RZO je nktual i zo, an) i mpo110111 súboru dn11m·ych subjekt o, regi stro, nn~·ch pre učely 
DPH a súborn daiirn ych sub_iektm so skupimwou registraciou DPH: súbory raz 
mesnčne zasiela Financne riacliteľstH1 SR (FR SR) na znklade dohod>· so Štatistiek~ 111 

úradom. manualne praco, 111kmi odboru 730 (Odbor štati~tik:- zahranicného úbchodu) 
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alebo impo,10111 suboru Zoznam sprn,·odajsk) ch jednotiek a ich zastupco, - raz mesačne 
na zaklade dohod> s í-R SR 

Ostatné problematické časti IS 
- Nieje, yt, orena platforma na integraciu udajlW medzi posl-.> to,·ateľmi a konzumentami 
- E:,.;istujuce IS nedisponujl, API na integrncie resp zdieľanie údajm 
- E:'\istujuce IS niesu napL~jené na centmi ne komponenty pre zdieľanie udajo, ( IS CSRU. 

OPEN D.-\ T.-\ . .. ) 
- Informačne S) stém> neposk~ tuju služby pre p, acu s ob_jel-,tami e, idencie ana!, ticke 

služb~ 
- Informačne s~ stem_, neposkytu_iu :,lužby· pre pn1cu s objektami e, idencie - kolabornčné 

služby 
- IS nepodporuju trnrbu objekto,· e,·idencie na zaklade ontologi, 
- IS ne,~ uži\ a :.luib\' , laclneho cloudu 
- Bezpečnostne riešenie je nedostatočne pre obla:.ť ~ll~je udaje 
- ,- organizaci, nie _je implementO\ any incident manaiment 
- Udaje z in> ch IS \'S nie su dó, el) hodné 
- \\ uži, ane udaje niesu reľerenco, nne nn referenčne registre 

Po.žadm ane riešenie 
\ ·ert::i ny obstnrn, nteľ požnduje dodanie služieb a pli kačnéhn , ) , l~ja, kwr>·ch , > :-tupom 

budú , ramci žin)tneho cyklu IT pľl~jek1L1. ucelene no, e súčasti jeho IS , o forme aplikacneho 
a progra1mweho ,·yban~nia. komple:--ne riešiace nedostatk~ e...:istu,iuccho IS Sucasne požaduje 
i ntegracie ,- rozsahu pokr~, ajúcom požado, an) rozsah apliknčnych služieb systenn, rn/· 
Sl' .\ lw1t1:111e111 11daJnľ Sl I Neg/\lľť / lťdo/w.f',(I. ka/,. I :J .-lf'/,tw~··11ľ ,l11=h_rJ 

Biznis požiaclm·ky cieťoveho riešenia 
(1,:f.· ,\'( '.\// > Sl ' Jr,/. l .:JI.0.1. / . / . / . J H1:111, ord11tľl.111ra lh1ť1/11Jľa11d1n lh''~•m,, rwd,,1110 
kľal,~r udaJol'J 

- P, oces~ 2:h 0111eho c~ klu udaj o, 
Plano, a11ie na uro, ni inštitucie bude musieť Ll\ ť real1zo, ane na uro, niach . 

• Orgnnizačneho planlwania ructsk~ ch zdľt~jtw 
• PlanoYania hodnotenia !-.,·alit~· a aktualnosti udajo,· 

•~ Je potrebne zabezpečí( inkrementaln)· zber zo Zdrojm ych regístro, . pra, idiel 
ich rransťonnacie do pozadm anych štrul-..tur. , al idacie voci e\istujúcim 
uda_jom a ro aj ,. čase minul> ch obclob1 
Za,edenie bizni~ pra, idiel pre nktualizáciu na zaklade \'~·stupo,· zo 
štatistickvch zberm· 
L1da_íe registro,· budu,· zm>·sle ich e,·idenčn~ch objekto,· n osobitych pr.1, nych 
predpi~o,· posky to,·ane cez OpcnData. ako staticke datasety 11a 
špecíatizm anom prn1a!i Statistickeho úradu. na slO\·ensko sk a nko špeciticke 
i ntegrnčne služby pre IS Štatistickeho uradu 
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Registre Organizaci1 a 0\-~I su príamo Zél\ ísle na RPO Registre Fariem 
a Zahraničneho obchodu su nasledne priamo zi1\'isle na Registroch 
Organizaci1 
Register Zahraničneho Obchodu je Z él\ ísli na subore daiio\'>'ch subjektoY 
registrornn~·ch pre tičel>· DPH a subore da110,·ych subj ek to,· so skupinm ou 
registrnciou DPH 

- SučasťoL1 .k budo\'anie nastľl~jm pre monitorornnk hal íty udaj o,·\ čase. ako 
nj komunilrncie s \·lnstmkmi zdr1.~j0\·ych registro\ . ktor>ch k,alita udajO\· 
prinmn lWply ,·1iuje aj k, nlitu udajm , registrnch 
Predmetom bude buclmanie rozhrani pre publikm anie uclnjl1" pre potreb>· 
Štatistickeho uraclu. potreb,· inych orga11izncí1 , erejnej sprm) a publikm rinie 
\'er~j ne dostupny ch datasetm 
Budú dodržnne prm·idla pre uchO\ a, anie registro,· 
Data v registroch sa nebudú môcť mazať. ale len sa definuje ich platnosť 
i\ lmmnie ,ie možne len na zaklade špecitideho op1a, nenia .wdpo, edn> m 
p1 aco, m kom St,1tistickeho urndu O LllHlLlllll bude e, idm an> LaLltalll \ 
auditlog 

- Proce~y pre mnnaL.ment !..,·alit> udajo, 
'\mThnuta architektura riesenía posk~ tuje na~tr1.~je a platli.)ľlll> pre, ariabilnu 
irnplementncíu tnkychto biznis proceS0\ bez nutnosti zmen~ riešenia ako 
tal..eho 
\ " ramci biznb procesm budu ddinon111e pni\ idla pn~ e, iclenciu údajo,· 
\ regi~troch s kontrolami , oči 

• Reforenčn> in registrom. 
• L dajom z minulosti 
• L dnjom zo stntistick., ch zbero, 

Sučasľou biznis proceso,· bude \·yt, orenie nnstrl~jm· pre automatizO\ ane 
kontrol:, a transfonnacie, zm~ sie prm idiel u, edeny ch, metodike 
\' zm:, ~Ie na, rlrnutcj struktu1) úd,1io,·. poži adm iek na, ystup:-. prm·icliel \ 
metodike a struktury udaj o\ ,. 7Clr1.~jo,·:, ch registroch je 11101ne na\'ťhnuť 

• plne autnmatizoYane nastn~je. 
• semi-nutnmatizm nne nn:;trnje. kedy· ~ystem len nm rlrne uprn, u. alebo 

zobraz1 upozornenie a rozhodnutie je na ľudskom faktore 
• manw1lne. kedy mus1 zasiahnuť ľudsk~ fäktor 

ľdaje zo zdrojO\ ych registro, sa budu obohnco,·aľ o udaje zo štntistickych 
zbero\ 
\;a uro, ni Laf..laclneho biznis procesu budu , > buclo, ane nas.111.~je pre anal> .lll 
dat. ich prmiclelnepo10,narnniea,>hodnoteniel..,alit> dat 

- Proces:, ľ\10\t - 111e1ada1n 111anaz111e11t - u1110.i1iuje liadenie popisn:, ch udaj o, o clatach 
l\'lo.žno aplikO\at" rôzne štandnrcl:- a proces> podľa t:-, pu dat. nnpnklad pre stntisticke 
clatn a data z oblasti ~ocialn~ch \ íecl - Data Documentation lnitiati,e (DDI)[:!]. ISO-TS 
17369 Statistical Data and l\letnclata E,change (SDi\L\)[3J. Dublin ľore l\"letadatn 
lnitiati,e (DC!'dl)[-iJ. ISOdEC 11179[:-] 
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\ ' rámci základneho biznis procesu bolo iclentitikovane. že je potrebne 
, .'.I budo,·nť system pre manažment identitihwanych nezhôd ,. zdrnj1.wych 
registroch. manažment komunikacie s dastn1kmi tychto zdr1.~j1.wych registro,· 
a mo11itoro,·,rnia riesenia t, cltto nezhôd 
\' ramci základnélw biznis procesu bolo identitikm·ane. ie je potrebne 
,·;, budm ať system pre manažment idcntilikornnyclt nezhôd ,. zdroj1.wych 
registroch. manažment komunikacic s ,·lastn1h.mi tychto zdr1.~jo,·;,ch rcgistro,· 
a monítoro,·anía riešenia l'.I cluo nezhôd 

- Procesy pre mam1žment pnsrup1.w a oprn, neni 
Budonrny s:, stém bude mať detinm·ane role a k 111m opnírnenia a 10 pre pns1up 
k systemu ,. rámci Statiscickťho uradu n prť pnstup k udaj nm na urm ni rozhran1 
a služieb 
S:, ~tém bude nwnitornrnť autorizo, any pnstup k udajom 
'\lastan~niť procesm· pre zalohu a obnO\ u dat ako ochrant1 pred stratou alebo 
po;kode1111n. archin)\'anie dat H ich pnpadne (.)(btra11m anie na zaklade presne 
dnnyd1 prn,·idid bude predmetom implementacie a forma je za,·isla od 
ko11k1e1nd10 riešenia ko11kre1nd10 dodm·atel"a 

Poiiacla, kY na cieľm u architekturu IS 
(n:f: .'i'l ' .\II> S( _~6/. /. /ľi. 6. /. / . :! .-ln-hth'Álflni 11rfumw,~1~1 d, .\ľ\lľlllOI') 

Zaldadn~ m komponentom je platforma pre System Sprm·~- SL'. ktory bude centralnou 
platformou l)ľe sprn, u registrm· ,. prostred1 ; 1atistickeho urndu ObsahL\ie komponenty. ktoťe 
pn,k~ tnu komple,nt1 sadu na~tťL~jm pre predmetne registre 

- ľ\éistroj na impo11 cicit zo zclr1.~jo,·ych registro, 
- ,\lodul konsoliclacie dm 
- l\lodul pre ,·eritikaciu ddadan:,ch dar a zmien 
- l\ lam1žerske nasm~je 
- Riešenie "nezhod'' ,. zdrt~im·~ ch registroch 
- a\ lonitoring krnlity udajm 
- l\lodul pre pnstup k dntam 
- Sprn,·a O])ľa\ llťlll 
- Úložisko dat 
- Nastr1.~ie pre 1, orbu zoznamm sprm ocl:~jsk~ ch jednotiek 

Predmetne registre dak budu, '.I budLwane ako samostallle IS , ybuclm ane na tejto plmťorme so 
samo~tatnou logikou. dato, ym modulom a integraciami na zcln~jo, e registre Pre publiklwanie 
údajm bude ') budtwany smnostatm centn1lizornn~· komponent ako m1dstm lm nad IS 
predmetn'.l·ch registro\' 

Požiada\'l..y architektury nn 110\'e registre 
(r,:f: .\'I ' .\II> Sl' Jó/. 1. J / . ! .1 / . 1.1. J.:! Ap/tf„aľw ard111d10111ck1\·l1 J'ľlllcÍJ'nl' JWľ 11111',' 
n.•g1.,tľľ) 
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- Detino,ane dataset:, budu integrt)\'ane na open data platformu. p1ičo111 budu rnp1ed 
stano, ené agregaty t1dajm 

- ,.) budo, anie modulu a !>luiby OpenAPI 
- Bude , ybudtwana integracia na 1S ľSRľ 
- \\budtwanie modulu a služby i\·I) Data Tu bude potrebné cletinm aľ ,· prLi ekte rozsah 

poskyto, an~j inťonnacie. kecľie inťormacie o subjekte 5 ll z pra, idla čerpane zo 
zdrojo,·~·ch registro\' 

Po.žiadad,y na dato\'U a integračn u ,-rs1,·u 
(rľr ,\'{ '.\II> Sl ' H, /. /.:. /. :.. / :.. /. /. /. 3 /lútm·u a 1/lfť'-:ľtt(JJÚ l'J'\/ľtl) . . 
Platforma integracie lldajo, , yt, ara priestor na zdieľanie uda_jo,· medzi konzumentami udaj o,· 
a posk)·ttwateľmi (p1oducent111i udé\itw) Konzument z1skm·a objekt~ e, idencie , . štrnkture 
podľa kontextu procesu. ,. ktorom sa nachadzn 

Platforma sn sklada z d, och zaklndn) ch , rstie, 

- ľentrnlne funkcie pre zdieľanie a integraciu udajo, (doslllpne ako PaaS. 
prostred met, 0 111 uni, erzalnelw AP!) 

\lanaiment pnstupu k údajom (cez modul rindenia opran1eni a katalog 
zdieľ.in~ ch objektti\ . dato, e scl1emy ..,u e, ido,·,me, centmi nom modely 
ud;~jtn \'S). 
Ziska, anie ud,~jo, (po~tupne !',kladm1ie udajo,· p1e ob,iekt 1:, idencit: -,_ 
jednotli\\ ch inťormnčn)·ch s., !'-lemo, . t.abet.pečenie smero, anie po2iada,·iek L.O 

:-poločnd10 pnstupO\ d10 bodu na sp1n,·ny ~ystem. ,. ktorom su udaje 
posk~ to, ane) 

- Pl)dporne funkcie pre integraciu ud~jo, (do~tupne ako SaaS) 
Pre posk~ tm ateľm udaj o, ( pripL~it:nie k datm ~ 111 sl ui bam zdrt~i o, eho 
inťormncneho s> stenrn) - zc1bezpečuju najmli synchronizaciu udajtl\ . ETL. 
perzistenciu udajtw. či realizaciu rozhran1 Specialnou poclpomou službou je 
Generick:- register 
Pre konzumento, uclajo, - konsolidaciu ud,~jm a perzistenciu uclajO\ 

Platforma je ot, orena a u111oz1iu,i e '°) 1, araľ ( prida, ať) cľalsie služb) a rozsirenia. napn klad pre 
k\ al itu údaj o, . čisten ie udaj o, . s:, nchrónnu J..omunikaciu. manazment osobnych údaj o, ( sluzba 
i\ loje clata). analyticke sprnco, anie udajo,· a podobne - pozri aplikačnt: komponenty a ich 
služby 

Pre potreb~ konsolidacie a zdieľanie s,ojich udé\it'l, mozu O\.i\1 ,:,ui:iľ dastnu inštanciu 
platformy pre íntegraciu udnjo, posk:, to, anu ,. mocte PaaS ako zdieľanu sluzbu , lad neho 
clouclu U, edena služba bude postm ena na technologi i modulu procesnej a dattl\ ej integracie 
(C'SRL1

) 0\'1\1 nt:budú budm aľ ,. danej cinnosti 110, ·1: nastrqie pre i1111:grnciu a konsolidaciu 
dat 

Cieľo, e riešenie pri púšťa rôzne t> py integrncie Za t\p integracie j e pornžornné. 
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Dil\ ko\'e spraco, a nie - as~ nchronnn , ymenn ,·elleho množm·a údaj o,·. platn> ch k 
určitemu času Len , ne, yhnut11> ch pnpadoch ( pre , eľmi , eľke objemy udajo,· z 
d{n odu časm ~i eťektirnosti) 
.-\synchrónna komunil-acia - preťen.1, ane z pohľadu rychlej optimalizacie proceso\' a 
cľalšieho nastm·enia riešenia 
Real-time (Synchronna komunikacia) - ideálne z pohľadu konzumenta - cla sa 
očaka, aľ. že bude ,·yužitá po nasade111 interak11, neho riešenia ži,·otnych situácii 
\'i11ualizacia dat - pre komplexnu integraciu udaj o,· z , iacer~ ch zclrt~i°' a typo, 

Rea lizačna doba projektu a ,·ecne \)'medzenie akti\'it 
\' ramci pnpra,-~ projektu bolo deti no, an~ ch IO, ecnych ak ti,·1 t. ktore su ,· sulade s dop:, to,·ou 
,._, z, ou na z.iklade ktor~j bol pľl~jekt l}ripra, man:, Tieto akth it:, je potrebnť realiwrnľ pre 
, šťtk:, registre. ktore su deti nm ane , rozsahu opi~u a to , roz~ahu. ktory je ddinm an:, 
po, a hou dm1eho registra ( počt_\ 1 eľťrenčn~ ch údajO\. osobnych a pod ) 

\ ' nasledujuc~j tabuľkť su u, edťne al-ti, it:, . ich popis. , :, stup:, a zodpm edn1. ktori budu 
, ystup~ realiLo, aľ - môže ich b:, ľ, zhľndom na po, nhu akti, it~ , 1ac 

. II - .-l11a~1;a d<11111-.11111ť/ľ n·rť/llľi .'f'ľOl'.ť 

Tabuľka 1 - Anolýza dát 111š11ttic1e verejnej sp1ávy 

.\1-11\ lla Popis :1"11, 11_, a.1~1 krol-o, , .>.!>lllp ahll\ 11:, Zodpo,cd11:, 

Anal> 1:111d.1,1m a ich .\ ko 1m > k ml, , 1:11111;1 pr~1d,111 \ :, 1n~11:m am ;111al:, 1.1 IT :111.11:, III, 
k;11cgo111ada bude ko111pk,11c ~p1:1L:m a11:1 

Datm > ;111:il:, uk anal_, 1a ohjd,lm c, 1dcrn:ic 
do1J..11111:, ch 1q.:is1ro,. O;um > špcl:tah!.la 

.\u;il:, 1a bude pn10111 ob~1hm :11 

- Zo111;1111 rde, :111111:,ch 
ol~j.:J..tm c, 1cle11L·i..:. l,tor..: 
C\ ídu.re 

Z01m111 '>11il\a11>ch 
ol~jd,10, c, 1de11L:1e 1 111:, ch 
inľonna~n> ch S) s1c111m. 
!-.ton: ~,1 potrdm: pli: 
deku, 11> , ., l-011 agend) 

- Pr.: k1icl) oh_1cl-1 e, 1clcnc1c 
hud.: ti\ .:ciene 

- JC obJckt J.. ľť1éo, >. 
- bude pre ol~1d.1 

1a, eden> s., sic111aud,) 
111;111ú111c111 ud:!I<" 

- bude pre ob,id.1 
rcal11m anc éi~ternc 
ucl:tJO\ 
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- bude s,1 1chcľaľ I s 111, 1111 
111~1i1ucia111i l 

- bude ~;1 mh:rne 
l,Oll/lllllO\ ať. 

- bude , ~ hlas..:11~ ako 
rdcre11č11~. 

- bude s:1 a1110111:1111m a11c 
puhlil,m ať, o fo1111.11c 
OI\ or..:11~ ch uclaJO\ 
t, rnl:111..: 11:1\ 1 hm ;111c,1 
k,alll~ l. 

- JC , 1a1:l!l~ k s11l~1d,111 a 
[lll(IC spn<,l11p11c11~ CC/ 
111a11ai111c111 osoh11~ ch 
11da_10, 

- hmle pre 111:d~ ,1eho 
C\ 1dc111.:1c \ ·' I\ o ren, 
110\~ ľC!,!l<;ICľ 

A2 Zm t:'dt:'tllt:' ~,,,te11wt1tkt;ho mwicrž111t?11tt11íd1(/0l (1 o/o datot .iho ktt/Citorn) 

Tabu/ka 2 - lmpleme11tác1a A2 

Ahti,ila Popi-; ah1i, ii~ a,1c.1 krol,o, \ ~ ,111p al,11, II~ 

Nasla\ c111e a pop1s;111ic Blii~1 popis, 1d' é,1<;11 šlmhc Proces~ 
prm.c,o, ,<,p1~1\ ~ d.11,1 D111u~ an.:lu1..:huim 1111plc111c111m anc 

, ·~ praco, arnc pocU,l:idm Bl1i~1 popis, 1cľ ča,1i š111d1c Dalo,~ l,111:iloľ 

pre 1111plcm..:111aci11 B111us archnchtma ,~ hlas.:11~ 
org:111i1,1é11c.11111e11~ pre ( orga1111.1é1i1 
polreb~ cl.110, cho kmatow 11111:na 

1re:1h1m:11t1l 

A 3 ( 1,tt?nie 1i1/ajm· o dt1,1ulm11t1t:' 11oioc/l1\ OllťJ hol, tľ 

Tabull<a 3 - lmpleme11tác1a A3 

Akll\ ita Popis ak11, ii~ a .i~i hroho, \ "., 51llp al,11, II~ 

t ISIClllC udaJO\ a ,. r:1111ci ak11, II~ h11d11 dcľmm ani: Proces 
do~1:1h111111c poiadm;111q , stupne ol~id,I~ e, 1dc11c1c 1111~ch 1111plc111e111ma11~ 
h, ahl~ d:'11 inľom1aéu.,ch s~s1~111m. ,oči 

k101~ 111 prebehne n:ľercnco, anic. 
Te1110 10111:1111 bude 11pl11~ 

Zodpmcd~ 

JT :111al~ 11k 

Dato, ~ ;111,11~ 11h 

Dalo,~ špedah,1a 

~pc(;1;1h~1a pn: 
be1p,:č11osť JT 

IT I 15 l,011111ha111 

IT:111al~ llh 

IT ! JS l,01111111,1111 

Dalm ~ a11,1I~ llk 

D:nm ~ <.peciah-;ta 

Zodpmcd11.1 

ľľ anal~ 11k 

D;11m ~ ,mal~ llk 

D,1101 ~ 5pcc1,1hs1;1 
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Zaro, ef1 bude 1mpkmcn1m an~ ZO,fll:1111 ol~1ehl0\ IT / IS ho11111lla111 
s~ slemalld: proces č1s1cma 11da,io, e\ l(ICIICle 

Spcc1ahs1a pn: a,_, 11ii1:1 sl11iba P:wS na č1s1c111c , ~ pracm .m~ 
11d:(IO\ hc/pcč11osľ IT 

Z:l\ cckuie Uda_1e b11d11 /\ cr~111m ané lak. ako Proces IT anal: 11k 
s_, s1cma11deho JC j>0p1s:111é, čas11 aplil..ač11a 11nplc11tClllO\ :III~ 

Datm ~ anal: 11k 111011i101i 11!,?II h, ah1~ :rn:lu1cl-i111~1. 
nd:ijo, a prandclné 

Z;1rm c11 b11d11 clcľi110, ;111c kn1e11,1 D:llm: šjlCc1ahs1o1 
/\C1.:_j110,;111ic l..,:1111~ 

pn: 1,, alil11. kion: h11d11 IT / IS l,01111111,1111 11da.im 
pm11d1m :ll1C lllC!.:IČllC 

Spcc1alls1a pre 
Pro..:cs bude jlOdporcn: 1111cm~ 111 bc1.pcč110,;i" IT 
n:1d1ac1111 ak10111 

IT 
progra111a101 , : , 0.1:ir 

Z,11 cckmc p1i11c1pm \ · r;1111c1 prqjcl-iu bode Proce.!. IT a11al_1 llk 
mamim..:11111 k, :1111, , : p1;1cm :111.1 1111cm: 11achac1 ahl 1111plc111c11101 an: 

JT / IS l,rn11111la111 kmc 1)m: ch 11daJO\ a :1 clc1i11ma11c 1odpmed11o'i1t 1a 

11:Í\ rh ncšcni:1 ko11Jl1l,101 
clo hml11c110s1i 

111;111:1imc111 l,1 ahl~ 11cl;l(o1 Dalm ~ :mal~ ti!-

D:1101 ~ :;pcc1.1h!>la 

Spcciahs1:1 pre 
bC/jll:Čll(l~ľ 11 

IT 
proµr:1111:1101 ,,,, 01,1r 

.44 Rt>of,zcír io 1híto1 ť/ 111te111 m ,., 110 11?11t1 ál11u plot/ot 11111 

Tabullfa 4 - /mplementác,a A4 

.-\l-.11111:l Popis akl II II~ :1 J"I l,rohm , -~ !-.lt1p :il-111 11.1 Zodpmecln: 

Realuo, arnc d:110, q , . ra111c1 prqi,.:k111 bmk ': 11i11.1 l11tcg1~icia 1m: ITa11al: tik 
i111egr:1c1c 11;1 cc1ll1;i11111 1111cgrac1.1pro~1rcdmc110111 1~ kľuéo, c ol~1ck1_1 

D:1101 ~ :111:11: tik 
pl.11ľonn11 CSRU 11.1 cc111raln11 pl.11lon1111 p1c /l'\!oill/0\ ,lllC 

1cg1s1er O\ f\l Or!!a1111ac11 
:11alu:1111éncho ohchod11 

Da1m ~ ~pceiahs1,1 

IT t IS l-.011111l1a111 
Rcg1,1cr ľ,lľlCllt JC HIICľll_\ lll 

Spcc1ahs1a pre re l,?I 'ii ľO III 
bc1pcé11osľ IT 

Dcľin01a111c kľ11ém~ch Kľ11čo1 c ol~1cl-.1_, c, 1dc11c1c .!.11 1T ICSICľ 
ob,ick10, c, idc11cic p1~ , sc1k~ pre III edene rq:1strc, ~1ud11 

IT 1111egrac111 
progr:11na1or·, _,, qjar 

A5 V)'lrlú~ťlllť it{ťl t'llt lll't Ii 11<10101 

Tabufka 5 - Implementácia A5 

. .\k11111:1 Zoclpmcd11) 
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Ddi11m a111c poslupm 
pre,-' hl:1~0\ auic 
li:ľi:rc 11.:11-' ch ucla.10, 

D.:ľino, ;1111c 
rcťc1.:nč11_\ ch 11da,1m -
pnspcmc 1,. 1 1,. 1~11 a dosľ 

Han11011ogram 
, -' hlasm :1111a 
rdác11č 11_\ ch ud:um 

Bhi~1 pop•~, teľ č,1sť š1ud1c B11111, 
arclu1d111r.1 

Jcd11a ~;• o 1.:g1~1crO\ '~l l-.101> 
bndc,-' hl:1scm ako rc1~1c11ču: 
rcg1~1rc a 1111cgrm a11_1 do IS CSRU 

\ 1~1mc1 pro1ck111 budu rc,1h101.111c 
krok_\ . l-.1on ch , -' skdkom bude 
, -' 11 orCII_\ rq:.1s1cr , -' hl;1c;c11-' 
a , -' 1mbhl,m :III_\ 

\ 1~1mc1 pr~Jcktu bude 
' -' pi.1cma11-' ha1111011og1am 
, -' hla'-0\ :1111:i rcľcrc11é11_\ ch uclajm 

Tabull<a 6 - lmplememác,a A6 

.-\k1i, Íla Popis al,11, ii_\ a .1c.1 kml,01 

ld~·1111ťikm :uuc ai,:.c11d. Jedna sa prcdm .~cl I,_\ 111 o 1111.:rnc 
l,tor.: budu 1jcdnodu~c11é agcucl-' 11raclu :1 to 

cc111ml11m :mc nadc111c 
, cdc111.1 1.:g1!.lrm 

- 011h11c 1101ha 10111;111111 
sp1~11 ocl:1_1sk_\ ch ,1c,h1011 i:k 

- lcl~l-.11\ llCIIIC pľOCC51l /,lpi-11 
a ak111:1h1.1c1c 11da101 

- :11110111.1111ac1:1 l-.0111rol ud,\IOI 

- :1n10111,1111,1ck 11~k.1, :1111:1 
11daJ01101drl~I01>ch 
rcg1s1ro, 

- ;11110111:ll 1/0\ ;rnc ľlC~CIUC 
ko111l 1k10, pn 
11c1rm 11.1lo,11:1ch, d,11ach 

- 1jcdnod11šcmc 
:1 a1110111:1111:1c1:1 p11blll,m:u11,1 
11da_10, 

- 1-' ttill 1c rcgi-l ,~, O\ l\ 1 ako 
rcíc1~11č11cho rcg1!'.tra 

Proces: pre 
, _, hla~m :11uc 
1cľc1c11ét1_\ ch 
ucl,!iO\ 
1mpkmc1110, :111é 

\ ': hl;1~CIIC 
rd~rc11é111: 11clajc 
(, 1~11a11c 
, -' 11 011::ncho 
10111;111111 
rdcrc11č11_\ ch 
11cl:1,im) 

\ _\ '>lllp al,11\ II_\ 

Pop1':111c 
1Jt.:dnod11šcm:1 :1gc11cl 

IT:111al_\lll-

Da10, _\ ;111,II_\ Ul, 

Dato,-' špcc1.1lrs1a 

Spcc1ahs1a 1m: 
bc1pcé11osľ 11 

IT ;mal_\ 111, 

DalO\ _\ :111:11: II I-. 

Da1m-' špcc1,1hs1:i 

IT IS ko11111l1.1111 

IT lCSICľ 

IT 
pmgr;1111a1011,-', ~jar 

D:110\ _\ ;111:II_\ llk 

Da101-' ~pcc1.i11s1:i 

ľľ / JS l-0111uh.1111 

7odpo,cdn: 

D.llm: .111:il_\ III, 

D,1101-' ~pcc1,1hs1a 

IT I IS ko111111l.1111 

1T 
llrogram,1101 r, ~, ~J:lľ 



u ŠTATISTICKÝ 
ÚRAD 
SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 

lde1111fll,m a111e ol~1el-.1m Ob_1cl,I: c, 1de11ck sú pop1s:111e 20111;1111 ol~jcklm IT :mal: 111-. 
C\ 1de11cie / iii_\ ch IS , ča,ti šlmhe • Poiad0\:111e e, ide11c1c 

D:"110, ., :111,11: Iii, ol~1el-1:- e, idencie pre sluib: 
org:111i1:icic D.11m: špcc1ahs1.1 

IT , IS ko11111l1:1111 

IT 
progr:1111a1or,:, q1,1r 

~pcc1,1hs1a pi;: 
be1pečno,ť 1T 

Dcľi11ma111c [lľ0CCSII Bhi-.1 popis, icr i::a~II .;111chc 1111plc1IICIIIO\ :tll} IT;mal:-11" 
l,Oll/111110\,lllla llCl.(10\ 811111s md111ck1111~1 proces l-.011111111m ;1111:1 

Dat o,: an,il: 11 J.. p1.: 1 l-1:11 a dosť pn:-
agend., ldore h11d11 Dato,: ~peci;1h,1a 
1_1ed11och1~c11e 

1T 
progra111a101 , : , C\1:11 

IT T .:ster 

Tabullca 7 - Jmpleme11tác1a A 7 

-\kti, ita Popi5 :11,11, ii: :tJ~I 1-.roko, \ _,stup at-11, 11_, Zodpo,cdn: 

..\11:11:- 1;1 11claj0\ 1 K ľ11,:m é 11d,1_1c budu pt~I\ idei 11.:- O1:'lino, :lllC IT :111:il: III-. 
pohľ;1cl11 OPEN D .\ T .\ puhlll,o, anc, o ľonnc ol\ orcu:- ch d:11:tSCI: pre Open 

0;110,: ,111al: llk 11dajm. Pri111amc ~;1 _1cd11:'1 o 11da_1c Da1.1 
m cdené , .:asll Prd11";1d Ol~il:''-tm Dato,: špcc1ah,1,1 
e, 1ckm:1c 

Spcc1ahs1a p1;;-
Jcd11,1 sa o naslcdm 11c d:11ascl: [lClpCČIIO~ť IT 

r) 11.1,. 1 "11-,,1,b 
\llll 11 1.l lľ 

Register 1111egrač11é 
O\''.\I 11a~trqje 

dala gm .sk 

lkgi~t.:r l111egmčné 

org:11IÍl:icii nasl rC\ic 
d:tla.go, .!'.I, 

Register 1111egra.:11é 
foriem 11;'1s1rq1e 

da1:1.go, .sl, 

Agregm:mé l111cgrač11é 

nd:~jc 1q:is1ra 11as11q1c 
zo data.gm .sl, 

\ šelk: dalasel: h11d11 
rel!ISlľO\ ;111e \ c.:1111;·11110111 
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l,a1alóg11 01, orc11i ch ud;\10, 11a 
dat;1 gm ,k 

Dcľinmamc procesu ľolrľhllť d, /11101"11/ , rl,11 t,11rfľ 

1, 0111~ / 1111c11~ úd,tim :11bť:/>ťťľ1l1 />ľllľť\ :111,'/lľ 11rl11/uľ 
na min. y:, í opi. s,:, : 3 :~ "" 5 * 

. lkllľlltt /,ur/c :11hc:f'ťc'ť1111 
ľ .,1i/11dť, 11u,,r„1111i o ,!11:h,11111. 
/,/11/'ľ /'1'< 1111/,/i/,11\"(//l/ť 11tli1/lll 

1:ť/ľ(//'(/ \ 1\/ ·' 

Tabu/ka B- lmplementäc,a AB 

De ľi 1101 a 111c da1asc101 
ud.1,101 . l,10 re ,ľ1 
r.:IC\illll nc pn: jl. IOJC U,lla 

R .. ·k, anlnc d:lla do.-,111pnc na 
ccn11~1111 .. :1 pl.11ľo1111c 11111:g1,1c1c 
ud.1_101 b11d11 dos111p11é pr.:
obč-anm ;1 pocl111l,.;1tcľo, 
pro,1rcd111c1, rn11 ,l11A1~ il.lCllC 
cla1:1 Pnéo111 <.:c1 pl,11ľo111111 
inlcgmcic 11d,1jo1 b11d11 maľ 
občania a pocln1k:t1ch:i pns111p k 
11aslcd11.111c1111 111ľo1m;1c1;1111 

idc1111lik;11:11c ľ1d;1,1c. l-.101 .. · a 
1~ k.1_i11 s:1 ,11l~1ck111 

11cl,1.1c o ol~1ck1ocl1 .:-, 1dcm:1c. 
l,lorc sa 1~ k,r111 s11b,1d,111 

11d.1_1c o osohn~ ch 
prc1;:rc11c1;1ch !.llhJcl,111 i, 
,1111,l0-.11 S J)Ollil\ illlllll 

ckk1ro1111:I,~ ch slni r.:-h a 
1111cr;1kio11 s, crc,111011 
spr.110111 a J..0111al-.1 ne 11d;11c. 

lr.tnsparcn!II~ pohľ;td 11;1 
pm111p 1.. ud.,10111 s11l~1ck1t1 
(J..to pnslupo, :ti J.. uda.10111. 1 .1 

;11,~ 111 11~·clo111 ;1 kd: l 

,. 1~uuc1 tohto p1~1c:k111 sa Jedna 
o n.1<.Jcdo, 11c 11da_1i:. p11111.1rnc 
medene , ~;1s11 Prd1l ;1cl ob_1ck1m 
c, 1clc11c1c 

P11bhl,01 ,lllC 
clata,cl~ 

l 111pkmc111m ;111é 

procc,~ pre 1, o 1h11 
d.11asc1m 

\) ,111p al-.11, u~ 

D.:linm:111.: 
d;i1:1~él_l 

ľl a11al~11k 

D,110, ~ ;111,11~ lik 

D.1101 ~ ~pcc1ahsla 

IT 15 l-.011111lta111 

IT ICSICľ 

1T 
pľO~ľ,llllillOľ 1 ·' \ Cll;!ľ 

Zodpmcdni 

IT:111all11k 

D.1101: ;uu l.11ik 

D,11m: ,;pcciah~1;1 

IT l,011111l1an1 
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Rcg1s1cr 
1' ľučm ~ 11da.1 

0\"1\1 

Rcgislcr 
Priori111~ ľ1d;(i Orga11i1;'icii 

Register 
1al11;mic11dm Priori111~ 11Cl,1i 
obchodu 

Na;;(:I\ e11k (>ľOCCS0\ pre 1 :rh11t!11 ť1t111ľ 11111r/11/11 11 .,/11::l>y 
111anai111e111 ,1sob11~ ch 1 ~r/ >11111. ·111 hudť f'"lrľbllť 
údaj o, a dclinm anie dť/i1111ť11I ľ ľľ11jťl, lľ r11:.,nl, 

proCCS{l\ ()Ii: !'"·''' ťfriľ/1/lťf ÍII/Oľ//1(/( iť. kľt!::ť 
po~h~ lm :111ic •~ d110 i11/111'/I/Úťlť 11 .,11/,iľkfľ .,11 : 
11d;tjO\ />ľ//ľ1d/11 ľľlJ'llllľ :11 :dr11i111 :1 ,h 

ľťt!,I ,//'tJť. 

Tabull<a 9 - lmp/ementácta A9 

..\hl 1\ lla Popi,; ak11, i1., :1_11!_j krohm 

..\phl-.O\,lllle \' r:u11c1 1-.:al11ac1c pro.1ck1t1 hude 
rcah1.1čn: ch p1111c1po, \ 1 ~ J)ľ:ICO\all~ pbn 1111p!c111cnl:tCIC 
ohlas11 111,111a1111e11111 rc:rli1ač11~ ch p1inc1pm pre 
tld,IJO\ .1cd1101l1, ~ al,11\ 11~ 

De ľi 1101 a mc rcg1~1 rm a \ ' 1lľ č:1sľ ~1nd1e i 1. 1 ~ Prehľad 
(l0pl~ )J0IIÍl(J:I ľC,!!i!,tľOI nm~ ch 1a1 ad1a11~ ch reg bi rm 
011l111e 

N.1s1m cm.; )Jľ0CCS0\ Ucg/\tcr OJ \ / Je ,11h11r 

, obla,1i rt!gi,1ro1 /'l'llľ/lJ'C lt /ľclt10/1ťf. . Í,./oľť ,11 

/>t ,,1/i, mn!,11111 ch /'1'1/1 II I'< /J 
/'' ,•rfJ>i.,11ľ r/ľ/Íllnľ//llľ 11/.11 ( )/ 1/ 
/;f/nľ/111/( /ť II j l/'(/J'/11( /, ľ( ft 

"'''''"' !, /,/1(//1 Ú 'l'/'tllf(' = /(/ '() J 

11/1/1( i ľľ.'.!i ,,, ti """ť =11hť=/>t'ťťlll 

Proces: IT:111:tl~ 11h 
i111p!c111e11tm :111e 

D;ilm ~ :111:tl_, 11h 
Rek\ an1ne ľ1cl:ije 

Da1mi špec1ahs1a pre obl:isľ :'\ l~jc 
d;í1:1 posk~ 1111111.~ JT l,on11il1a111 

IT prog1;1111;i1or/ 
\ ~ \ ~1ar 

IT 1es1er 

.~pcci;1hs1a pre 
he1p,:čnosľ 1T 

, ·~ stup al,11, II_\ Zodpmcdn~ 

Real 11.ičnc p1111c1p~ 1T :111:1l_111J.. 
aphl,o, :tne 

D.11m~ anal~ 11k 

Dalm ~ špcciahs1:1 

IT prog1;1111.1101/ 
, : , ~1ar 

Spcc1alis1a pre 
hCIJ>CČIIOSľ 1T 

ldc1111ľil,o\ a11c IT anal~ 11(.. 
a d.:1:iili101 :inc 

DalO\~ ;111al~ llk rcg1s1n: 
Dalm ~ špccial1s1a 

IT 1'01111111:1111 

Šp.;ciali-;1a pre 
hc1pcč11osľ lT 

Proces: 1 obl.1s11 IT anal~ llh 
rcgi,1ro1 

Dalm ~ ;111al~ III, llll[lklllClll0I alte 
O;t1m ~ špcc1ahs1.1 

IT prog,~1111.1101 
1 ~ \O_l;lľ 
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J'ľll( ť\ llľÚ'l//111111 :,tl,(11dť 11l,ť/111 

0,11/•il(/1,, /lľlll llťhO f'ľťdf'i,11 /ť 

d1111t1/l/'1/1111d,ti "'""" 1 /) ·1 / 11 l 

11/, ľ/ 11h/1/\fl 

/(ť_'.!J\lťľ ( )fl!lllli=iici1 1/(( lt./ť 

,11/i11r f'ľllľllt, J, }ťd111111ťf.
f'1t1ť111< Are /1 mri/, ll fr:1c!. ľC /1 

11,,,t, - f'11tl111l,11tť(11ľ, /,/nn III '" 

J'01/f11 ri,o/1/11/1 ('/1 J'ľllľllľe /1 

J'ľťtf/)f \l lť /lľidľliríť ídľlll I Ji/..11ľ flť 

<°1,/11 11/'.\!IIIIÍ:11c lľ 11 /<1/ľJ fťJI /1 ·,( )1 

() l.11:,k1 /lľllť/1('/ ictl11ritl,ť '" ť 
/(( 1 Cl'Jclll/11 flr1,/rril>11c 111/11/ť // 

l///riľll/11( /ť ) ,,• //,:ť /'ľllľ//ť 

/ťi/1111!1,1 ľt 1,/11ľ1111,: 1' N.1 ! k111n 

1 Tl, 111111n1111 1r/i11ť11 nľfťtl/01'111111 

c 11111r,,1. ,11 ,uc 11,1/ľ .,/11/1,11cf. 11111 

Jťcfllolf.111111 /lf'II f'Or/111/. 

Nťg1,1ťr I 11/Jl"III ,N.1:, .lľ 

,11/>ril' J'ľlll //1 ( J, Íľifllr1//ťf. • 

/'1'11111/l /.1 < I, mri/> II /1':1d, 1d1 

""if, - 1•11• /i11/,r11ľf1w. /,111/'ť ,11 
ťťdťllť al." I 11ľ/11U . l<ľg1,,,.,. hud, 
,/11:/1 1111 ťl /1 llľťl/Íľ 

'J'ľllťrldttt ,/, I ( J, /< ,/1111//d , ťľľ 
Ile dt ,1,111,111 f,ľl,11 :hen, 11 11!.11 

rJf'll/'lf J'l'ť 'J'ľlltrJľU//11/ tful 

Nť.'.!I ,1cr l.,1hr,1111c" 11ľf,,, < >h, l,11tf11 

, /Ut Ji .1 .. ,11h11r 'J'ľ<11'11cl111 ,/, n !, 
/ťd111111ťl,. /,,,,,.,.11,/,1111111111;11 

11/i( /,11,/ \ /lll't//'(11/J 11/ľd::1 

.\l11ťťl/\hlll/ ľť/'llhl,l,1111 II /III III/ 

ľ fľl/\/,11/1/ \/1//1/1/ f, l//'11/1'/.ťJ 1/11/ť t/ 

,1,!11c/, /r >ľ. /, /r J/'ť 11,!.111, ,, illl/11 

,,,,, """ \ /111'1/ľll/l/ 11/ťd:1 
,\/11ťťJl\l.ri11 ľťf'/ll>/1!.111111 

llľľlľ11,/, ť/111 l.ľcl/lflllllll I /lľ11J',l.ť/ 

11111ť f'"cf/11 ,,,,,b1111n /1 J>rťd/''"'' 

A10 Rt?olizú( ,a 111t1:111t?J 111tt!<J1 cí, 1ť u ktlll~ol,clát it tiduJo~ 

Tabufka 10- lmplementác,a A 10 

-\l-.11, lla Popis a'-11, 11.1 .1 .1q l,rol-.m 

Zabc11:,c(;c1111: 111i.:i:1w:h: f\h_;!1~1c1:i c,1~111_111dd1 uda,10, 
111ľo1111aé11~ ch 5.1 SICJIIO\ JC_;!1r.1ro1 od 1101m_11101c11_1 ch 
11;1 l-.0111po11c111 d:1101 c,1 !,trnl-.l11r ľC_;!ISlľOI a /;lľOI Cll 
IJIIC!!ľaCIC 1.1 l\ OICIIIC I l,ISIIICJ llltcgr;1e:1c 

\_,stup ;1!-.11111_1 

1 IIIC_;!ľ:1c ia 
\~ llOli;ll,Í 

IT ICSICľ 

Spcci:1hst:1 pre 
llc1pcč11o~ľ !T 

Lodpm cd11_1 

IT anal_, 1il-. 

D.1101 ~ .III.ti~ 111-. 

D;110, ~ ~pcc1.1l1c;1a 

IT IC'>ICľ 
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pni:0111 h11d11 , ·' 11i11.: slu>h~ P.1.1S IT progm111.11or 
(>ľC nasla\ ClllC '>'o.Jar 

Špcc1ahs1a pre 
he1pečnosľ IT 

Popis 1111crne.1 d.um ~r l111cgrac1a IT :111:il_, llh 
1111ťgraci.: a ho11<;ohdac1c \ ~ (\ Oli:'lla 

Da1m ~ an.11~ 11k ud,um proc;\rcd111c1, 0111 
PAA S sh1ib_, , ladncho D.110, > $pcc1ahc;1;1 
do11d11 

IT IC~ICľ 

IT prog1;1111.11m 
\>\OJilľ 

~pcc1ahc;1,1 pre 
hc1pečno~ľ IT 

Harmonogrnm scln·alencho OPI I prL~jektu urcuJc časO\ y ra mec pre doda, ku poi.ackwanych 
služieb a ,ystupo,·. ktora je detinoYalla ,. 11nsledujuc~j tnbuľke. pričom hodnotn tnania je 
určena odo chia podpisu zmlu\'y 

Ohl.1,ť \l1ľ11il, \ ·' ,111p 
·r narm· \,1j11e,l,t,r 
\ lllť\Í,tľllľh du 

Al \) p1;11;m ;111ú :iml~ 1a .:! .. 
Pmcc~> ~p1;'t\ > implc111enlll\ an0 .. 8 

A:? 
D;'110,> h111;·11or 1~ 1t1:1scn~ torga11i1:1č11a 1111c11a 1rcali1marrn ~ t, 

AJ Pmcc~~ k, a fil> d:i1 i111plc111c1110, :11~ .. 8 

• .\-& lt11cg1;1c1a p,.: 1-.ľu.:o, c ol*'-'~ 1.11:"ali10, an~ ~ ') 1 ' 
Pm.:c.;;> pre,~ hl;,,o, ;111ic rcli:n:11č11~ ch uda.101 impk111c11101 anc 2 ,, 

A:-- , ·~ hl:iscn0 rcl~1i:'nč11~ ľld:!ic l 11;i1anc, ~ 1, 01-:ncho 10111am11 
rcľ..: 11.:11.:11, ch 11da10, 1 

1 1 (1 

Pop1~;111~ ;jcdnod11:,C11i:1 :1gc11d ' 8 

:\(, Zo11t1111 ol~jd-im c, idcncic 2 10 

l 111pk111c111m an~ pro.;cs l-0111111110\ :mia ' 111 

Dclinlwa11é cl:11asc1~ pre Open Dala 1 111 

.-\7 ruhlil-.m :rné d:11;1!,,C(~ ~ IO 
1 -

lmplcmcntm auc pn."lCc~~ pre 11 lnhu datas.:lm ~ IO 

Dcli11ma110 da1:is~I~ 1 12 

AH Pm.:cs~ i111plcmc11101 anc 
' 1~ . 

Rclc1 :1111110 udajc pi;: oblasľ \l~1c d:11a posl-.~ 1111110 1 

.-\IJ klcntiľil,m an~ a dctaili10,a110 n:gis1rc .. 12 
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Ol1l.1,ť ,1,ľ11il, \ ' _, ,111p 
l 11 aniľ \,1j11ľ,l,i1r 

1 lllť,i,tľíll fi tlo 

Procc<,~ , oblasti rcgistro, tlllf)k111c11101 anc (1 12 

:\10 1 IIICJ.!l~i.:ía , , [\ OľC n:i .J 12 

Predpokladmrn doba na dodanie požadonmych služieb je najneskôr clo 12 mesiacm· odo d1ia 
nadobuclnu1ia platnosti a úči1111osti z111lu\~ o riesen1 konsolidacie registrm· O\'i\l. organizaci1. 
ľarie111 a zahraničného obchodu 

Špecifikácia požadtwanych služieb 
\' ramci životneho c~·klu ľľ projektu \"erejny obstara\·ateľ požaduje h\alitiko\ane 
zabezpečenie zakladn~ ch realizačnych ťragmento\· IT prl'.jektu 

Anal~ za a dizajn , 
lmplcmcntacia 
~a sadenie 

-1 Testo, a11ie 

Stamwenie rozsnhu a ceny aplilrnčnych služieb 

\'erejn> obstarau1teľ poi:aduje určenie predpoklaclaneho roz~ahu služieb aplikačneho , y, oj11 
a ich nacenenie podľa typu shtžb~ 11asledorn~·ch realizačm ch komponentoclr 

R 1 - register O\'i\l 
R2 - register organizacii 
R3 - register ľnrie111 
R-1 register zahra11ičnd10 obchodu 
.-\LL - pricre7lwo sa tykn, šetk~·ch registrm 

ro11cia \::110, 1,; d:11 l,11 
JT R 1 - l11mk111c111:ici:1 ric~crna ohrclll m1cc1~1c1c - IT proc1;1111atori1,, 01:ir 
f)ľOfl~Ull:IIOľÍ\ ~ \ ~f,11 R 1 - l111pl,:111,:1t1at:ia ricšcrna - i11tct:1:1c1a 1t1 111, IS\'5 - 1T tJmc1;1111a1or11,, 01ar 

R2 - l111olc111c111:ici;1 ric~cnia ol-.1-..:111 in1ccr:1c1c - JT om!!1:1111,11or1,,, or:ir 
R2 - l1111ilcn1c111acia ric~c111a - 1111cc1:1da m im 15\'S - IT [lmcram:1loM,, 01ar 
R., - Jnmlo:1110:111.icia nc~crna okrem 1111cc1:1crc - IT nmc1:1111;11or,'\ ,, 01.1r 
R,'1 - l11111lclllc111:11:ia nc~,:111;1 - 111tc!.!r:1cra 1t1 1111 IS\'5 - IT pro!!r.1111;11or/1,, 01:ir 
R4 - l11mlc111c111.icia ricš,:111:1 okrem mtccracic - IT pro!!1:1111;\1or,11, 01ar 
R.J - lmpk111c111ac1a n,:šcma - intc!!1:1c1.1 rt1 1m 15 \ S - IT pml.!1:1111,llor,,, 101,1r 
.\LL - N.1s:1dc11i.: ricši.:111:1 okrem 11Uc!.!1:1c1c - rr flľ0!.!ľitl11Úlor/\,, 01:1r 
.\LL - N.1~;1cknic ricšcrn:1 - 1111cc1:1c1:1 11:t 1m IS\'S - IT tJroc1:1111,lloM" 01ar 

D,110\ ~ ;111,IIJ llk .\LL - A11,1h ,a a di1:11 n ncšc111:1 okrclll 111tc!!mC1,: - D:110,, auah trh 
.\LL - ..\n.11, 1.1 a di,ain 1icšcn1.1 - 11llc!.!r,1,:1,1 11,11111 15\'5 - D.110,, anah 11k 
. .\LL - l111pl,:111c111:"icia ricši.:nia ohn:1111111ccr:1c1c • D,110\, anah 11).. 
ALL - [111[Jlcmc111:kia ricšcnia - 1nlc!.!r:tc1a n;r m, 15\ S - Da10,, an.1h 11k 
.\LL - T cs10, ;mi,: 1idc11i:1 ohr,:111 111tc\!1:1c1,: - DatO\\ :mah 111-. 
.\LL - Tc~lm :111k: ricšcma - ullcl!rac,a na 111, IS\"S - D:1101, :111ah 11h 

D,1I01 ~ špcc1alis1a .\LL - ..\11:11\ 1a a di,ain 1i,:~,:111a oh1cm 1111cl!1:1c1c - D:11011 špccrahs1.1 
.\LL - ..\mh 1.1adi1ai111ic~c111a - 11Uct:1:1cra ua 1111 1$\'S - D:1101 \ f.[)CCl:lil~l:1 
.\LL - 1 n11>klllc111úcia riešenia oh.;111 1111ct:r:1c1,: - D,1101, ~pcc1ah~1a 
.\LL - 1 llll)klllCtll.icia ľlCŠCIIÍa - llllCl!l~lCla 11:1 1111 15\'S - Datm, špcc1ahs1;1 
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..\LL - Teslm anie 1ieše11ia C1i-re111 111te!!1:·1c1c - Da1O1, špecialista 

..\LL - Tc,101 ;111ie 1ic.~e11ia - inle!!r:rcia na 111, IS\ 'S - Datm 1 .šp.:dah,1,1 
1T .mal~til- R 1 - Anah' 1.1 :1 di1:1i11 1ie~11ia ol,re11111UC!!1:·u:ic - IT anall ttk 

R 1 - .\nah: 1a :1 di1ajn 1icšc111a - m1cc1:1c1;1 na im IS\'S - IT anall 11!-
R2 • .\ 11:111· 1a a cli1aj11 ncšcma okrem 11llc!!1;·1cie • IT anall 11!-. 
R2 • ..\nah 1a a di1aj11 licšc111a - 111le!!rac1.1 na im 1s,·s. 1T :m111111-. 
R 1 • ..\11ah 1a a di1aj11 11ešc111:1 ohem 1tllC!!r:·1c1e - IT anal\ 11!-. 
R 1 - ..\nah 1:1 a di1:1111 11esc111a - IIIIC!!t.lCI.I na 1111 IS\ S - Jl an,11\ tik 
R• - . .\nah 1.a a di1ain 1icšc111a ol,rc1111111cc1:ic1c • IT :mali ltl, 
R• - . .\nah ,a a cli1ain 1iešc111:1 - rnte!!racia na im IS\'S - IT a11,1h ul-. 
..\LL - 11111>kmentacia nešcrn:1 111tecrac1a Jl;J illl IS\'S - IT a11,1h 111-. 
..\LL - 11111>le111ent:1cia ncšc11ia ol,re111 111fe!!1:íck - IT anah tik 

1T :1rchitel-1 R• - ..\nah 1:1 :1 di1:1jn ncšcma ohc111111tc!!r;ícic - JT arclu1ckt 
R• - A11;1h ;a a cli1aj11 ncšcma - i111ci.:rac1,1 na im IS\ 'S - ITan:h1tckt 
R• • l 111plc111e111acia ric~c111a ol-.n:111 i111cc1;1cic • IT an.:lutcl-.1 
R• • 11111>lc111c111acia riešenia - 1111cc1:1c1a 1~1 im l'S\'S - IT .11cl111cl,1 
R• - Testoľanic riešenia oJ..reru 11uec1:1c1c - IT arclntcl,1 
R• -T.:s101:111ic ri.:~enia - i111cemc1a 11:1111, IS\ 'S -1Tan:l11td,1 
R• - Na,:1ck11ic ridcma okn:111 1111cerac1.: - IT :1rcln1.:J..1 
R• - Nas:1clenic ricšcma - 11ucc1:1c1a na 111, IS\"S - JT an:lutd,t 

IT tcster R 1 • Tc~tm anic ricšc111a ol,1.:111 1111ce1:1c1c - lľ 1cs1cr 
R 1 - Tcstm :111ie rie~enia - rn1ec1;1cra na rn, IS ,·s - IT 1cs1er 
R:? - Testm a nie riešenia ol-r.:111 11uccrac1c - IT 1cstcr 
R2 -Tcstmanic rid,cuia intc!!1:1c1a 11:r m, IS\'S - IT ICC,ICľ 
R.1 • Tes101 ;111ie riešenia okrc111 llllC!!ť:ICIC • ľľ ICS(Cľ 
R~ -Tes1O1a11íc ricšcnia-1111ec1:1c1a 11,1111, 1s,·s - IT 1eqer 
R• - TeslOI ani.: riešenia ohcm 1111et:r;1c1e - lľ tesler 
R• • T cs·101 a nie riešenia - 111lc!!mc1a 11:1 1111 IS\'S - ľľ tc~ter 

PmjeJ..1m ~- 111:111,1i0r IT ..\LL - .•\11:11~ 1a a di1a,1111íc~c111a - íutcgr;ic1:r 11a lll> IS\"S • Pro_1ddm~ 111anaier 
pro.1ek111 11 projcl,111 

\LL - :\nali 1:1adi1a_1111ide11ía okre111 i111eg1;1c1e - Prq1d,101~ 111:lll:IÍer IT 
l>ľOicl,lll 

.\LL - l111pleme111:1cia ric!.c111a - uuegdcia na in~ JS\'S • Pr{\1ckt01 ~ 111anaier rr 
proicl-111 
.\LL - lm1>lc111e111:icia ric.~ni:1 okrem inleĽ1;·1cie • Pro1cl-.1m, 111anaicr IT 11ro1d,111 
..\LL • Testmaníc 1k~e11ia - i111cgr:ícia 11:1 mi IS\ S - Pro_1el-1O,~ 111a11:1i0r IT 
projd,111 
.\LL • Tes101 anie 1ie~c111a ol,re111 i111cc1;ície - Pro1d,101, 111:umicr IT 11ro1d111 
.\LL - Nasaclenic rie!-.cni:i - 1111eg1:ici:1 11:1 in~ IS \ ·s · Prq1cktm ~ 111:111:1iá 1T 
1>roid,111 
.\LL - Na~ad.:ni..: ri.:ši:11i;1 okr1.•m 11111:e1;·1cic • Protcldo1, manaicr IT 1>rC11d,111 

Skol11eľ pi.: 1T ~> ste 111: .\LL - N:1i.adc11íc ríci.1:11ía - 11nc!!1;'1d:1 na in, IS\'5 - 5h1hteľ 1m: IT s, stc111\ 
.\LL - N:1s:rcle11ie riešc11ia okrem 1111ct:1:icie - Skol11eľ pre 1T s, s101m 

Spec1,1hs1a pre .\LL • Anal~ 1a a cli1aj11 nešcnía - i11teg1;kia na 111~ IS\"S • Spccial1sta pn: 
bc,pcčnosľ IT bc11>.:č11osľ IT 

.\LL - ..\ml\ 1;1 a dí1:1111 ndc111a C1krc111 i 11tcĽ1:1dc - 51>.:c1ali~ta nrc bc11>cé11o~ľ IT 

.\LL - lmple111..:111:'1ci:1 n.:f.Crna - int.:gi.icia 11;1 in~ JS\'S • Sp,:cí:ih~la pn.: 
bc1.1>.:čnosľ IT 
.\LL - l111plc111c111:ici;1 ric!-.c111a okrem i111c1:1;1dc • S1>ec1ahsJ;1 pre be11,cčnosť IT 
.\LL -Tcstm;1nie 1id,c111:1 -1111cgr:"ici:1 na ini IS\"S • Sp.:c1ah~1:11m: bc11>.:č11o~ľ 
IT 
..\LL • TcslO\:lllÍC riešenia ohcm i11teĽ1:icic - Spcc,ahsta pre bemcé11osť 1T 
.\LL - N;1saclc11ic ricf.Cnia - i111cgdcia na i11_, ,s,·s • Spccial1s1a pn: be1peč11osť 
IT 
.\LL • Nasadenie ricšc11i:1 okrem 1111c1:1;kic - Spec1alis1a pre be1peč11osť IT 



u ŠTATISTICKÝ 
ÚRAD 
SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 

Šp.:c1ahs1a pr.:- R 1 - Nas:1clc11ic ndcnia okr.:111 i111cgr;1c1c -$1x:c1;1lis1a pre 111ľ1~1š1rnk1111:, 1H\\' 
111ľraš1 mh 1111) 1 H \\' špcciahSl,1 
špcc1ahs1a R 1 - Nasaclc111c riešenia - i111cg1.1.:ia 1~1 111~ !S\'5 - 5pcciahs1a p1;: 

1 nľrnšlm l-111" H\\. l.pccialis1a 
R~ - Nasaclc111c riešenia ol-.rc111 i111cgracic - $pcc1al1s1a p1;: 111fraš1nik1t11~ H\\' 
~pcciahsla 
R~ - Nasaclc111c 11cšcnia - imcg1~1c1a na in~ !S\'S - $pcciahs1:1 pr.: 
111f1~1štrukl111' /H\\" špccialisla 
R3 - Nasadc111c ncšcnia okrem i111cg1~1c1c • $pcc1ahsta 1>rc 111ľ1~1š1111k1111:, /H\\" 
š1>ccialisIa 
R • • Nasadc111c n.:šcnia - i11Icg1;1.:1:1 na 111., I5\'S - 5pcc1alts1a pre 
111ľ1~1šl rul..1111' H\\' špccialisla 
R• - Nasaclcrnc riešenia ol..rcm i111cgrac1c - $pcc1,1hs1.1 pre 1nfra~tr11k1ľ11:, 1 H\\' 
špcc1a hs1a 
R• - Nasadcmc ncšc111a -i11tcg1;1c1a na 111_1 15\'5 -$pcc1.1hs1,1 p1;: 
1 uľ1;1~I mh 111" H\\ špecialista 

PODi\llENh'.Y POSh'.\TO\'ANIA SLl'ŽIEB l"DRŽBY A PODPORY PRE:\' . .\DZh'.\' 
SL.\ 

Zhoto, i 1eľ je Lartwei1 po,·i1111> na La klade p1so111ny ch inštr ukcir , ykona, aľ udribu diela a 
LabeLpečm ať podporu pre, adLky diela podľa z, aLl-u 3 Opi~ predmetu LakaLky ty chto 
~uľažn) ch podklado, po dobu 60 ( slo, 0111 šesťdesiat) mesiaco, odo d11a oclm zdania ča~ti diela 
pLxlľa z, äLku 3 Opis precln1du zakazl-.! t:, chto suľún) ch poclklado,· 

ľo::.11. (.·/11/,ku,·11(' /lľogral/Wl'ť 1:rhaľť/1/ť l'ťg1,trr>ľ ( )I ·1 /, 01:'.!w11:Úťll. fúm.'111 ,1 :a/1r,111u.··,,ťlto 
ohťhod11 .,/..r. Aľl --NJ 

Priority riešenia jednotli\Jch služieb: 

a r I S) stem , yl-.azuje kritide chyb) . ktore su kľučo,·e pre sprm ne fung.o,·anie systemu 
a nie je ich možne ,:, nechať alebo obrsľ pomocou nahradneho riešenia a postupu 
Spósobujť, zl) hanie celeho sy stemu. alebo maju zm ažne ti nančne dopady Tieto chyb> 
sa prejan1jú detk) 111 použ1,areľom a ich , yskytje reprodukou:iteľny (nieje nahodn:,) 
l\n tejto unwni možno eskahwať ch., b:, len Proclukčneho <;ysternu 

h r~ - S) stem, :- kazuje zarnžne ch) b:- . ktoré ob1nedzuju funkčnosť ča~ti syst emu. pričom 
ostatne funkcie pr <1cuju bez problemo,·. alebo S) stem nepracuje podľa popisu , o 
funkčnej špecitikacii Tieto chyby sa pr~ja\'ll_i ť1 ,·šetkym alebo len jcdnotli,:, 111 

použr, ateľom a ich, ysl-.yt je reprodukll\ ateľny (nie je nalwdn)) Na tejto úrorni možno 
eskalo, aľ chyby len Produl-.čneho systemu 

c P3 - Jednoduche ch:, by. ktore nenaruša_ju ľunkčno.sľ S)·stemu. resp jeho aplikaci, a 
spôsobuju obmedLem1. spomalenu. alebo inak degrado,anl1 ľunl-cionalitu . Je to 1-.úcla 
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ch> bn. ktorn nie je chybou urorne A. resp. B Sem pntria aj ch~ by. l,.toré sa \'yskytujú 
náhodne Na tejto i,ro,·ni moino esl,.alo\'ať chyby Produl,.čneho n Testlwncieho systemu 

Služby Scrvicc dcsku a Callccntra 

Poskytm nteľ Síl za, äzuje pre potreb> zabezpečenia činnosti Podpory pre,·adzk~ zabezpečiť 
sluiby Se1Yice desku a Callcentra ľallcentrum prij1111a žiadosti od deti no, nnych uii, ateľm· 
( ct·al~j kontaktna osoba). je prostrí edkom na stručne poradenst, o a konzultacie prostred111 ctrnm 
telefonatm n sprn,· elektronic(..~j pošty ,·o , zľahu k problemom. ku 1-.torym došlo počm, 
pre,·ndzky aplikaci1 Suča~ľou sluib> je zabezpečenie praco\'mkn Posk~ h.wnteľa onsite , 
prie~toroch Objednarnteľa počas prnco, n> ch d111 , čase od 8.JO do 17 00 
Hlasenie incidento,· a zadá, c1nie poi.ic1da, iel,. od deti110,·<111ych ui1,<1teľo, {ďnl~j kontaktnn 
osoba) na činnosti posk> to, anc Posk~·toYntcľom je realizo, ane prostred111cl\ om aplikacie 
Sen·ice clesku Objeclna,·ateľa 

Služby údržby aplikačného softn~ru pre produkčnj" a 
tcstonu·í systém 

l1čelom služieb údržb~ Aplikač neho soth eru _je zabezpec4-mie grrrnnton111ej spoľahli m sti a 
clo~rupmhti doda, aneho riesenia posl-~ tm atcľom prostreclnictrnm pm, idei nej udr;iob> \" rnmci 
1~ chto sluLieb bude po~!-._, to, ateľ LrrbeLpeču, riť tieto činno~ti 

a Č'innosti predp1sanej. pre,·e1111, n~j a periodid,ej udrzb> činnm,tl cletino\'all\'Ch 
clokumentaciou Aplikaci1 

Kontrola konzistencie kontiguracie s>·stemu Al'\'-R a konzistencie clatrrbaz .-\P\·
R. 

11 lclentitikncia potencialnych riz1I-. ohrozujucich ťunkcionalitu. dostupnosť a 
pre, ndzh.u Sľstemu .-\P\'-R spôsobujucich , > pacli-..> s~ stemu. resp obmedzenia 
funkcionality a dostupnosti s>·stemu. 

b. C"innosti pre,·e11tl\ n~j a periodickej údržby pozosrn,·a_juc~i najmä z 
i Kompletna starostli, osť o rrplikacne prostredie. 

Zabezpečenie komunikacie h.ľuč<.1\ ľCh a konco, > ch už:1, ·ateľm s apl i kačn> mi špeci<1listn111i 
posk> 10, ateľrr pri I ieše111 01, oren~ ch otúok ch> b n p1 oblenw,. 

Spolupraca na testo,a111 a nasaclztwan1 nm ych ,erzi1 aplikrrci1. respek11,e p11 
ne, ľhnutn~j pnrametrizaci i. 

11. Zosulaclenie požiadadek bezpecnostnej politikľ a apliknčn~·ch nas1a,·e111. 
111 Spra,·rr clokumentacie - aplikačnn . použ1,·nteľska . administratorska. pre,·adzk1.wa. 

c ~lanažment nktualízaci1 clokumentacie a pnrnčiek pre koncm >-ch ui1, nteľo, , spolupraci s 
autorom Lmien. 

cl Spolupraca pri rieše111 uloh interoperabilitľ jednotli,·ych <1plikaci1 - modul> L l'\"S. RPO. 
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e. Spoluprilca s e.,ter nymi subjektmi ,·y iadujucimi inťormacie o rozhnmiach a nastaveniach 
aplikácii na zaklade pot, rclenej žiadosti . 

ť \lonitoring preq1clzky a ladenie , ykorrnostnych paramel1\1\ AP\' s cieľom zefekm niť a 
zrychlit" sprnco,·anie on-line dotazo, a dm·ko, ych úloh 

m1tommi zo, anym spôsobom. pomocou soth en.weho , ylrn,·enia na to u1 čenel11.1. 

11 , zclialen> 111 pnstupom pomocou slu.ž:b> Remote Access , sulade s bezpečno::.tnou 
politikou Objedna, meľa. 

Služby podpory AP\' a odstraľío,·ania chfb a incidentov pre 
produkčnf a testovací systém 

ľcdom slu1id, podpory .\P\' a odstrmiournia chyb a inciclcnto, je 7abc7pcčcnic garnntO\ ancj 
spoľahli, osti a dostupnosti doda, aneho riesenia posl-.y IO\ ateľom \ ' 1a111ci t) chto slu2ieb bude 
poskYtO\ meľ zabezpečo\'ílť tieto činnosti 

n Díngnostika nahlnsenych prohle1mw a incich~nto,·. 
b Pnprn,·a a distribucia oprm·ny ch balrktw apliknci1 . 
c Rie~enie p1oble1110, so systemorn ESŠL1 , spoluprnci s 111odulo, .\111i. sie1·0,:,mi . 

harch-ero,·y mi a clatab.izo, ľ mi speci alistami Objedml\ ateľa od inicinlizacie prnblemu 
po odsuhlasenie u.ž:l\·nteľom aplikncie. 

cl Spoluprnca 1m testo,·anr a nasndzo, ani no, ľ ch , ťrzi I npli kaci 1. respel-11, e pri 
Ile\ yhnutnej parametrizílcii. 

e i\loni tori ng pre, adzk~· AP\'. 
ť ('innosti udr:žby a pre, adzl-.ľ AJ>\''> kona,ane na zaklade identitikacie neštanclardnych 

Slíl\l1\ 

Prioril:1 Pl P2 PJ 
Cal I centrum 5 cl111 \' tyždni ( pondelok a.z pintok) od 

OS .:w clo 17 00 s ,snímkou štiltnych 
s\ iatl-.0\ a cl111 praco, ného 1JOkoia 

Doba odpo, ede 2 hodi n, 2 hodill\ J dni 
Doba \'\'riesenia clo konca clo IO praco\ n~·ch do 20 praco, nych 

na,leclm nťho dm d111 
prncm·neho d1ia 

Dobn na ')·ricscnic incidentu pnonty PI je Poskyto\ ntcľo111 garanto, anil pri nrn:ximalnc 5 
paralelne zadanych incidentocl1 tak~jto prio1 it) 
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Služby technologickej podpory pre produkčnj'· a testovací 
systém 

ľčelom služieb technologick~j podpor~ a pli kačneho !>Olh eru je zabezpečenie gílrantt1\ a nej 
spoľahli,· osti a clostllpnosti doda, t1neho riešenia posk~ torntel"om pri zmenach hard, ero,·el10 c1 
soth ero,·eho prostredic1 ( zmena harch·én)\ ~·ch komponenttw. upgrade a update ti nm, ílre 
bard, enwych komponento, . opernčnych syste1mw a platforiem. na kto!) ch je prerndzkornn~ 
AP\'-R) Objednm ateľa a na zc1klade jeho požiada\'kľ St1činnosť preclstan1,ie konzultncie 
Poskyttwateľa Ol'~jedna,·ateľo, i , . ramci tychto služieb bude poskyttnateľ zabezpečtwať tieto 
činnosti . 

a sučinnosľ pri kon fígu raci 1. u1Jdate. pate ho, an, dalílbazo, ľCh .sen ern, AP\' -R. 
b sučinnosľ pri kontigurnci1. updnte. patcl1twan1 aplikačn~ ch se1Yero, AP\'-R: 
c súčinnosť pri kontiguraci1 znlohmania AP\'-R. 
d. súčinnosf pri kontiguraci1 monitoringu ..\P\'-R 
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POD:\IIE~h'.Y POSh'.YTO\'.-\NI.-\ SLUŽIEB l"DRŽBY .-\ PODPORY PRE\' . .\DZh'.Y 
SL.\ 

ZholO\ iteľ je Laro, ei1 po, inny na Lal-.lack p1srn11ny ch inštrukcii , y 1-.onm aľ udržbu diela a 
LabeLpečm aľ poclporn pre, adLk> diela podľn z, uku J 01>is pred111elu LakaLk> l~ chto 
~uľún~ ch podklmto, po dobu 60 islO\ om šesťdesiat) 111e!-.iacm odo d11a odo\ Lclania časti diela 
podľa z, iul-.u 3 Opis p1c:dmetu LakaLk~ t~ chto suľain~ ch poclkl,1clll\ 

ľo=n. f. l11l1ka,:mí 1wogrw11nn; 1:ľhaľťll/ť ľťgt.\l/'01' < )1 :11. "rgwu=Ú!'II . .faľlť/11 o =ahro111(·11ť!u, 
o/Jc/J(Jdu .,kr . .-lľl "-/<J 

Priority riešenia jcdnotlivfch služieb: 

a P 1 - system , ·ykazuje kriticl-.e chyby. ktore sú kľučm e pre sprm ne ľung.Lwanie ~~ stenw 
a nie je ich možne , ) neclrnľ alebo ob1sľ pomocou nahradneho riešenia a postupu 
Spôsobujl1 zl> hanie celeho systemu. nlebo nrnju za, ažne tinnnčne clopad'.I· Tieto ch)·by 
sa pr~jm uju, setk> m poui1, ateľorn a ich,~ skyt_je reprodukoYateľny !nieje nahoclny l 
Na t~jto t"inwni nwznn eskalm·ať ch~ by len Produkčnehn !,ystemu 

b P:! - s) stem, yl-.azuje zm·ažne chyby. ktore obmeclzuju funkčnosť časti ~Y stemlt pričom 
osmine funkcie prncuju bez problemO\ _ alebo S:- stem nepracuje podľa popisu , o 
funkčnej špccitikácii Tieto cltyby sa prcjan~iť1 , sctkym alebo len _jcdnotli\> m 
použi\ ateľorn a id1 , yskyt je reproduko, ateľny (nie je nalwdny ) !\a tejto u rorni možno 
eskalm ať ch:- by len Produkčneho s:,,stemu 

c P.1 - Jednoduche ch:- b:- . J..tore nenarušaju funkčnosť S:- stemu. resp jeho aplikäci1 a 
spósobl~ÍLI obmeclLenu. spomalenu. alebo inak clegradL1\ant1 ťunJ..cionalitu Je to J..ažcla 
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chyba. ktorá niť je chybou uro\·ne A. resp B Sem patria aj chyby. ktore sa \·yskytuju 
11ahodne Na tt:ito uroYni možno eskalm·aľ chyb:,. Produkčneho a Testo,·acieho systemu. 

Služby ScrYicc desku a Callccntra 

Poskytornteľ sa za\ äzl~ie pre potreby zabezpečenia činnosti Podpor) pre\·adzky Zélbezpečiť 
služby Senice clesku é1 Cnllcentrn. Callcentrum prij1 ma žiéldosti od deti no\ anych užÍ\ atel\w 
1cťalej kontaktna osoba). je prostriedkom na stručné porndenst\·o a konzultacie prostrednrct,·0111 
teleťc1na10, a ~pra\ elektronickej posty , o ,·zťahu k problemom. ku ktorym došlo počas 
pre, ádzk:,. apliknci1 Sučm,ľou služby je zabezpečenie prnco\'ll1ka Poskyto\·nteľa onsite \' 
priestoroch Objedna\ ateľa počas prncm nych d111 \ čase od S 30 do 17 00 
Hlasenie inciclentm· a zada,·anie požiada, iek od detino,·anych uži\ ateľm· lďal~i kontaktna 
osolrn) na činnosti poskyto\·anc Poskyt<.wateľom je rcaliztwanc prostrcdnict,·0111 aplikacic 
Ser \·ice desku Objedna, ateľa 

Služby údržby aplikačného softyéru pre produkčnf a 
testoYací systém 

Učelom sluzieb udrzb~· . ..\plikačndw soth éru je zabezpečenie garantornn~j spoťahlirnsti n 
dostupno'.->ti doda,·ancho ric;cnia posk:,. tlwntcľom pros1rcdnict\·0111 pra\'idelnej 11dr1by ,. ramci 
t> chto služieb bude posk:,. 10, a teľ LabcLpeco, ať tieto cinno:-.ti 

a C'inno'.->ti predp1sanej. pre\ enll\ nej a periodickej udrzl1\ či 11nos11 deti noYal1\ ch 
dokumentaciou Aplif..aci1 

Kontrola konzi'.->tencie kontiguracie S\ :-temu .• \p\·-R n konzistencie clatabaz :\P\·
R. 

11 ldimtitikacin potencialn~ch rizrk ohrozl~iucich funkcionalitu. dostupnosť a 
pre,·adzku s., sternu AP\'-R spôsobl~jucich \> paclk> s~ sternu. resp obmedzenia 
ťunkcionnl i t> a dostupnosti systemu. 

b Č'innosti pre\'entl\ n~j n periodickej údrzby pozosrn, ,~iuc~j najrná z. 
i Kompletna '.->tarostli\ osť o é!pl i knčne prostredie, 

Zabezpečenie komunikacie kľučm~ch a koncn\~ch už1Yateľm s nplikačnymi špeciali'.->tami 
poskytO\ ateľn pri riešen1 0l\'l)ren~ ch otä,wk ch~ b a pr oblemo,. 

S polupraca na testo, a111 n nnsadzm a111 no\~ ch , erzi r npliknci 1. respektr\ e pn 
ne, yhnutnej parnmetrizacii. 

11 Zosuladenie požinda\·iek bezpečnostnej politik~ a aplikačnych nasta,·en1. 
111 Spra\·a dokumentacie - aplikačna. pou.zr, ateľska . admi nistratorska. preq1dzkora: 

c i\lnnažrnent aktualizaci1 dokumentacie a pmučiek pre konCLwych UŽI\ nteľLw ,. spolupraci s 
autorom zmien. 

cl Spolupraca pri ríese111 uloh interoperability jednotli\~Ch aplikaci1 - moduly L1P\'S. RPO. 
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e. Spolupriica s extern~·mi subjektmi , yžadujúcimi inťormacie o rozhrnninch a nasta,·eninch 
apliknci1 na zaklade pot\'ľdenej žiadostí: 

ť. i\lonitoring pre,adzky a ladenie ,ykonnostn)ch parametro, .-\P\' ~ cieľom zefektl\ niľ a 
21) chi ii• spraco, anie 011-line dotazm· a d,\\·ko, ych úloh 

automatizonrnym spôsobom. pomocou soth enwdw , :,.·bm enia na to u1 čeneho. 
11. , zdialen~-111 pnstupom pomocou !>lužb> Remote Access ,· sulade s bezpecnostnou 

politikou Objedná\'ateľa. 

Služby podpory AP\' a odstra11o\'ania chf b a incidento\' pre 
procJukčnj'· a testovací systém 

l:čdom slu1icb podpory .-\P\. a odstra11m ani a ch> ba incidcnto, je zabezpečenie garanto,·anej 
sporahl i, osti a do~tupnosti doda, a neho ri6enia posk:,. 10 , nteľom \ · rnmci t~ chto slu1ieb bude 
poskyto, a teľ zabezpečo,·ať tieto ci nnosti 

a Diagnostik,1 nahláscnych problemc..w a incidento,·. 
b Pnprn,·a a distribúcia oprnrnych baliko,· aplikaci1 . 
c Riešenie p1oblémm· .so s:, stcmom ESŠľ , ~polup1 aci s 111odulo,:, mi. sieťc..n:, mi. 

harch·ero,·:, mi a clntabázc..w:, mi špeciéllisrnmi Objeclna, ateľíl od inicializacíe problemu 
po odsuhla~enie uil\·nteľnm aplikacie. 

cl Spoluprnca na testo, a111 a nasadzO\ a111 no,, ch , crzi1 aplikaci1. respektl\ e pri 
ne,:, hnutnej pm a metri Laci i. 

e i\lonitoring pre, adzk> .\P\". 
ť c·i nnosti udrzb> a pre, adzk., AP\· , >·kona,·ane níl zaklmle identi tikílcie neštandarcln:,. ch 

Slll\ O\ 

Priorita Pl P2 PJ 
Callcentrum 5 dni, tyždni (pondelok ai: piatok) od 

OS .10 do 1 7·00 s , > ni mkou srntn>·ch 
s, iatkm a d111 piaco\'lleho pokoja 

Doba odpc..)\ ede 2 hodi1w 2 hodím· 3 dni 
Doba,) riesenia do konca do I O praco, n) ch do 20 praco\'11;, ch 

naslecll)\ neho dni dni 
prncorneho cl1ia 

Doba na ,·:,Tiesenic incidentu pnonty Pl je Poskytrnatl.!ľom garnntc..wana pri ma,imalnl.! 5 
paralelne Ladmi:, ch incidentoch tílkejto priorít:,. 
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