
ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Zmluva“) 

medzí zmluvnými stranami:

IČO:
DIČ:
konajúci prostredníctvom: 
bankové spojenie:

objednávateľom: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
17058520
202156188
RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ 
Štátna pokladnica, 7000390880/8180

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

na jednej strane

a

Lomtec.com, a.s.
IČO: 35 795 174
DIČ: 2020279745
IČ DPH: SK 2020279745
zápis v registri: Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka č. 5024/B
konajúci prostredníctvom: Mgr. Miroslav Líčko -  predseda predstavenstva

Mgr. Miroslav Sedlák -  podpredseda predstavenstva 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., 0630662914/0900

(ďalej len ako „Lomtec“)

LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
IČO: 00 692 069 
DIČ: 2020482871 
IČ DPH: SK2020482871
zápis v registri: Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 117N 
konajúci prostredníctvom: Ing. Ladislav Plánka - konateľ 
bankové spojenie: ČSOB Košice, číslo účtu: 13312273/7500

(ďalej len ako „Lynx“)

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
IČO: 30814081
DIČ: 2020912157
IČ DPH: Nie je platcom DPH
zápis v registri; MV SR Bratislava I, W S/1 -900/90-12768 
konajúci prostredníctvom: RNDr. Ján ŠefferCSc. 
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., 2667455010/1100

(ďalej len ako „Daphne“)



YMS, a.s.
IČO: 36 224 278 
DIČ: 2020163090 
IČ DPH: SK2020163090
zápis v registri: Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10037/T 
konajúci prostredníctvom: Ing. Lucia Dubná, podpredseda predstavenstva 
bankové spojenie: SLSP, a.s., 286397620/0900

(ďalej len ako „YWIS“)

( Všetci spolu ako skupina zhotovitefov „Lomtec, Lynx, Daphne a YMS“, ktorá 
uzatvorila združenie na základe zmluvy o združení zo dňa 20.11.2012 ďalej len ako 
„Zhotovitef“)

na strane druhej.

Preambula

1. Účelom zmluvy je stanoviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii 
zákazky „Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu“ za podmienok 
stanovených v zmluve.

2. Za skupinu zhotovitefov „Lomtec, Lynx, Daphne a YMS“, ktorá uzatvorila zmluvu 
o združení zo dňa 20.11.2012, bude vystupovať líder skupiny zhotovitefov spoločnosť 
Lomtec.com a.s., s tým  že zmluva o združení zo dňa 20.11.2012 tvorí neoddeliteľnú 
prílohu č. 7 tejto zmluvy.

3. Objednávateľ bude prijímať a vyžadovať plnenia od lídra skupiny zhotovitefov, pričom 
líder skupiny zhotovitefov bude v mene združenia vystavovať faktúry a bude 
zodpovedný za dané plnenia.

1. Úvodné ustanovenia, definície pojmov

1.1. „Biotopy“ sú všetky biotopy uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
1.2. „Druhy“ sú všetky druhy uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
1.3. „GIS“ je geografický informačný systém.
1.4. „KIMS“ je komplexný informačný a monitorovací systém špecifikovaný v prílohe č. 1 

tejto Zmluvy (činnosť Vytvorenie Komplexného informačného a monitorovacieho 
systému)

1.5. „Monitoring“ je činnosť špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá pozostáva 
z nasledujúcich činností:
• Analýza a návrh riešení monitoringu
• Výber a zakreslenie trvalých monitorovacích lokalít v prostredí GIS
• Realizácia monitoringu v teréne
• Spracovanie a editácia výsledkov monitoringu
• Príprava publikácií

1.6. „Predmety duševného vlastníctva“ sú hmotne zachytiteľné výsledky prác 
vykonaných podľa tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s touto Zmluvou, ktoré sú dielom 
v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov.



1.7. „S úč innosťou “ sú všetky činnosti Objednávateľa uvedené v prílohe č. 1, v prílohe č. 
4 a v prílohe č. 6 tejto Zmluvy, pričom ide o činnosti Objednávateľa poskytované 
v primerane nevyhnutnej miere tak, aby sa Zhotoviteľovi umožnilo vykonanie diela, 
a to najmä v rámci plnení termínov stanovených v harmonograme a v ostatných 
ustanoveniach zmluvy.

1.8. „A kceptác iou“ je prevzatie plnenia v súlade s pravidlami špecifikovanými v čl. 9 
prílohy č. 4 Zmluvy.

1.9. „Deň úč innosti“ je deň, kedy Zmluva nadobudne účinnosť, t.j. dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v “Centrálnom registri zmlúv“ (http://www.crz.gov.sk)

1.10. „Dôverná in form ácia“ je každá informácia poskytnutá písomne niektorou zo 
zmluvných strán druhej zmluvnej strane v súvislosti so Zmluvou, ktorá:
• nie je verejne dostupná alebo verejne známa, a/alebo
• je v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka predmetom 

obchodného tajomstva niektorej zmluvnej strany, a/alebo
• je touto zmluvnou stranou označená ako jej obchodné tajomstvo.

2. Predmet Zmluvy

2.1. Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo, 
ktorým sa rozumie vytvorenie, zavedenie a vykonanie Monitoringu biotopov a druhov 
európskeho významu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným 
v Zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za všetky činnosti podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľovi 
odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v Zmluve (ďalej iba 
ako „Odplata").

3. Čas plnenia predmetu Zmluvy

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet Zmluvy najneskôr do 36 mesiacov odo Dňa 
účinnosti tejto Zmluvy, pričom jednotlivé čiastkové plnenia predmetu Zmluvy sa 
zaväzuje odovzdávať, resp. vykonať podľa harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 3 
tejto Zmluvy. Oneskorené odovzdanie predmetu zmluvy alebo niektorého čiastkového 
plnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
Vzhľadom k skutočnosti, že pri uzavieraní tejto zmluvy má Objednávateľ 
zabezpečené finančné zdroje na realizáciu predmetu Zmluvy do 30. apríla 2014, 
vyhradzuje si Objednávateľ právo -  v prípade, že po tomto termíne nebude mať 
zabezpečené finančné zdroje na realizáciu predmetu Zmluvy -  oznámiť Zhotoviteľovi 
termín ukončenia zmluvy v skoršom termíne ako je termín uvedený v bode 3.1 tohto 
článku. Termín ukončenia zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi minimálne 6 
mesiacov vopred, pričom najskorší možný termín ukončenia zmluvy je apríl 2014.

3.2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením predmetu tejto Zmluvy, ak nedodržanie 
termínov podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy je spôsobené prekážkami alebo skutočnosťami, 
ktoré nastali nezávisle od vôle Zhotoviteľa, ako napr. skutočnosťami majúcimi pôvod 
v prírode, v poveternostných podmienkach. O existencii takýchto prekážok alebo 
skutočností musí Zhotoviteľ vyhotoviť písomný záznam, ktorý musí byť podpísaný 
projektovým manažérom alebo expertom podľa prílohy č. 5 teito zmluvy, aby bola 
Objednávateľovi zjavná príčina omeškania a doba, o ktorú sa predlžuje lehota na 
vykonanie diela, resp. na odovzdanie čiastkového plnenia.

3.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že určité činnosti bezprostredne súvisiace 
s predmetom Zmluvy vyplývajúce z tejto Zmluvy (najmä z prílohy č. 6) vykonáva

http://www.crz.gov.sk


Objednávateľ, pričom tieto činnosti a činnosti vykonávané Zhotoviteľom na seba 
navzájom nadväzujú. Vzhľadom na uvedené v prípade, ak Objednávateľ nevykoná 
ním vykonávané činnosti vyplývajúce zo Zmluvy, Zhotoviteľ nie je v omeškaní so 
splnením časti predmetu Zmluvy, ktorá nadväzuje na tieto činnosti alebo je závislá od 
vykonania týchto činností Objednávateľom.

3.4. V prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi všetku Súčinnosť, Zhotoviteľ 
nie je v omeškaní so splnením časti predmetu Zmluvy, ktorá nadväzuje na 
poskytnutie Súčinnosti alebo je závislá od poskytnutia Súčinnosti Objednávateľom.

3.5. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním čiastkových plnení s výnimkou podľa 
bodov 3.2, 3.3, a 3.4 vzniká Objednávateľovi právo na úrok z omeškania vo výške 
0,03% z ceny dohodnutej za toto čiastkovej plnenie určenej podľa rozpočtu v prílohe 
č. 2 tejto Zmluvy, a to za každý deň omeškania.

4. Odplata

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na Odplate, ktorej výška a rozčlenenie podľa jednotlivých 
plnení predmetu tejto Zmluvy je uvedené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

4.2. Výška Odplaty je záväzná, meniť ju možno len vo forme písomného dodatku k tejto 
Zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.

4.3. V prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty v čase vzniku nároku Zhotoviteľa 
na príslušnú časť Odplaty alebo v inom rozhodnom čase oproti sadzbe platnej v deň 
uzatvorenia tejto Zmluvy z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, 
zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ uplatní aktuálne platnú sadzbu dane 
z pridanej hodnoty.

5. Platobné podmienky

5.1. Všetky platby Odplaty bude Objednávateľ uhrádzať bezhotovostným prevodom na 
účet Zhotoviteľa v peňažnom ústave na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom.

5.2. Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry po odovzdaní uceleného čiastkového plnenia 
v zmysle tejto Zmluvy, najskôr však raz za mesiac, a to spolu za všetky časti 
predmetu Zmluvy vykonané alebo odovzdané počas kalendárnych mesiacov, za 
ktoré sa Odplata fakturuje, v členení podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Právo 
Zhotoviteľa na zaplatenie Odplaty za jednotlivé časti predmetu tejto Zmluvy vzniká za 
podmienok uvedených v článku 6 tejto Zmluvy v spojení s prílohou č. 4 tejto Zmluvy.

5.3. Každá faktúra je splatná v lehote 90 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
5.4. Každá faktúra musí obsahovať presné označenie zdaniteľného plnenia v zmysle 

Zmluvy a všetky náležitosti vyžadované podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych 
predpisov.

5.5. V prípade omeškania s akoukoľvek platbou Odplaty si môže Zhotoviteľ uplatniť voči 
Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej čiastky za každý 
deň omeškania.

6. Odovzdanie a prevzatie služieb a tovarov

6.1. Služby a tovary vykonávané a odovzdávané v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy 
budú odovzdávané, resp. akceptované po častiach v súlade s pravidlami uvedenými 
v prílohe č. 4 tejto Zmluvy a v súlade so špecifikáciou predmetu tejto Zmluvy podľa 
prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

6.2. Dodaním služieb a tovarov v súlade s prílohou č. 4 tejto Zmluvy vzniká Zhotoviteľovi 
právo na Odplatu za príslušnú časť predmetu plnenia tejto Zmluvy.

6.3. V prípade, ak napriek postupu podľa prílohy č. 4 tejto Zmluvy nebudú odstránené



výhrady a/alebo námietky Objednávateľa vo vzťahu ku kvalite dodaných služieb pre 
Monitoring, zmluvné strany v takom prípade požiadajú o vyjadrenie príslušného 
experta uvedeného v prílohe č. 5 tejto Zmluvy, či dodané služby zodpovedajú 
podmienkam dohodnutým v Zmluve a/alebo na základe Zmluvy. Do času 
preukázania opaku bude platiť vyjadrenie tohto experta.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou.
7.2. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi všetku 

Súčinnosť (spolupôsobenie), a to tak, aby mohol byť riadne a včas splnený predmet 
tejto Zmluvy.

7.3. Bližšie podmienky riadenia a koordinácie plnenia predmetu tejto Zmluvy zo strany 
zmluvných strán sú uvedené v prílohe č. 4 tejto Zmluvy.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by 
mohli mať za následok omeškanie plnenia predmetu tejto Zmluvy.

7.5. Objednávateľ sa zaväzuje informovať Zhotoviteľa o všetkých závažných 
skutočnostiach súvisiacich s predmetom Zmluvy, ktoré sú mu známe a ktoré by mohli 
ovplyvniť práce na predmete Zmluvy.

7.6. Na žiadosť Zhotoviteľa sa Objednávateľ zaväzuje udeliť Zhotoviteľovi osobitné 
písomné plné moci, ak sa takéto plné moci ukážu pri plnení predmetu Zmluvy ako 
nevyhnutné, potrebné alebo užitočné.

7.7. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na splnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy 
tretie osoby. Ak pri vykonávaní niektorej časti predmetu Zmluvy Zhotoviteľ použije 
tretie osoby zodpovedá tak, ako keby plnil sám.

7.8. Zhotoviteľ je povinný splniť predmet Zmluvy a uskutočniť všetky stým  súvisiace 
činnosti, na vykonanie ktorých sa zaviazali touto Zmluvou výlučne na svoje vlastné 
náklady.

7.9. V prípade, ak Objednávateľ požiada, aby boli vykonané práce nad rámec predmetu 
Zmluvy, Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú v dobrej viere rokovať o vykonaní 
týchto prác a o odplate za vykonané práce a termíne ich odovzdania, ako aj vplyvu 
ich vykonania na termíny odovzdania zvyšných prác na predmete Zmluvy.

7.10. Zhotoviteľ je ďalej povinný:
• v priebehu zhotovovania diela tejto zmluvy poskytnúť Objednávateľovi na 

požiadanie informácie o stave jeho rozpracovanosti,
• zabezpečiť realizáciu diela vo svojom mene, na svoju zodpovednosť, 

v dohodnutej lehote a s požadovanou odbornou starostlivosťou, v súlade so 
zmluvou o poskytnutí NFP č. 005/5.1 -5.3MP/2009 v znení jej dodatkov medzi 
objednávateľom a MŽP SR a príručkou pre prijímateľa,

« bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť chyby a nedostatky diela alebo 
jeho časti zistené v čase zhotovovania diela, ako aj po jeho odovzdaní 
objednávateľovi,

• chrániť práva duševného vlastníctva patriace Objednávateľovi ako aj práva tretích 
osôb, ktoré by mohli byť pri vykonávaní diela alebo jeho časti dotknuté,

• bezodkladne pristúpiť na zmenu zmluvy o dielo, v prípade, že táto zmena bude 
vyvolaná zmenou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len ako „NFP“) uzavretej medzi objednávateľom a MŽP SR alebo zmenou 
príručky pre prijímateľa NFP. Ak Zhotoviteľ v zmysle vyššie uvedeného nepristúpi 
na zmenu zmluvy o dielo, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

• strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom plnenia počas 
platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú má objednávateľ uzavretú s 
poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 13



Všeobecných zmluvných podmienok (príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP) a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

8. Spoločné práva a záväzky

8.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú viazané bodmi 8.2. až 8.7. len v tom  
prípade, ak na strane Zhotoviteľa vystupuje viac ako jeden subjekt.

8.2. Zhotovitelia sú oprávnení a zaviazaní z práv a povinností zo Zmluvy alebo so 
Zmluvou súvisiacich spoločne a nerozdielne. Právne vzťahy medzi Zhotoviteľom 1 
až Zhotoviteľom 4 budú upravené osobitnou dohodou uzatvorenou medzi 
Zhotoviteľom 1, Zhotoviteľom 2, , Zhotoviteľom 3 a Zhotoviteľom 4.

8.3. Objednávateľ bude požadovať plnenie predmetu tejto Zmluvy iba od Zhotoviteľa 1.
8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na zaplatenie Odplaty formou vystavenia faktúr 

bude za Zhotoviteľa uplatňovať výlučne Zhotoviteľ 1. Tomuto právu zodpovedá 
povinnosť Objednávateľa uhrádzať Odplatu Zhotoviteľom výlučne na základe faktúr 
vystavených Zhotoviteľom 1.

8.5. Zánik Zmluvy vo vzťahu len k jednému zo Zhotoviteľov a/alebo neplatnosť Zmluvy vo 
vzťahu len k jednému zo Zhotoviteľov a/alebo zánik len jedného zo Zhotoviteľov 
nemá žiaden vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán nadobudnuté do času, 
kedy nastala takáto skutočnosť.

9. Zodpovednosť za vadv

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za vady, ktoré budú zistené v lehote dvoch 
rokov po odovzdaní jednotlivých čiastkových plnení v zmysle tejto Zmluvy, podľa 
podmienok špecifikovaných v prílohe č. 4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy.

10. Právo duševného vlastníctva

10.1. V prípade ak v rámci plnenia predmetu Zmluvy podľa tejto Zmluvy alebo jeho časti, 
bude dodané plnenie, ktoré je Predmetom duševného vlastníctva, Zhotoviteľ udeľuje 
Objednávateľovi a jeho podriadeným organizáciám odovzdaním tohto plnenia 
bezodplatný, neodvolateľný, nevýhradný a časovo i miestne neobmedzený súhlas na:
a) vyhotovenie rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva;
b) spracovanie, preklad a adaptáciu Predmetu duševného vlastníctva;
c) zaradenie Predmetu duševného vlastníctva do súborného diela;
d) verejné vystavenie Predmetu duševného vlastníctva;
e) verejné vykonanie Predmetu duševného vlastníctva;
f) verejný prenos Predmetu duševného vlastníctva.
Ustanovenia podľa písm. b), d), e) a f) tohto bodu sa nevzťahujú na zdrojový kód 
KIMS.
Ak bude v rámci plnenia predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom dodané 
plnenie, ktoré bolo vytvorené treťou osobou pre Zhotoviteľa a je Predmetom 
duševného vlastníctva, zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje 
Objednávateľovi odovzdaním tohto plnenia bezodplatnú, neodvolateľnú, nevýhradnú 
a časovo i územne neobmedzenú licenciu v rovnakom rozsahu.

10.2. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie tých častí diela, ktoré sú 
predmetom autorského práva podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a 
právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„Autorské dielo“) spôsobom a v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve (ďalej ako 
„Licencia“).



10.3. Objednávateľ nadobudne Licenciu k Autorskému dielu po častiach, a to vždy 
okamihom akceptácie jednotlivého plnenia Diela v zmysle prílohy č. 4 obsahujúceho 
danú časť Autorského diela; Licencia sa poskytuje na celú dobu trvania majetkových 
autorských práv k Autorskému dielu, resp. jeho časti.

10.4. Do času nadobudnutia Licencie podľa tohto článku je objednávateľ oprávnený počas 
doby trvania Zmluvy užívať Autorské dielo, resp. jeho časť len v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným pre naplnenie ustanovení tejto Zmluvy (napr. poskytnutie Súčinnosti).

10.5. Zmluvné strany sa dohodli na odplatnom poskytnutí Licencie, a to za odplatu, 
uvedenú v Prílohe č. 2 -  rozpočet ceny tejto Zmluvy. Právo na fakturáciu časti 
odplaty za udelenie Licencie k danej časti Autorského diela vzniká Zhotoviteľovi 
akceptáciou príslušného jednotlivého plnenia Diela, ktorého súčasťou je táto časť 
Autorského diela.

10.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetok zdrojový kód KIMS (vrátane 
zdrojového kódu jednotlivých čiastkových dodávok) spolu s technickou 
dokumentáciou.

11. Mlčanlivosť

11.1. Pri dodržaní bodu 11.2 Zmluvy, každá zmluvná strana sa zaväzuje:
• počas trvania Zmluvy, ako aj počas jedného roka po jej ukončení, uchovávať v 

tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a -  pokiaľ to nie je pre účely 
Zmluvy -  nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám 
alebo ich iným spôsobom využívať,

• sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám iba na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany,

• zabezpečiť, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú Dôverné informácie sprístupnené 
podľa bodu 11.1 tejto Zmluvy, bude dodržiavať záväzok mlčanlivosti v zmysle 
podmienok tohto článku Zmluvy.

11.2. Ustanovenia bodu 11.1 Zmluvy sa nevzťahujú na žiadne Dôverné informácie, ktoré:
• sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo 

pomoci zmluvných strán,
• sú alebo boli odhalené prijímajúcou stranou samostatne,
• boli známe jednej zo zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní 

alebo jej boli poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, 
pričom táto tretia strana neporušila vlastnú povinnosť mlčanlivosti,

• sú náležite sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s 
rozhodnou právomocou, alebo iného regulačného orgánu stým , že v tomto 
prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bude okamžite 
informovať druhú zmluvnú stranu pred sprístupnením informácií.

12. Trvanie Zmluvy

12.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu troch rokov odo Dňa účinnosti.
12.2. Táto Zmluva zaniká za podmienok uvedených v Zmluve:

• uplynutím času dojednaného v bode 3.1 tejto Zmluvy;
• dohodou zmluvných strán; alebo
• odstúpením od Zmluvy.

12.3. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od Zmluvy len v prípade, ak iná 
zmluvná strana podstatne poruší ustanovenia tejto Zmluvy a zároveň napriek dvom 
písomným upozorneniam doručeným porušujúcej zmluvnej strane, medzi doručením 
ktorých uplynie najmenej 30 dní, k náprave nedôjde ani do 30 dní odo dňa doručenia 
druhého písomného upozornenia.



12.4. V obidvoch písomných upozorneniach podľa bodu 12.3 tejto Zmluvy je potrebné 
skutkovo vymedziť konanie, resp. nekonanie porušujúcej zmluvnej strany, ktoré 
zakladá podstatné porušenie tejto Zmluvy tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným 
konaním, spolu s uvedením konkrétneho spôsobu, akým konaním, resp. nekonaním 
porušujúcej zmluvnej strany má dôjsť k náprave.

12.5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť doručené každej od Zmluvy neodstupujúcej zmluvnej 
strane. Ak chce od Zmluvy odstúpiť Zhotoviteľ, musia doručiť odstúpenie od Zmluvy 
Objednávateľovi (ak sú viacerí Zhotovitelia, môžu tak urobiť aj v spoločnom úkone). 
Ak chce Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy, musí odstúpenie od Zmluvy doručiť 
Zhotoviteľovi 1; zmluva zaniká okamihom doručenia odstúpenia Zhotoviteľovi 1.

12.6. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté žiadne práva na zmluvnú pokutu, náhradu 
škody a tie ustanovenia Zmluvy, o ktorých Zmluva určuje, že ostávajú v platnosti po 
zániku Zmluvy alebo z povahy ktorých vyplýva, že majú ostať zachované aj po zániku 
Zmluvy.

12.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostáva zachovaný nárok Zhotoviteľa na vyplatenie 
časti Odplaty za už odovzdanú a splnenú ucelenú časť predmetu Zmluvy. 
Objednávateľ má právo ponechať si už odovzdanú ucelenú časť predmetu Zmluvy.

12.8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že odstúpenie od Zmluvy v iných prípadoch 
a iným spôsobom ako je uvedené v bode 12.3 tejto Zmluvy je vylúčené.

13. Riešenie sporných otázok

13.1. V prípade vzniku akýchkoľvek sporných otázok v priebehu plnenia predmetu tejto 
Zmluvy zmluvné strany sa ich pokúsia vyriešiť prostredníctvom osôb uvedených v tzv. 
eskalačnej matici v zozname oprávnených osôb podľa článku 14 tejto Zmluvy.

13.2. Sporná otázka bude riešená najprv prostredníctvom osôb uvedených na prvej úrovni, 
a následne v prípade nevyriešenia tejto otázky do 10 pracovných dní osobami na 
druhej úrovni. V prípade nevyriešenia tejto otázky ani do 10 ďalších pracovných dní 
bude problém riešený prostredníctvom štatutárnych orgánov zmluvných strán.

14. Zoznam oprávnených osôb

14.1. Za každú zmluvnú stranu sú v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 tejto Zmluvy 
oprávnené konať osoby, ktoré budú uvedené v zozname oprávnených osôb. Zoznam 
oprávnených osôb bude obsahovať meno a priezvisko osoby a pozíciu tejto osoby 
(rozsah jej oprávnenia konať bude vyplývať z prílohy č. 4 tejto Zmluvy).

14.2. Zoznam oprávnených osôb tvorí prílohu č. 5 tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy doručiť Zhotoviteľom doplnený 
zoznam oprávnených osôb osobami oprávnenými konať za Objednávateľa, a to 
podpísaný osobami, ktorých oprávnenie konať za Objednávateľa vyplýva z platných 
právnych predpisov. Prvým pracovným dňom bezprostredne nasledujúcim po dni 
jeho doručenia Zhotoviteľom sa doplnený zoznam oprávnených osôb stáva súčasťou 
Zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pre platnosť Zmluvy nemá žiaden 
vplyv tá skutočnosť, že zoznam oprávnených osôb, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto 
Zmluvy, v deň podpísania tejto Zmluvy nie je vyplnený osobami oprávnenými konať 
za Objednávateľa.

14.3. Každá zo zmluvných strán môže doručiť druhej zmluvnej strane písomnú zmenu 
zoznamu oprávnených osôb v časti týkajúcej sa osôb oprávnených konať za danú 
zmluvnú stranu, a to podpísanú osobami, ktorých oprávnenie konať za danú zmluvnú 
stranu vyplýva z platných právnych predpisov. Prvým pracovným dňom 
bezprostredne nasledujúcim po dni jej doručenia druhej zmluvnej stane sa zmena 
zoznamu oprávnených osôb stáva účinnou a súčasťou Zmluvy. Žiadna zo zmluvných 
strán nemôže jednostranne zmeniť zoznam expertov, ktorý je súčasťou zoznamu



oprávnených osôb.
14.4. Ustanovenia tohto článku Zmluvy nemajú žiadny vplyv na oprávnenia tých osôb, 

ktorých oprávnenie konať za niektorú zmluvnú stranu vyplýva z platných právnych 
predpisov (napr. štatutárneho orgánu, prokuristov, splnomocnených osôb).

15. Zmluvné pokuty

15.1. V prípade, ak Zhotoviteľ odstúpi od tejto Zmluvy, je Objednávateľ povinný zaplatiť 
Zhotoviteľom zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa 20% rozdielu medzi 
dohodnutou výškou Odplaty a už vyplatenou časťou Odplaty.

15.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, na ktorú vznikol Zhotoviteľovi nárok 
najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania písomnej výzvy Zhotoviteľa na jej zaplatenie 
adresovanej Objednávateľovi.

15.3. Nárok Zhotoviteľa na náhradu škody nie je dotknutý vznikom nároku na zmluvnú 
pokutu podľa tejto Zmluvy a Zhotoviteľ má právo domáhať sa popri nároku na 
zmluvnú pokutu aj náhrady škody v celej jej výške, pričom náhrada škody nie je 
výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody 
nezapočítava.

15.4. V prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší ustanovenia tejto Zmluvy a Objednávateľ 
pre toto porušenie odstúpi od Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa 20% rozdielu medzi dohodnutou výškou 
Odplaty a už vyplatenou časťou Odplaty

15.5. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, na ktorú vznikol Objednávateľovi 
nárok najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania písomnej výzvy Objednávateľa na jej 
zaplatenie adresovanej Zhotoviteľovi.

15.6. Nárok Objednávateľa na náhradu škody nie je dotknutý vznikom nároku na zmluvnú 
pokutu podľa tejto Zmluvy a Objednávateľ má právo domáhať sa popri nároku na 
zmluvnú pokutu aj náhrady škody v celej jej výške.

15.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sú 
dojednané vo výške primeranej hodnote a významu zabezpečovaných povinností.

15.8. Ustanovenia tohto článku Zmluvy ostávajú v platnosti aj po ukončení alebo zániku 
platnosti Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

15.9. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná 
nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie 
povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

16. Požiadavka písomnej formy, doručovanie a oznámenia

16.1. Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu Zmluvy vyžadujú pre svoju 
platnosť písomnú formu, okrem prípadov, ak je v Zmluve výslovne uvedené inak. 
Faxová ani e-mailová korešpondencia sa nepovažuje za písomný dokument.

16.2. Akékoľvek písomné oznámenie, výzva, požiadavka alebo súhlas, ktorý sa bude 
vyžadovať alebo ktorý bude povolený na základe Zmluvy, sa bude pokladať 
za doručený alebo vykonaný, ak bol osobne doručený druhej zmluvnej strane alebo 
ak bol poslaný doporučeným listom na adresu danej zmluvnej strany uvedenú 
v záhlaví tejto Zmluvy alebo na poslednú druhej zmluvnej strane písomne oznámenú 
adresu na doručovanie (ktorá môže byť len na území Slovenskej republiky), v takom 
prípade sa bude doručenie považovať za vykonané v tretí deň po odoslaní 
doporučeného listu. Akékoľvek písomné oznámenie, výzva, požiadavka alebo súhlas, 
ktorý sa bude vyžadovať alebo ktorý bude povolený na základe Zmluvy adresovaný 
Zhotoviteľovi sa považuje za doručený všetkým Zhotoviteľom. Akékoľvek písomné 
oznámenie, výzva, požiadavka alebo súhlas, ktorý sa bude vyžadovať alebo ktorý
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17.1.

17.

18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

:

19.5.

19.6.

19.7.

bude povolený na základe Zmluvy adresovaný Objednávateľovi sa považuje za
doručený Objednávateľovi, ak je doručený Objednávateľovi aspoň jedným zo
Zhotoviteľa, ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak.

Interpretácia Zmluvy

Pokiaľ z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné:
• odkaz na ustanovenie právneho predpisu alebo Zmluvy je odkazom na takéto 

ustanovenie v znení všetkých jeho neskorších zmien. Pokiaľ Zmluva neuvádza 
niečo iné, odkaz na právny predpis znamená odkaz na právny predpis Slovenskej 
republiky,

• odkaz na bod, článok alebo prílohu je odkazom na bod, článok alebo prílohu 
Zmluvy,

• slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak,
• nadpisy článkov Zmluvy sa uvádzajú len pre lepšiu orientáciu a nepredstavujú jej 

súčasť a žiadnym spôsobom neovplyvňujú význam alebo interpretáciu Zmluvy.

Prílohy Zmluvy

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto jej prílohy:
Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu plnenia 
Príloha č. 2 Rozpočet ceny 
Príloha č. 3 Harmonogram
Príloha č. 4 Riadenie projektu a preberacie podmienky 
Príloha č. 5 Zoznam oprávnených osôb
Príloha č. 6 Rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé činnosti v rámci Monitoringu 
Príloha č. 7 Zmluva o združení

Záverečné ustanovenia

Ak posledný deň lehoty určený pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve 
pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, uplynie posledný deň 
lehoty v prvý pracovný deň nasledujúci po takom dni.
Odkazy kdekoľvek v Zmluve na Objednávateľa alebo Zhotoviteľa sa budú vzťahovať 
aj na ich vlastných zamestnancov, zástupcov a nástupcov (či už zo zákona alebo 
z iného dôvodu), ako aj na zmluvných partnerov, ktorých Objednávateľ alebo 
Zhotoviteľ použijú na plnenie svojich povinností podľa Zmluvy.
Za preukázanie určitej skutočnosti zmluvnou stranou sa považuje, ak takúto 
skutočnosť druhá zmluvná strana uzná, alebo ak takáto skutočnosť bude vyplývať 
z právoplatného súdneho rozhodnutia.
Všetky vzťahy z tejto Zmluvy, ako aj s touto Zmluvou súvisiace (vrátane otázky 
platnosti Zmluvy, výkladu Zmluvy, ako aj zániku alebo zrušenia Zmluvy) sa spravujú 
právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, 
vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sú v právomoci vecne a miestne 
príslušných súdov Slovenskej republiky.
Vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne neupravuje sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky.
Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť 
podpísané všetkými zmluvnými stranami.
Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo 
ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť 
ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú



ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu 
Zmluvy.

19.8. Táto Zmluva je vyhotovená v 11 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 
vyhotoveniach spolu s prílohami a každý zhotoviteľ po dve vyhotovenia spolu 
s prílohami.

19.9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

19.10. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a 
zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

za Zhotoviteľa

podpis :

A ? /

lA A - ÍA

meno
funkcia
dátum

Mgr. Miroslav Ličko
predseda predstavenstva Lomtec.com, a.s.
14.12.2012

podpis :

meno
funkcia
dátum

Mgr. Miroslav Sedlák
podpredseda predstavenstva Lomtec.com, a.s.
14.12.2012

za Objednávateľa

podpis

OCHRANA PRIROBÍ 
republiky r*

meno : 
funkcia: 
dátum r
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ŔNDr. Ján Zuskin 
riaditeľ
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Návrh zmluvy -  príloha č, 1

PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PLNENIA

SLOVNÍK POJMOV:

CDF Centrálna databáza fytocenologických zápisov
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flóra
CMS Content Management Systém -  systém pre správu obsahu
DFS mapovacie štvorce DFS korešpondujú so sieťou rovnobežiek a poludníkov, pričom

predstavujú štvorce s približným rozmerom 1 2 x 1 0  kilometrov (štvorec má rozmery 
10' zemepisnej dĺžky x 6' zemepisnej šírky)

DMS Document Management Systém -  systém pre správu dokumentov
GPS Global Positioning System -  satelitný navigačný systém používaný na zistenie presnej

pozície a poskytujúci veľmi presnú časovú referenciu takmer kdekoľvek na Zemi alebo 
zemskej orbite 

GIS geografický informačný systém
GMES Global Monitoring for Environmental Security
CHÚ chránené územia
IKT informačno-komunikačné technológie
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community -  Smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre 
priestorové informácie v Európskom spoločenstve

IS informačný systém
ISTB Informačný systém taxónov a biotopov
ISVS Informačný systém verejnej správy
IT informačné technológie
ITIL Information Technology Infrastructure Library -  medzinárodne uznávaný štandard pre

oblasť riadenia služieb informačných a komunikačných technológií 
KIMS komplexný informačný a monitorovací systém biotopov a druhov
KRIS Koncepcia rozvoja informačných systémov
k.ú. katastrálne územie
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NATURA2000 Sústava chránených území členských krajín Európskej únie
NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
PIS ČMS prevádzkový informačný systém -  čiastkový monitorovací systém
RPI Register priestorových informácií
RUP Rational Unified Process
SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia
SEIS Shared Environmental Information System
SGUM Správa grafických údajov monitoringu
SLA Service Level Agreement -  dohoda o úrovni poskytovania služby
SMOPaJ Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
SOA Service-oriented architecture
SPUM Správa popisných údajov monitoringu
ŠOP SR / ŠOP Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
TML Trvalá monitorovacia lokalita
TMP Trvalá monitorovacia plocha
VM Výkon monitoringu
ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Projekt Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania

informácií verejnosti
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Všeobecné vymedzenie projektu

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) je celoslovensky pôsobiacou 
organizáciou spadajúcou pod rezort Ministerstva životného prostredia SR, Jej hlavnou úlohou je 
zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa ustanovení 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany 
druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení 
zákona č, 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 
obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Monitoring stavu biotopov a druhov európskeho významu, ako aj podávanie pravidelných správ 
(každých 6 rokov) o ich stave Európskej komisii je povinnosťou členských štátov EÚ. Ide o povinnosti 
vyplývajúce z článku 11 a článku 17 smernice Rady č. 92/43/EHS z 22. mája 1992 o ochrane 
biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernice o biotopoch). Keďže na Slovensku nie je 
zavedený systematický monitoring druhov a biotopov európskeho významu, prvá správa o stave 200 
druhov a 66 typov biotopov v Slovenskej republike za obdobie rokov 2004-2006 bola Európskej 
komisii podaná len na základe dostupných informácií a expertných odhadov. Až 29 % slovenských 
druhov a biotopov bolo hodnotených v stave neznámom. Európska komisia začala voči krajinám, ktoré 
mali v neznámom stave viac ako 50 % druhov/biotopov konanie vo veci porušenia zmluvy 
(infŕingement). Európska Komisia vyžaduje, aby nasledujúca správa o stave druhov a biotopov za 
obdobie rokov 2007-2012 už vychádzala zo zavedeného systematického monitoringu, bez toho aby 
bolo konštatované, že niektorý druh alebo biotop sa nachádza v neznámom stave. Realizácia 
monitoringu druhov a biotopov európskeho významu je teda záväzkom príslušného členského štátu 
EÚ. Tento záväzok úzko súvisí s povinnosťou budovať sústavu chránených území NATURA 2000, 
keďže práve pre tieto druhy a biotopy je sústava NATURA 2000 vyčleňovaná. Zo smernice o 
biotopoch ďalej vyplýva záväzok starostlivosti o územia NATURA 2000 (predovšetkým článok 6 
smernice o biotopoch), ako aj tzv. druhová ochrana pre vybrané druhy rastlín a živočíchov (články 1 2 -
16 smernice o biotopoch).

V rámci Operačného programu Životné prostredie podala ŠOP SR v roku 2009 Žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok s názvom projektu „Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a 
zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“ (ďalej len „Projekt“) v rámci Výzvy č. OPŽP-P05-09-1 
prioritnej osi 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, Opatrenia 5.1 Zabezpečenie 
priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov 
starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky 
ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov 5.3 
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a 
komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Cieľom projektu je vybudovanie komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS) na 
Slovensku a zlepšenie sprístupňovania informácií ochrany prírody a krajiny verejnosti na Slovensku. 
Pre zavedenie systému monitoringu biotopov a druhov na Slovensku je potrebné vytvoriť komplexný 
informačný a monitorovací systém s prepojením na reportovanie stavu biotopov a druhov v zmysle 
smernice o biotopoch. Úlohou je poskytnúť nové funkcionality a nástroje na zabezpečenie zberu 
údajov o výskyte, vrátane analýz a návrhu riešení monitoringu, zakreslenie TML, terénny monitoring 
biotopov ( pričom sa jedná o 66 typov biotopov, 146 živočíchov a 49 rastlín európskeho významu) a 
druhov, a na priame reportovanie voči EK, pričom je potrebné zabezpečiť koordináciu vedúcich 
skupín a ich fungovanie podľa kap. 3.2.4 s následnou realizáciou monitoringu aktuálneho stavu a 
trendov biotopov a druhov európskeho významu, vrátane spracovania údajov, informatického a 
štatistického spracovania údajov a ich ďalšieho využitia. Systém bude poskytovať nástroje pre 
zabezpečenie zberu údajov o výskyte, stave a vývoji biotopov a druhov, ďalej aplikačné rozhranie pre 
publikovanie údajov (i mapových ) verejnosti a nástroj pre reporting v rámci organizácie, smerom na 
ministerstvo a hlavne voči Európskej komisii. Systém bude podporovať bezpapierovú komunikáciu 
medzi jednotlivými aktérmi a to vrátane garancie autenticity, integrity a nespochybniteľnosti pôvodu 
dokumentov.

Výsledky monitoringu budú transformované do fundovanejších stanovísk ŠOP SR a informačným 
portálom budú sprístupnené aj zainteresovaným skupinám a verejnosti. Informovanosť bude 
zabezpečovaná systematicky a obsah bude poskytovaný jednotnými a navzájom prepojenými 
komunikačnými kanálmi. Informácie z oblasti monitoringu a informovanosti budú prostredníctvom IS
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priamo poskytované v procesoch vydávania elektronických rozhodnutí úradov ŽP vo forme
eGovemment služieb.

Ciele projektu definované v ŽoNFP sú:
•  Zavedenie systému monitoringu biotopov a druhov na Slovensku.
•  Zlepšenie sprístupňovania informácií ochrany prírody a krajiny na Slovensku.

Špecifické ciele Projektu definované v ŽoNFP sú:
1. Vytvorenie Komplexného informačného a monitorovacieho systému s prepojením na reportovanie 

ich stavu v zmysle smernice o biotopoch.
2. Zavedenie a realizácia monitoringu stavu a trendov 66 typov biotopov, 146 živočíchov a 49 rastlín 

európskeho významu, vrátane spracovania údajov a ich ďalšieho využitia.
3. Príprava podrobných metodických materiálov pre zavedenie a realizáciu monitoringu biotopov a 

druhov európskeho významu.
4. Realizácia seminárov zameraných na prezentáciu výsledkov monitorovania pre odbornú 

verejnosť.
5. Vydanie publikácií zameraných na výsledky monitorovania a spoznávanie niektorých európsky 

významných druhov.
6 . Zvýšenie informovanosti zainteresovaných skupín a verejnosti o aktuálnom stave a vývoji ochrany 

prírody a skvalitnenie poskytovania reportov Európskej komisii.

V rámci Projektu budú realizované nasledovné aktivity:
1. Monitoring biotopov a druhov vrátane prípravy a spracovania výsledkov monitoringu biotopov

a druhov
2. Monitoring vyšších rastlín a vybraných druhov
3. Nákup a spracovanie databáz (vrátane licencií)
4. Nákup materiálu
5. Príprava a vydanie publikácií
6 . Semináre
7. Vytvorenie komplexného informačného a monitorovacieho systému biotopov a druhov
8. Školenia - workshop

1.1,1 Východiskový stav (situáciu) definuje Projekt nasledovne:

Oblasť biotopov a druhov:

SR má povinnosť podávať pravidelné správy o stave biotopov a druhov voči EK -  prvá správa bola 
podaná na základe dostupných informácií a expertných odhadov.
Súčasná situácia:
•  neexistuje systematický monitoring. Monitoring stavu biotopov a druhov sa v súčasnosti nedarí 

zabezpečovať optimálne najmä kvôli neexistencii systematického monitoringu a informačného 
systému monitoringu, ktorý by pre ich zabezpečenie poskytoval relevantné podklady. Z 
krátkodobého hľadiska (najneskôr v roku 2013), nie je možné v dostatočnej miere zaistiť plnenie 
záväzkov SR vyplývajúcich zo smernice o biotopoch.

•  nedostatočná podpora monitoringu a reportovania zo strany IS. Existencia údajovej databázy 
ISTB a ČMS Biota, neumožňujú priame reportovanie voči EK. Absencia reportovacích nástrojov v 
rámci súčasných čiastkových IS. Súčasný stav neumožňuje plne využívať podporu informačných 
systémov v sústave zabezpečovania systematického monitoringu najmä v dôsledku absencie 
funkcionality a nástrojov na to potrebných.

• nedostatok vlastných odborníkov pre monitoring niektorých biotopov a druhov. Nedostatočné 
finančné a kapacitné možnosti zabezpečenia monitoringu. Nejasnosť pri plánovaní jednotlivých 
krokov.

Oblasť informovanosti a environmentálneho povedomia:
Nevyhovujúce zabezpečenie - informovanosť zainteresovaných skupín je zabezpečovaná sústavou 
rôznorodých nástrojov, bez koncepcie a použitia moderných informačných technológií. Informácie sa 
sústreďujú nesystematický a poskytujú sa z viacerých, navzájom neprepojených komunikačných 
kanálov. Informácie z oblasti monitoringu a informovanosti neslúžia na vytváranie odborných stanovísk 
úradov ŽP.
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1.1.2 Situáciu po ukončení realizácie aktivít definuje Projekt nasledovne:

Oblasť biotopov a druhov:
Zavedenie monitoringu 66 biotopov a 195 druhov splní požiadavku smernice o biotopoch. SR splní 
požiadavku EK, aby nasledujúca správa za obdobie rokov 2007-2012 už vychádzala zo zavedeného 
systematického monitoringu.
Požadovaný stav:
•  systematický monitoring bude poskytovať objektívne a aktuálne údaje pre reporting EK. V  zmysle 

smernice o biotopoch bude možné na základe monitorovacieho systému vykonať potrebné 
opatrenia pre druhy, ktoré je možné obhospodarovať (napr. vlk, kuna, hlavátka, boleň, lipeň, 
mrena, slimák záhradný, rak riečny, pijavica, snežienka, plavúne).

•  nový komplexný informačný systém monitoringu poskytne nové funkcionality a nástroje na 
zabezpečenie zberu údajov o výskyte, stave a vývoji biotopov a druhov a na priame reportovanie 
voči EK.

•  realizáciou projektu sa zabezpečí zvýšenie kvalifikácie 64 vlastných odborníkov ŠOP pre 
monitoring niektorých biotopov a druhov.

Oblasť informovanosti a environmentálneho povedomia:
Výsledky monitoringu budú transformované do fundovanejších stanovísk ŠOP SR a sprístupnené 
budú aj zainteresovaným skupinám a verejnosti prostredníctvom informačného portálu. Informovanosť 
bude zabezpečovaná systematicky a informačný obsah bude poskytovaný jednotnými a navzájom 
prepojenými komunikačnými kanálmi. Informácie z oblasti monitoringu a informovanosti budú 
prostredníctvom IS priamo poskytované v procesoch vydávania elektronických rozhodnutí úradov ŽP 
vo forme eGovemment služieb.

Predmet zákazky vychádza z predmetu Projektu „Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov 
a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“, ktorého zámerom je vytvoriť a realizovať zavedenie 
monitoringu biotopov a druhov a realizáciu monitoringu biotopov a druhov za podpory a rozšírenia 
informačného systému, a to v zmysle Smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „Smernica“). Súčasťou predmetu 
zákazky je aj zabezpečenie publikovania súvisiacich informácií pre odbornú a laickú verejnosť.

Predmet zákazky tvorí zavedenie systému monitoringu biotopov a druhov podľa požiadaviek 
uvedených v súťažných podkladoch. Tie definujú metodickú, prípravnú, organizačnú a realizačnú časť 
realizácie monitoringu ako terénneho zberu údajov, ďalej časť spracovania údajov získaných v teréne, 
ich vyhodnotenia a publikovania, a to všetko vo väzbe na paralelne (v prvom roku) vytváraný a neskôr 
(v ďalších rokoch) používaný komplexný informačný systém ako základ podpory realizácie všetkých 
uvedených činností.

Časť popisu predmetu zákazky je venovaná príprave a realizácii terénneho zberu dát. Táto časť 
smeruje k vytvoreniu a zavedeniu funkčného systému prípravy a realizácie terénneho zberu dát -  
monitorovania biotopov a druhov na území SR, a to tak, aby tento systém bolo možné používať aj 
v ďalších obdobiach.

Časť popisu predmetu zákazky je venovaná vytvoreniu Komplexného informačného 
a monitorovacieho systému biotopov a druhov (ďalej ako KIMS).

Vytvorenie KIMS bude smerovať k vytvoreniu a zavedeniu funkčného informačného systému 
monitoringu biotopov a druhov, pričom zavedený systém umožní dlhodobú udržateľnosť a využiteľnosť 
aj po ukončení a realizovaní projektu zo štrukturálnych fondov.

Vytvorený informačný systém KIMS bude podporovať všetky požadované činnosti definované 
v predmete tejto zákazky súvisiace s funkčným systémom prípravy a realizácie terénneho zberu dát -  
monitorovaním biotopov a druhov na území SR.

Konzorcium v tejto ponuke ponúka také riešenie, ktoré bude spájať a prepájať všetky činnosti 
a procesy prostredníctvom navrhovaného KIMS, pričom informačný systém bude plne rešpektovať 
potreby jednotlivých činností, procesov, ich vzájomných väzieb a následností. Celý systém 
monitoringu -  vrátane informačného systému -  bude vychádzať z potreby vzájomnej kompatibility 
všetkých činností, zároveň bude zabezpečovať vzájomnú kompatibilitu čiastkových činností,
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jednotnosť postupov, unifikáciu dokumentov (ich štruktúry, používaných pojmov a pod.), umožňovať 
jednotný postup kontroly a overovania a celkovú prehľadnosť pre všetkých užívateľov.

1.2 Východiská

Monitorovanie stavu druhov a biotopov a sledovanie ich stavu je požiadavkou článku 11 a 17 
Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(smernica o biotopoch). Pri popise svojej ponuky sme vychádzali z požiadaviek uvedenej Smernice a 
z informácií uvedených v týchto súťažných podkladoch; aby sme rešpektovali celkové počty biotopov 
a druhov, uvedené v prílohe 1 , počty trvalých monitorovacích lokalít, monitorovacích návštev a ich 
frekvencie definovaných v týchto súťažných podkladoch.

Navrhovaný systém monitoringu a informačný systém je definovaný tak, aby ho bolo možné ďalej 
využívať bez ohľadu na to, či sú činnosti vykonávané v rámci kapacít Štátnej ochrany prírody SR 
(ďalej ako „ŠOP SR“) alebo externými dodávateľmi.

Vytvorenie informačného systému životného prostredia (vrátane časti „biota“) je prioritou rezortu 
životného prostredia takmer od jeho vzniku. Poznanie druhov a biotopov na základe systematického 
terénneho prieskumu, spracúvanie údajov do databáz, sprístupňovanie údajov verejnosti a pravidelný 
monitoring stavu druhov a biotopov je základom pre ďalšie opatrenia, hlavne pre starostlivosť o 
územia. Je tiež základom pre rozhodovanie orgánov štátnej správy, samosprávy, plánovanie aktivít a 
celkové využívanie územia.

Vytvorenie informačného systému a realizácia monitoringu stavu druhov a biotopov vyplýva z 
viacerých dokumentov, schválených vládou Slovenskej republiky alebo v rámci Ministerstva životného 
prostredia SR, najmä z Koncepcie monitorovania životného prostredia pre územie SR a Koncepcie 
integrovaného informačného systému o životnom prostredí SR, schválených v r. 1992.

1.2.1 Organizačný a legislatívny rámec

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je celoslovensky pôsobiacou organizáciou s
trojúrovňovým stupňom riadenia:
•  Riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody sa nachádza v Banskej Bystrici.
• Regionálne centrá OP -  Modra, Bratislava, Nitra, Varín, Námestovo, Tatranská Štrba, Banská 

Bystrica, Zvolen, Spišská Nová Ves, Prešov, Stakčín.
•  23 správ chránených krajinných oblastí a národných parkov.

Územná pôsobnosť jednotlivých správ je definovaná Rozhodnutím ministra životného prostredia
Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 77/2007 -  1.8 .

Realizácia monitoringu druhov a biotopov európskeho významu je okrem smerníc EÚ dlhodobo
vyžadovaná aj národnými dokumentmi, napr.:
•  Koncepcia monitorovania životného prostredia pre územie SR a koncepcia integrovaného 

informačného systému o životnom prostredí SR (schválené uznesením vlády SR č. 449/1992),
• Realizácia monitorovacieho systému (schválená uznesením vlády SR č. 620/1993),
• Koncepcia aktualizácie a racionalizácie environmentálneho monitoringu (schválená uznesením 

operatívnej porady ministra č. 42/2005),
• Stratégia implementácie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch v podmienkach MŽP SR na 

roky 2005-2013 - strategický cieľ č,5: zabezpečenie dlhodobého monitoringu stavu druhov a 
biotopov európskeho významu a území sústavy NATURA 2000 (schválená uznesením OPM č. 
170/2005) a Akčný plán implementácie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch na roky 2006- 
2013 v podmienkach MŽP SR (schválený uznesením OPM č. 16/2006)

•  Vytvorenie informačného systému a realizácia monitoringu stavu druhov a biotopov európskeho 
významu -  informácia o stave plnenia a návrh opatrení.
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S problematikou ochrany prírody a krajiny súvisí nasledovná legislatíva:
• Smernica rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín.
• Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 

205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., 
zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č. 359/2007 Z.z.

• Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, je transpozíciou 
smernice ISNPIRE do národnej legislatívy

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z.

• Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 34/1996 Z.z. o uzavretí Dohovoru o biologickej 
diverzite

® Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 93/1998 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane 
európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor)

e Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2004 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa 
vydáva národný zoznam území európskeho významu

• Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 82/2004 Z.z. o prijatí Kartagenského protokolu o 
biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite

Ďalšou súvisiacou legislatívou sú nasledovné právne úpravy:
® Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., zákona NR 

SR č. 287/1994 Z.z., zákona č. 171/1998 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z. a zákona č. 332/2007 Z.z.
s Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch
• Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách
• Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov
® Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2007 Z.z., ktorou sa vykonáva zákona č. 

205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.

® Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z.z.

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie

• Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z.z. v znení zákona č. 525/2003 
Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z.

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z. ktorou sa 
vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

• Zákon č. 359/2007 Z.z o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

• Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z.z. a zákona č. 628/2005 Z.z.

Ďalšou súvisiacou legislatívou sú právne úpravy týkajúce sa oblasti informatizácie:
• Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov
• Výnos č. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších 

predpisov
o Výnos č. 478/2010 Z.z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy 

v znení neskorších predpisov
• Zámer zákona o informačnej bezpečnosti
® Zámer zákona o elektronickej verejnej správe
• Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov
• Vyhlášky NBÚ týkajúce sa problematiky elektronického podpisu
® Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní v znení neskorších predpisov
o Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov
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V našej ponuke a opise riešenia rešpektujeme súvisiacu legislatívu a ďalšie právne normy týkajúce sa 
ochrany životného prostredia a informatizácie spoločnosti, vrátane štandardov pre ISVS.

1.2,2 Požiadavky na súlad s Európskymi, národnými a rezortnými koncepciami

Riešenie monitoringu a vytvorenie KIMS bude v súlade s Európskymi, národnými a rezortnými 
koncepciami týkajúcich sa danej problematiky. V  ponuke je opísaný súlad ponúkaného riešenia s 
Európskymi, národnými a rezortnými koncepciami uvedenými nižšie.

Ministerstvo ŽP SR, ako zodpovedný orgán za oblasť životného prostredia má viacero kompetencií 
v oblasti informatizácie spoločnosti. ŠOP SR ako rezortná organizácia MŽP SR pri úvahách 
o vytvorení KIMS je povinná rešpektovať tento koncepčný rámec. Preto vytvorenie KIMS bude 
vychádzať z európskych, národných a rezortných koncepčných materiálov.

Špecifikom európskych požiadaviek je participácia na tvorbe Zdieľaného environmentálneho 
informačného systému (SEIS -  Shared Environmental Information System) v Európe a participácia na 
procese transpozície a implementácie Smernice INSPIRE o infraštruktúre priestorových informácií 
a ich praktický priemet do úloh na národnej úrovni. Ďalšou základnou koncepciou je GMES (Global 
Monitoring for Environmental Security), ktorý predstavuje vytvorenie spoločných monitorovacích 
služieb pre životné prostredie a environmentálnu bezpečnosť.

Vytvorený európsky rámec bol transformovaný do národných strategických a koncepčných 
dokumentov. V oblasti informatizácie sú záväznými národnými koncepciami „Národná koncepcia 
informatizácie verejnej správy“ (NKIVS) a na ňu nadväzujúca Koncepcia rozvoja informačných 
systémov rezortu MŽP SR (KRIS MŽP SR), z ktorej vychádzajú úlohy MZP SR a jeho podriadených 
organizácií (vrátane ŠOP SR). Okrem informatizácie rezortu, ktorá je analogická s ostatnými 
ústrednými orgánmi štátnej správy, je národným špecifikom úloha zabezpečiť transpozíciu a následnú 
implementáciu Smernice INSPIRE a vybudovanie Registra priestorových informácií (RPI) 
a vybudovanie a prevádzku Národného Geoportálu, ktorý bude prepojený s európskym portálom 
INSPIRE.

Z pohľadu rezortu je kľúčovou praktická realizácia európskych a národných zámerov informatizácie 
v oblasti životného prostredia. Vo vzťahu k obsahu je dôležité rešpektovať kvalitu environmentálnych 
informácií. Všetky dátové a informačné toky v oblasti environmentálnych informácií od sledovaného 
zdroja až po koncového užívateľa je možné charakterizovať reťazcom MDIARPS: Monitoring -  Data -  
Information -  Assessment -  Reporting -  Publication -  Services (Monitoring -  Dáta -  Informácie -  
Hodnotenie od A po Z -  Reporting -  Publikovanie -  Služby. Tento reťazec je sledovaný a používaný 
na európskej úrovni a rovnako charakterizuje aj procesy, ktoré musia byť sledované v rámci 
monitoringu a KIMS.

Z vyššie popísaného východiskového rámca boli v KRIS MŽP SR stanovené nasledovné strategické 
ciele, ktoré rešpektuje aj predkladaná ponuka:
•  zlepšenie dostupnosti a kvality elektronických služieb (eSIužieb)
« poskytovanie eSIužieb v užívateľsky prívetivej podobe
•  odstránenie duplicitného využívania údajov a informácií
•  zlepšenie interoperability

Navrhované a popísané riešenie KIMS v tejto ponuke je v súlade s nasledovnými typmi projektov, 
ktoré KRIS definuje ako kľúčové z pohľadu rozvoja:
• projekty súvisiace s interoperabilitou -  KIMS bude vytvorený v súlade s princípmi servisne 

orientovanej architektúry (SOA),
• projekty zamerané na rozvoj eSIužieb -  KIMS bude poskytovať elektronické služby pre monitoring 

(prevažne formulárové a informačné),
• projekty zamerané na kľúčové riešenia -  KIMS bude riešiť problematiku implementácie smernice 

o biotopoch a čiastočne implementáciu smernice INSPIRE,
• projekty na zlepšenie efektívnosti a zníženie nákladov, zvýšenie bezpečnosti a štandardov -  KIMS 

bude vytvorený v súlade so štandardmi platnými v rámci SR a EÚ vrátane bezpečnostných 
štandardov.
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1.3 Opis jednotlivých činností pre vytvorenie komplexného systému 
monitoringu a jeho realizáciu

Ponuka popisuje nasledovné činnosti, ktoré povedú k vytvoreniu komplexného systému monitoringu 
a zabezpečia jeho realizáciu:

•  Analýza a návrh riešení monitoringu (Metodika)
•  Výber a zakreslenie trvalých monitorovacích lokalít v prostredí GIS
• Realizácia monitoringu v teréne
• Vytvorenie Komplexného informačného a monitorovacieho systému
• Spracovanie a editácia výsledkov monitoringu
•  Príprava publikácii

1.3.1 Analýza a návrh riešení monitoringu (Metodika)

Podrobný zoznam, pre ktoré druhy a biotopy sa táto činnosť vykonáva je uvedený v prílohe 1 
Súťažných podkladov (stĺpec „Analýza a návrh riešení monitoringu“). Spolu ide o 146 druhov a 66
typov biotopov.

Vyberie sa a vhodne upraví metodika, ktorá bude spĺňať podmienky pre zber potrebných údajov za 
účelom vypracovania správy pre Európsku komisiu (reportingu) podľa článku 17 Smernice o biotopoch 
(92/43/EHS) a pre manažment uvedených druhov a biotopov.

Vychádzať sa bude najmä z existujúcich metodík inventarizácie a monitorovania biotopov, rastlín 
a živočíchov európskeho významu:
a) Anonym (eds.), 2005: Hodnotenie stavu biotopov a druhov európskeho významu. Návrh metód 

monitoringu biotopov a druhov európskeho významu, ŠOP SR (nepubl.).
b) Šeffer, J., Lasák, R., Galvánek, D. & Dražil, T., 2002: Metodika mapovania biotopov p. 2-5. In: 

Stanová, V., Valachovič, M. (eds.): Katalóg biotopov Slovenska, DAPHNE, Bratislava, 225 pp.
c) Polák, P., Saxa, A., (eds.), 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP 

SR, Banská Bystrica, 736 s.
d) Merganič, J., Šmelko, Š., 2008: Monitorovanie stavu lesných biotopov európskeho významu v š.p. 

Lesy SR. Metodika terénneho zberu a spracovania údajov pri jednofázovom a dvojfázovom 
terestrickom výberovom dizajne. Čiastková správa projektu 563/NLC/2007, FORIM, Zvolen, 66 s.

Analýzu a návrh riešení monitoringu (metodiku) vypracujú príslušní kľúčoví experti -  garanti 
a v prípade potreby - pre špeciálne skupiny živočíchov -  zhotovitel zabezpeci ďalších expertov.

1.3.1.1 Výber relevantných parametrov monitorovania

Parametre monitorovania vychádzajú z parametrov, ktoré požaduje Európska Komisia resp. povinných 
parametrov, ktoré sú uvedené v Prílohe 2 Súťažných podkladov. Každý parameter je vyjadrený 
jednotkami, opisom alebo číselníkom. Rámcové povinné parametre vyplývajúce z reportingu stavu 
druhov a biotopov (v zmysle smernice o biotopoch) sú v Prílohe 2. ŠOP SR má právo navrhnuté 
parametre, alebo ich kvantifikátory v záujme jednotnosti monitoringu upraviť. V prípade nelesných 
biotopov budú parametre stanovené zvlášť pre extenzívny (remapovanie) na trvalých monitorovacích 
lokalitách (TML) a zvlášť pre intenzívny monitoring na trvalých monitorovacích plochách (TMP).

1.3.1.2 Príprava (vypracovanie) metodík monitorovania

Spôsob zisťovania uvedených parametrov v teréne spolu s prípravnými prácami a ich vyhodnotením 
bude opísané v metodike pre každý druh a biotop samostatne. Metodika bude obsahovať spôsob 
kancelárskej prípravy na monitoring, samotný výkon monitoringu (postup zisťovania jednotlivých 
parametrov v teréne), spôsob postupu po ploche a spôsob vyhodnotenia údajov, tak aby každý 
mapovateľ použil rovnaký postup a údaje boli vyhodnotiteľné a porovnateľné. Opis metodiky 
zisťovania parametrov poukáže na ich zápis do jednotlivých polí terénneho a elektronického
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formulára. Metodika bude obsahovať zdroje, ktoré boli použité pri jej tvorbe alebo úprave existujúcich
metodík.
Metodika bude mať jednotnú formu a štruktúru pre každý druh a biotop. Minimálne bude obsahovať
tieto náležitosti:
•  slovenský a latinský názov druhu/biotopu,
•  meno spracovateľa metodiky a jej oponenta,
•  názov a popis metódy (metód) zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne,
•  zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne,
•  čas monitorovania,
•  spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná) a trvalých plôch (T M P) vnútri TML,
•  podrobný opis metódy (postup) výkonu monitoringu s postupnosťou krokov a spôsobom 

manipulácie s druhmi,
•  determináčné znaky druhu (len v prípade možnej zámeny s inými druhmi),
•  špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia,
• spôsob zápisu, spracovania a vyhodnotenia údajov z TML a TMP,
• návrh unifikovaného formulára pre realizáciu monitoringu v teréne, ktorý bude v prípade biotopov 

obsahovať parametre umožňujúce hodnotenie špecifickej štruktúry a funkcie biotopu, vrátane 
typických druhov a v prípade druhov určenie veľkosti populácie, dôvody zmeny populácie, vplyvy 
a opis biotopu populácie druhu.

1.3.1.3 Návrh elektronického formuláru pre zber dát

Parametre monitoringu sa premietnu do elektronického formulára, t. j. databázy principiálne 
vychádzajúcej zo štruktúry údajov v Informačnom systéme taxónov a biotopov ŠOP SR (ISTB). 
Formulár bude vyhotovený pre každý druh a biotop samostatne. Formulár bude obsahovať návod na 
inštaláciu formulára a manuál na vyplnenie každého jeho parametra. Formulár bude prepojený 
s metodikou zberu dát a opačne. Formulár bude slúžiť pre mapovateľov na vyplnenie údajov 
z monitoringu a ich odovzdanie vedúcemu skupiny resp. ŠOP SR. Databázový formulár bude slúžiť 
dočasne, t. j. do doby pokiaľ nebude hotová príslušná funkcionalita v rámci KIMS pre monitoring 
druhov a biotopov.

1.3.1.4 Určenie veľkosti monitorovanej plochy

V prípade nelesných biotopov (všetky okrem kódu začínajúceho číslom 9) musí byť monitoring 
vykonávaný v dvoch úrovniach - extenzívny a intenzívny monitoring. Extenzívny monitoring bude 
prebiehať formou remapovania t.j. opätovného mapovania vopred vymedzených polygónov (TML- 
trvalé monitorovacie lokality) podľa metodiky Katalógu biotopov (Šeffer et al., 2002). Intenzívny 
monitoring bude viazaný na založené trvalé monitorovacie plochy (TMP), kde bude základ 
fýtocenologický zápis. Veľkosť plochy (TML) pre extenzívny monitoring teda nebude stanovená, keďže 
pôjde o unikátne polygóny viazané na konkrétne lokality výskytu biotopov. Veľkosť plochy pre 
intenzívny monitoring nelesných biotopov (TMP) stanovená bude, rovnako ako pre ostatné druhy 
a lesné biotopy, ktoré musia byť monitorované len intenzívnym monitoringom na TMP.

1.3.1.5 Určenie času monitorovania počas roka a dňa

Každý druh a biotop bude mať stanovené optimálne obdobie v roku ohraničené dátumom, kedy je 
monitoring potrebné vykonávať. V  prípade frekvencie častejšej ako 1 x ročne budú tieto obdobia 
stanovené samostatne. V  prípade živočíchov bude stanovený aj čas počas dňa, kedy je potrebné 
monitoring vykonávať.

1.3,1.6 Spôsob fixácie (označenia) plochy (TMP)

Každý druh a biotop bude mať stanovený spôsob fixácie TMP (kotvy, drevené kolíky, označenie 
sprejom na skalách, na stromoch, páska, bez fixácie, atď.). Uvedený spôsob fixácie mapovateľ 
realizuje pri prvej návšteve TMP t.j. TMP fixovať podľa určeného jednotného spôsobu napr. kolíkmi,
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sprejom, atď. Opísaný bude aj spôsob dohľadania TMP (napr. detektor kovov, GPS, vizuálne, atd'.), 
tak aby pri ďalších návštevách bola TMP spoľahlivo lokalizovaná.

1.3.1.7 Nevyhnutné úkony

Ďalšie nevyhnutné úkony špecifické pre konkrétny druh alebo biotop, ktoré bude považovať garant za 
dôležité pre úspešné zvládnutie monitoringu.

1.3.1.8 Súpis nevyhnutného terénneho vybavenia pre výkon monitoringu podľa d ruhov/ 
biotopov

Pre samotný výkon monitoringu bude mapovateľ vybavený technickými a monitorovacími pomôckami, 
ktoré budú pre každý druh a biotop uvedené v súpise nevyhnutného terénneho vybavenia pre výkon 
monitoringu. Tento súpis bude tvoriť prílohu každej metodiky.

Predmetom odovzdania časti Analýza a návrh riešení monitoringu budú príslušné dokumenty.

1.3.2 Výber a zakreslenie trvalých monitorovacích plôch a lokalít (TML) v GIS

Podrobný zoznam pre ktoré druhy a biotopy sa táto činnosť vykonáva je v Prílohe 1 (stĺpec „Výber a 
zakreslenie TML v GIS“). Celkovo sa predpokladá potreba zakreslenia 6839 TML pre 91 druhov a 62 
typov biotopov. Počet TML bude pre každý druh a biotop v príslušnom biogeografickom regióne 
dodržaný minimálne podľa prílohy 1 týchto súťažných podkladov, stĺpec „Celkový počet TML“. Pri 
zmene počtu TML zhotovitel si vyžiada písomný súhlas ŠOP SR. TML budú zakreslené ako uzavreté 
polygóny s príslušným tvarom a veľkosťou v zmysle metodiky, v takej presnosti, aby lokalizácia plochy 
bola z mapy v teréne jednoznačne určiteľná. Atribútová tabuľka GIS vrstvy TML bude obsahovať, por. 
číslo TML, názov TML, monitorovaný druh/biotop, katastrálne územie, okres, príslušnosť 
k organizačným útvarom ŠOP SR, čas a rok monitorovania a meno zodpovedného mapovateľa, názov 
zodpovednej organizácie (aj subdodávateľ) a meno a kontakt na vedúceho skupiny.

Zhotovitel určí kritériá (stratifikovaný výber) pre identifikáciu monitorovacích plôch a lokalít v rámci Slovenska 
na založenie trvalého monitoringu, pričom bude vychádzať z nasledovných rámcových kritérií:
•  Výskyt druhu/biotopu v rámci biogeografického regiónu (alpský a panónsky),
•  Variabilita biotopu/druhu z hľadiska geografického, regionálneho a fytocenologického,
•  Kvalita populácie druhu alebo jeho biotopu a stav, ohrozenie, degradácia a stabilita biotopu,
•  Homogenita biotopu a populácie druhu (obmedziť vplyv okrajového efektu a prechody do iných 

biotopov, vylúčiť netypické miesta),
•  Iné kritéria: veľkosť TML, dobrá identifikácia TML v teréne, dostupnosť a p.,
•  Prekrytie s územiami európskeho významu (vrátane navrhovaných),
•  Počet lokalít stanovených projektom (Príloha 1 Súťažných podkladov),

V prípade nelesných biotopov aj:
•  Prekrytie s LPIS.
•  Výber určitého počtu plôch v rámci každej formačnej skupiny biotopov: 1. slaniská a biotopy 

s výskytom halofýtov, 2. piesky a pionierske porasty, 3. vodné biotopy, 4. nelesné brehové 
porasty, 5. krovinové a krfčkové biotopy, 6 . alpínska vegetácia, 7. teplo a suchomilné travinno - 
bylinné porasty, 8. lúky a pasienky, 9. rašeliniská a slatiny, 10. prameniská, 11. skalné a sutinové
biotopy, 1 2 . lesy.

Syntézou premietnutia rámcových kritérií do výberu TMP a TML pre monitoring sa vyberie ich 
reprezentatívna vzorka. Vybrané TMP a TML pre alpský a panónsky biogeografický región zhotovitel zakreslí 
do Geograficko-informačného systému (GIS), ktorý bude súčasťou KIMS, a to v takej presnosti, aby 
lokalizácia plochy bola z mapy v teréne jednoznačne určiteľná.

Zakreslenie monitorovacích lokalít v prostredí GIS bude uskutočnené s garanciou odbornej správnosti 
príslušnými kľúčovými expertmi -  garantmi, prípadne inými expertmi pre jednotlivé oblasti monitoringu
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(s výnimkou lokalít, za ktorých zakreslenie zodpovedá ŠOP -  ako je uvedené v prílohe č. 1 súťažných
podkladov).

Predmetom odovzdania časti Výber a zakreslenie trvalých monitorovaných lokalít (TML) v GIS budú 
GIS vrstvy vo formáte shapefile (SHP).

1,3,3 Realizácia monitoringu v teréne

f .3.3.1 Terénny zber dát

Podrobný zoznam pre ktoré druhy a biotopy sa táto činnosť vykonáva je prílohe 1 (stĺpec „Realizácia 
monitoringu v teréne“). Spolu ide o 131 druhov a 55 typov biotopov. Realizovať bude potrebné 
približne 13 991 návštev na TML počas predpokladaného obdobia trvania zákazky (3 roky). Túto 
činnosť zhotovitel zabezpečí prostredníctvom vedúcich skupín a priamych mapovateľov.

Spracujeme harmonogram monitoringu na 6 ročné reportovacie obdobie, t.j. aj po skončení zákazky, 
pričom do prvých troch rokov zahrnieme všetky lokality a kalkulované návštevy vyplývajúce z projektu 
(príloha 1 súťažných podkladov). Harmonogram monitoringu bude obsahovať kód TML, názov TML, 
monitorovaný druh/biotop, katastrálne územie, okres, príslušnosť k organizačným útvarom ŠOP SR, 
čas a rok monitorovania a meno zodpovedného mapovatefa, názov zodpovednej organizácie (aj 
subdodávateľ) a meno vedúceho skupiny.

Pri prvej návšteve TMP sa označia fixnými bodmi. Počet fixných bodov a spôsob fixácie spresní 
metodika (fixovanie 2 rohových bodov, fixovanie všetkých 4 rohových bodov, fixovanie stredového 
bodu TMP a pod.). Body sa zamerajú GPS prístrojom a premietnu do máp v prostredí GIS (formát
■shp).

V  prílohe 1 súťažných podkladov je prehľad počtu monitorovaných lokalít (TML) a počet návštev. 
Podľa druhov a biotopov a biogeografického regiónu je uvedený rozpis s pridelením navrhovaného 
počtu TML a periodicitou návštev počas 3 ročnej realizácie zákazky.

Opakovaný monitoring bude prebiehať na konkrétnej TML približne v rovnakom termíne. Zber dát 
z jedného biotopu musí prebiehať v čo najkratšom časovom úseku. Je nutné brať do úvahy aj 
prípadný posun vo fenológii v korelácii s nadmorskou výškou, tzn. najskôr monitorovať TML toho 
istého biotopu v nižších nadmorských výškach a v teplejších oblastiach.

Trávinno-bylinné biotopy sa najlepšie monitorujú pred prvou kosbou, v termíne od polovice mája do 
polovice júla. Lesné biotopy sa zväčša monitorujú v termíne od mája do septembra. Vodné biotopy sa 
monitorujú v lete, v termíne jún až september. Biotopy vyskytujúce sa vo vyšších nadmorských 
výškach sa zvyknú monitorovať v letnom období od polovice júna do septembra.

Samotnú realizáciu monitoringu musí mapovateľ vykonávať podľa stanovenej metodiky. Výsledky 
bude zapisovať prostredníctvom on-line web formulára budovaného komplexného informačného a 
monitorovacieho systému. Mapovateľovi bude pridelené heslo s možnosťou editácie výsledkov 
na TML ktoré mu boli pridelené. V prípade, že pri prvej návšteve TML mapovateľ identifikuje, že 
cieľový druh alebo biotop, pre ktorý je TML určená, sa na lokalite nevyskytuje a ani nie sú predpoklady 
pre jeho výskyt, v najbližšom okolí navrhne novú TML, ktorá tieto podmienky spĺňa. V prípade zmeny 
lokalizácie TML mapovateľ zakreslí jej novú pozíciu do GIS vrstvy. Údaje z terénneho formulára 
prepíše mapovateľ do on-line web formulára komplexného informačného a monitorovacieho systému, 
pripojí GIS vrstvu (formát .shp), fotografie, atď. a odošle údaje na validáciu vedúcemu skupiny.
V prípade, že vedúci skupiny údaje po validácii vráti na opravu, je mapovateľ povinný korektúru 
vykonať podľa jeho pokynov.

Realizácia monitoringu v teréne bude uskutočnená počas troch letných (a v prípade niektorých 
živočíchov troch zimných) monitorovacích sezón. Vzhľadom na rozbehnutú sezónu 2012 sa s úplnou 
realizáciou zimných a letných monitorovacích sezón počíta až v rokoch 2013 a 2014, pričom v roku 
2015 budú dokončené len tie sezóny (resp. mesiace) realizácie monitoringu, ktoré nebudú realizované
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v roku 2012. Časť monitorovacích návštev vykonajú pracovníci ŠOP (ako je uvedené v prílohe č. 1 
súťažných podkladov).

1.3.4 Prvotné spracovanie údajov

Podrobný zoznam pre ktoré druhy a biotopy sa táto činnosť vykonáva je v prílohe 1 (stĺpec „Realizácia 
monitoringu v teréne“). Spolu ide o 131 druhov a 55 typov biotopov. Spracovať bude potrebné údaje 
približne z 13 991 návštev na TML počas predpokladaného obdobia trvania zákazky (3 roky).

Pôjde o nasledovné čiastkové činnosti:
» spracovať údaje získané terénnym zberom dát
•  vložiť získané dáta do informačného systému

Priami mapovatelia spracujú údaje získané terénnym zberom dát (zjednotenie pohľadu, prehodnotenie 
a zjednotenie odhadovaných hodnôt a pod.) a vložia získané dáta prostredníctvom elektronických 
formulárov do informačného systému.

Túto činnosť budú môcť vykonávať aj priamo v teréne alebo následne po uskutočnení každej návštevy
-  teda priebežne. Priamym mapovateľom bude v zmysle ich prístupových práv do systému KIMS 
umožnené odosielať dáta online (v prípade dostupnosti pripojenia na Internet) alebo offline 
s možnosťou neskoršej online synchronizácie po pripojení do systému.

Vzhľadom na charakter návštev terénu u veľkej časti druhov a biotopov nebude možné využiť systém 
vkladania získaných údajov priamo v teréne. Je však dôležitá existencia možnosti práce 
s elektronickými formulármi „na diaľku“. Táto možnosť zabezpečí rýchlejší prísun dát do systému, 
zefektívni využitie času priamych mapovateľov, a tým zefektívni a zrýchli celý proces monitoringu 
v časti jeho praktickej realizácie a spracovania výstupov.

Po vložení údajov do informačného systému budú tieto pripravené na verifikáciu vedúcim skupiny.

1.3.5 Vytvorenie Komplexného inform ačného m onitorovacieho systému (KIMS)

Jedným zo základných cieľov projektu je vybudovanie komplexného informačného a monitorovacieho 
systému (KIMS). Systém bude poskytovať nástroje pre zabezpečenie zberu údajov o výskyte, stave a 
vývoji biotopov a druhov, aplikačné rozhranie pre publikovanie údajov (vrátane priestorových údajov) 
verejnosti a tiež nástroj pre reporting v rámci organizácie, smerom na ministerstvo a hlavne voči 
Európskej komisii.

Vytvorenie KIMS zabezpečí vytvorenie a zavedenie funkčného informačného systému monitoringu 
biotopov a druhov, pričom systém bude dlhodobo udržateľný a využiteľný aj po ukončení a realizovaní 
projektu zo štrukturálnych fondov.

Komplexný informačný a monitorovací systém bude podporovať všetky požadované činnosti 
definované v predmete zákazky súvisiace s funkčným systémom prípravy a realizácie terénneho 
zberu dát -  monitorovaním biotopov a druhov na území SR. KIMS bude podporovať vzájomnú 
kompatibilitu jednotlivých činností monitoringu, bude podporovať ich špecifické potreby, jednotnosť 
postupov unifikáciu výstupov a dokumentov. Informačný systém bude vybudovaný presne podľa 
požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a bude obsahovať všetku požadovanú fiinkcionalitu.

1.3.5.1 Stručný popis súčasného stavu

Stručný popis súčasného stavu je uvedený v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky. 
Dátovú základňu ŠOP SR predstavujú nasledovné Geopriestorové údaje v jej správe:

•  Trvalé monitorovacie plochy
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•  Dáta o taxónoch (ISTB, zdroj: mapovania alebo náhodné nálezy)
•  Dáta o biotopoch (ISTB, zdroj: mapovania alebo náhodné nálezy)
• MCHÚ -  maloplošné chránené územia
• VCHÚ -  veľkoplošné chránené územia
•  CHVÚ -  chránené vtáčie územia
•  ÚEV -  územia Európskeho významu
• Územia svetového a prírodného dedičstva UNESCO
• Ramsarské lokality
•  Dáta monitoringu mokradí
•  Biosférické rezervácie
• Chránené stromy
• Biogeografické regióny
• Ostatné GIS vrstvy ŠOP SR (napr. kompetencie)

Všetky vyššie uvedené geopriestorové údaje dátovej základne ŠOP SR budú zapracované do 
aplikačného riešenia KIMS ako podkladové geopriestorové vrstvy. Prístup a editáciu vrstiev budú 
užívatelia KIMS vykonávať v prostredí GIS klienta, prístup k prezeraniu vrstiev a prislúchajúcich 
informácií bude zabezpečený funkcionalitou na úrovni tenkého GIS klienta.

Popisné údaje v správe ŠOP SR reprezentujú:
•  Číselník taxónov
•  Číselník biotopov
• Standard Data Form (SDF)
• Databáza monitoringu výnimiek na lov veľkých šeliem
• Užívatelia IS

Vyššie uvedené popisné údaje v správe ŠOP SR budú migrované na základe vykonanej analýzy 
a návrhu riešenia do KIMS.

Dokumentáciu v správe ŠOP SR reprezentujú:
•  Dokumentácia MCHÚ
• Dokumentácia VCHÚ
• Dokumentácia CHVÚ
• Dokumentácia SDF
• Dokumentácia k územiam prírodného svetového dedičstva UNESCO
• Dokumentácia k Ramsarským lokalitám
• Dokumentácia k Biosférickým rezerváciám
• Dokumentácia k chráneným stromom
• Dokumentácia k výnimkám na lov veľkých šeliem
• Dokumentácia a online help k samotnému IS

Vyššie uvedené dokumenty a dokumentácia v správe ŠOP SR budú na základe vykonanej analýzy 
a návrhu riešenia migrované do DMS prostredia KIMS 

Ostatné údaje v správe a evidencii ŠOP SR
• Grafické a popisné údaje katastra nehnuteľností SR
• Jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL)
• SVM50 -  Štátna vektorová mapa v mierke 1:50 000
•  SVM500 -  Štátna vektorová mapa v mierke 1:500 000
« Administratívne hranice (vytvorené z oficiálnych hraníc katastrálnych území)
•  Ortofotomapy

Všetky vyššie uvedené ostatné údaje v správe a evidencii ŠOP SR budú zapracované do aplikačného 
riešenia KIMS ako podkladové geopriestorové vrstvy. Prístup a editáciu vrstiev budú užívatelia KIMS 
vykonávať v prostredí GIS klienta, prístup k prezeraniu vrstiev a prislúchajúcich informácií bude 
zabezpečený funkcionalitou na úrovni tenkého GIS klienta.

o Externé dátové zdroje

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny je podľa § 51 zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny a podľa § 18 a prílohy č. 16 vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 24/2003 Z. z. úradnou evidenciou chránených území (CHÚ) a chránených stromov 
(CHS) Slovenskej republiky. Jeho obsah tvorí zbierka listín o CHÚ a CHS, prírastkový katalóg CHÚ a
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CHS a databáza CHÚ a CHS. Vedením štátneho zoznamu bolo od 1.7.2002 Ministerstvom ŽP SR 
poverené Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši (ďalej SMOPaJ). 
Základnú databázu štátneho zoznamu spravuje pre SMOPaJ Slovenská agentúra životného 
prostredia. Navrhovaný IS sa bude pripájať na databázu Štátneho zoznamu čo zabezpečí vzájomnú 
aktuálnosť a kontrolu informácií o CHÚ a CHS medzi databázami.

o Dátová základňa ŠOP

Prehľad typov dát dátovej základne ŠOP, ich približná veľkosť a počet záznamov ukazujú nasledujúce 
tabuľky:

Názov Typ dát Objem dát 
(MB)

Približný
počet
záznamov

Vlastník

Trvalé monitorovacie plochy GIS vrstva 2 10000 ŠOP SR

ISTB MySQL databáza 800 1800000 ŠOP SR

MCHÚ -  Maloplošné chránené územia GIS vrstva 4 1200 ŠOP SR

VCHÚ -  Veľkoplošné chránené územia GIS vrstva 4 40 ŠOP SR

CHVÚ -  Chránené vtáčie územia GIS vrstva 6 42 ŠOP SR

ÚEV -  Územia Európskeho významu GIS vrstva 6 600 ŠOP SR

Územia svetového a prírodného dedičstva
UNESCO GIS vrstva 1 3 ŠOP SR

Ramsarské lokality GIS vrstva 1 14 ŠOP SR

Dáta monitoringu mokradi GIS vrstva 50 neznámy ŠOP SR

Biosférické rezervácie GIS vrstva 1 10 ŠOP SR

Chránené stromy GIS vrstva 1 2000 ŠOP SR

Biogeografické regióny GIS vrstva 1 2 ŠOP SR

Kompetencie správ ŠOP SR GIS vrstva 3 40 ŠOP SR

Standard Data Form (Natura20Q0) (národná 
verzia so zoznamami parciel) MS Access databáza 800 neznámy ŠOP SR

Grafické dáta katastra VGI 3200 neznámy ÚGKK/GKÚ

Popisné dáta katastra DBF 6500 neznámy ÚGKK/ GKÚ

ZM 1:10000 TI F 12000 neznámy ÚGKK/GKÚ

SVM50 SHP/TIF 350 neznámy ÚGKK/ GKÚ

SVM500 SHP/TIF 40 neznámy ÚGKK/GKÚ

Ortofotomapy (1 x1 m) JPG 11000 neznámy Eurosense / 
Geodis

o Prevádzkované IS 
ŠOP SR v súčasnosti prevádzkuje nasledovné IS:

Názov IS Technologická platforma Účel využitia Požiadavky na prepojenie 
alebo migráciu údajov do
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KIMS

ISTB
MySQL/PHP -  serverová 
časť 1 MSAccess -  
klientske aplikácie

Uchovávanie 
a spracovanie údajov 
o výskyte chránených 
druhov, chránených
biotopov a inváznych 
rastlín

Migrácia kompletnej 
údajovej databázy. 
Migrácia a transformácia 
užívateľských účtov do 
KIMS. Čiastočná 
transformácia logiky a 
procesov ISTB do KIMS

Spôsob a rozsah migrácie ISTB do KIMS bude podrobne stanovený a popísaný v rámci analýzy 
a návrhu riešenia KIMS a bude rešpektovať požiadavky uvedené v tabuľke popisu Prevádzkovaného
IS.

1.3.5.2 Návrh riešenia Komplexného informačného a monitorovacieho systému

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bude navrhnutý tak aby spĺňal všetky 
všeobecné, základné, funkčné, bezpečnostné, procesné, infraštruktúrne a iné požiadavky uvedené 
v súťažných podkladoch.

KIMS bude navrhnutý a realizovaný v súlade s rámcovým návrhom architektúry IS podľa NKIVS. 
Návrh riešenia KIMS je plne v súlade so strategickými dokumentmi, dodržiava štandardné princípy 
požadované pre budovanie moderných informačných systémov, je plne v súlade s platnou 
legislatívou. KIMS bude zároveň rešpektovať a podporovať strategické ciele stanovené v KRIS MŽP 
SR a to predovšetkým:

•  Zlepšenie dostupnosti a kvality elektronických služieb
• Poskytovanie elektronických služieb v užívateľsky prívetivej podobe
• Odstránenie duplicitného využívania údajov a informácií
•  Zlepšenie interoperability

Dôležitou črtou architektúry navrhovaného riešenia je tiež v maximálnej možnej miere využitie 
princípov Servisne orientovanej architektúry (SOA) -  predovšetkým pre jednoduchšiu integráciu so 
systémami v rámci ŠOP, národnými IS a aj IS na úrovni medzinárodných organizácii -  predovšetkým 
EÚ a EK. Princíp SOA architektúry je definovaný aj v základnom strategickom dokumente pre oblasť 
informatizácie verejnej správy -  v dokumente NKIVS.

Hlavnými vlastnosťami navrhovaného riešenia budú predovšetkým:
•  využitie princípov Servisne orientovanej architektúry (SOA) -  predovšetkým pre jednoduchšiu 

integráciu so systémami v rámci organizácie, národnými IS a aj IS na úrovni medzinárodných 
organizácii,

•  viacvrstvová architektúra oddeľujúca jednotlivé vrstvy riešenia -  a to predovšetkým 
databázovú, aplikačnú, integračnú, prezentačnú vrstvu, od vrstvy služieb a pod.,

•  komunikácia s užívateľmi predovšetkým prostredníctvom webového portálu,
•  výkonná centralizovaná databáza -  obsahujúca konzistentné údaje, poskytujúca základ pre 

tvorbu výstupov v zmysle definovaných požiadaviek,
•  elektronizácia postupov monitoringu, spracovania a vyhodnocovania údajov v rámci IS,
•  zber údajov prostredníctvom štandardných technológií a nástrojov poskytujúcich užívateľom 

maximálny komfort,
« silné reportingové nástroje,
•  integrácia priestorových údajov v rámci IS

o Softvérová a aplikačná architektúra riešenia

Softvérová architektúra riešenia KIMS predpokladá realizáciu formou viacvrstvového informačného 
systému. Základné vrstvy KIMS budú:

• Prezentačná vrstva -  bude predstavovať používateľské rozhranie, ktoré bude zabezpečovať 
výmenu informácií medzi KIMS a používateľmi. Bude ju reprezentovať:



Návrh zmluvy -  príloha č. 1

o internetový portál umožňujúci prezentáciu výsledkov monitoringu, 
o iniranetové a internetové riešenie umožňujúce napĺňanie priestorových ako aj 

popisných informácií z monitoringu (prostredníctvom elektronických formulárov) cez 
prostredie tenkého klienta, 

o klientske aplikácie (hrubý klient) umožňujúce ďalšie spracovanie výsledkov 
monitoringu a priestorových údajov na lokálnych staniciach pre potreby ŠOP SR 

o mobilná aplikácia umožňujúca vytváranie, spracovanie, odosielanie a prezeranie 
priestorových a popisných údajov z monitoringu v prepojení na klientske aplikácie.

•  Integračná vrstva -  zabezpečí štandardné rozhrania pre komunikáciu aplikačnej vrstvy s 
prezentačnou vrstvou, s dátovou vrstvou a s inými informačnými systémami prostredníctvom 
rozhraní webových služieb. Integračná vrstva bude zároveň obsahovať nástroje pre správu 
dokumentov (DMS) a obsahu (CMS). Integračná vrstva umožní integráciu KIMS na okolité IS 
verejnej správy a rezortu MŽP SR.

•  Aplikačná vrstva -  bude predstavovať aplikačnú (tzv. „business“) logiku, ktorá zabezpečí 
spracovanie údajov, v podobe implementovaných algoritmov, najmä poskytovanie, ukladanie 
a zmenu údajov v dátovej vrstve (priestorových ako aj popisných). Predstavovať ju budú 
aplikácie umožňujúce spracovávať výsledky monitoringu, pričom kľúčovými budú aplikácia na 
správu priestorových a popisných údajov (Geografický informačný systém -  GIS) a aplikácia 
na výkon monitoringu (Monitorovací systém) ale aj aplikácie na správu užívateľov a celého 
KIMS.

•  Dátová vrstva -  ktorá bude uchovávať potrebné údaje, vo vhodne zvolenej štruktúre pre 
potreby spracovania aplikačnou vrstvou. Dátová vrstva bude tvorená štandardným relačným 
databázovým systémom.

Pri výbere softvérových komponentov pre navrhované riešenie sme brali do úvahy predovšetkým:
• Požiadavky zákazníka na jednotlivé komponenty
• Dodržiavanie a podpora štandardov
• Architektúru dodávaného riešenia, možnosti integrácie komponentov
• Stabilitu a dlhodobú podporu riešenia
• Možnosti prispôsobenia riešenia potrebám zákazníka
•  Referencie komponentov z oblasti verejnej správy
• Rozsah riešenia, náročnosť obsluhy a podpory
• Cenu a udržateľnosť, zhodnotenie vynaložených investícií
•  Rýchlosť nasadenia riešenia

KIMS bude vytvorený na báze viacvrstvovej architektúry, kde používateľské rozhranie, logika 
funkčných procesov (biznis pravidlá) a úložisko dát budú vyvíjané, udržiavané a prevádzkované ako 
nezávislé moduly, na rozdielnych platformách podľa nasledujúcej schémy

■ . 4 ■ ,1 - f

Vybrané technológie umožnia aby každá logická časť KIMS (prezentačná, aplikačná, databázová) 
mala duplicitnú inštaláciu, ktorá zabezpečí chod systému aj v prípade výpadku jedného zo serverov. 
Zvolený operačný systém Windows operačný systém Microsoft Windows dovoľuje inštaláciu bežne 
používaných webových prehliadačov: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari a pod..
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Technológie (.NET, JAVA, OpenSource) použité pre vývoj KIMS umožnia integráciu ďalších aplikácií, 
zabezpečia otvorenosť systému, definovanie aplikačného programového rozhrania (ďalej len „API“) a 
webových služieb (popis rozhrania bude súčasťou dokumentácie).

KIMS bude vytvorený ako modulárny systém, ktorý umožní pridávanie ďalších funkcionalít do systému 
a ich vzájomnú prepojiteľnosť. KIMS bude zároveň predstavovať centralizované riešenie z pohľadu 
aplikačnej aj databázovej úrovne (miestom prevádzky bude sídlo ŠOP SR). V neposlednom rade 
KIMS bude vytvorený v súlade so štandardmi pre ISVS, bude podporovať XML, spoluprácu s klientmi 
podporujúcimi HTML 4.x a podporovať štandardy OGC.

Vzhľadom na zvolené kritériá navrhujeme navrhované riešenie postaviť na nasledujúcich softvérových 
riešeniach:

• Front-office / Prezentačná vrstva
o Lomtec ActiveWeb Portál MVC .NET

■ Internetový portál pre prezentáciu výsledkov monitoringu 
o Lomtec ActiveWeb GIS

Webový GIS portál pre prezentáciu výsledkov monitoringu na mapových 
podkladoch vytvorený nad OpenSource (OpenLayers) 

o Lomtec ActiveOffice .NET
■ Intranetový a internetový portál pre napĺňanie a prácu s dátami v rámci 

monitorovacieho systému
o ArcGIS Server, ArcGIS for INSPIRE

* GIS klient pre prácu s priestorovými údajmi a metaúdajmi 
o Mobilný klient

* Pre prácu s monitorovacím systémom prostredníctvom mobilného zariadenia
• Mid-office / Integračná vrstva

o Lomtec ActiveOffice .NET
■ Webové služby, komunikácia prostredníctvom XML, integračné služby, 

workflow aplikácie, systém pre správu dokumentov
o Lomtec ActiveWeb .NET

■ Systém pre riadenie obsahu -  CMS
• Aplikačná vrstva

o LomtecActiveOffice.NET
Aplikačná / business logika KIMS

s Dátová vrstva
o MS SQL Server 2008 

Z pohľadu jednotlivých vrstiev aplikácií navrhujeme použiť nasledujúce softvérové produkty a 
technológie:

a Prezentačná vrstva
o Lomtec ActiveWeb Portál MVC .NET 
o Lomtec ActiveOffice .NET 
o Lomtec ActiveWeb GIS
o ArcGIS Server, ArcGIS for INSPIRE (map services, image service, geoprocessing 

services, OGC services (WMS, WFS, WCS), metacatalog publishing)) 
o ASP.NET 
o HTML 
o Ajax 
o JavaScript 

° Integračná vrstva
o Lomtec ActiveWeb CMS .NET 
o Lomtec ActiveOffice 
o Webové služby 
o XML

■ Aplikačná vrstva
o LomtecActiveOffice.NET 
o Microsoft.NET 
o Microsoft WWF
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■ Databázová vrstva
o MS SQL Server 2008 
o Iné úložiská

Navrhovaným operačným systémom je MS Windows Server 2008. Virtualizačná vrstva a HW sú 
popísané v kapitole HW architektúra.

Nalsedujúci obrázok zobrazuje schému riešenia na základe požiadaviek na aplikačnú čast:

In í^gm ňné vrstvil W^bcwých z k i i k b  ’ 
fftlegrBfiflé rozhrania pre m te rm  systémy 

i A^ŕveORce -  v & h  m m o s s ' i

o Funkčná špecifikácia komponentov aplikačnej architektúry
riešenia

Prezentačná vrstva KIMS bude podľa požiadaviek tvorená informačným portálom, intranetovým a 
intemetovým riešením, mobilným klientom a GIS klientom. Prezentačná vrstva umožní napĺňanie 
geografických ako aj popisných informácií z monitoringu (prostredníctvom elektronických formulárov) 
cez prostredie tenkého klienta. Mobilná aplikácia umožní vytváranie, spracovanie, odosielanie a 
prezeranie priestorových a popisných údajov z monitoringu v prepojení na klientske aplikácie.
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■ Prezentačná vrstva -  Internetový /  informačný portál
prezentujúci výsledky monitoringu

Internetový / Informačný portál umožňujúci prezentáciu výsledkov monitoringu bude jedným zo 
základných komponentov prezentačnej /  front-office vrstvy KIMS. Hlavnou úlohou portálu bude 
podpora pre splnenie jedného z hlavných ciefov projektu -  zvýšenie informovanosti zainteresovaných 
skupín a verejnosti o aktuálnom stave a vývoji ochrany prírody. Portál bude obsahovať nástroje na 
publikovanie údajov z monitoringu včítane mapových údajov.

Z požadovaných funkcií na KIMS bude informačný portál plniť:
■ Prehľadnosť, vysoká použiteľnosť, dôraz na “user experience"
- Poskytovanie dát verejnosti
■ Publikovanie dát z monitoringu veľkých šeliem a mačky divej a podporu procesu udeľovania 

výnimiek na lov medveďa hnedého
■ Publikáciu dát z monitorovania mokradí
■ Publikovanie údajov o územiach NÁTUR A 2000 (parcely, stupne ochrany, predmety ochrany, 

vplyvy, atď.) prepojené s katastrálnym portálom a JPRL
■ Sprístupňovanie údajov o monitoringu a výnimkách cez webovú stránku
■ Prístup do informačného portálu a GIS front-end aplikácie
■ Prístup k portálu z intranetu a extranetu
■ Prihlásenie pre rôzne úrovne prístupov (verejnosť, náhodný mapovateľ, mapovateľ, vedúci 

skupiny, odborný koordinátor)
* Prístup k TML, k metodikám, fotkám, audio a video záznamom, informáciám v rámci 

informačného portálu a pod.
■ Tvorbu obsahu prezentačnej vrstvy prostredníctvom CMS (Content Management Systému)
■ Prevádzku intemetových stránok riadených prostredníctvom systému riadenia webového 

obsahu CMS
■ Publikáciu verejne dostupných informácií z databáz informačného systému ŠOP SR, údajov z 

GIS, fotogalérie, videogalérie a pod.
Portál a jeho funkcionalita bude prístupná prostredníctvom intuitívnej a atraktívnej navigácie, ako aj 
jeho ovládateľnosťou. Rozhranie informačného portálu bude užívateľsky príjemné. Veľký dôraz pri 
návrhu portálu bude daný na celkovú ergonómiu ovládania a navigáciu. Ovládacie prvky informačného 
portálu a jeho jednotlivých sekcií budú vhodne navrhnuté, umiestnené a zoskupené do tematických 
skupín, s dôrazom na ergonómiu, prehľadnosť a jednoduchosť používania.

Prístupnosť stránok a kompatibilita s prehliadačmi

Portál bude plne kompatibilný so všetkými bežne používanými internetovými prehliadačmi, ako sú 
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chromé, Opera, Apple Safari v ich základnej 
konfigurácii a bez nutnosti inštalácie dodatočných pluginov, alebo iného softvéru.

Portál bude spĺňať štandardy týkajúce sa tvorby a stavby stránok (štandardy W3C, ako aj výnosu MF 
SR o štandardoch pre ISVS, štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok) a bude prístupný 
aj pre používateľov so zrakovým hendikepom. Portál bude obsahovať aj tzv. Blind friendly verziu, čo je 
verzia stránky do maximálnej možnej miery modifikovaná pre prístup čítacích zariadení a ľudí so 
zrakovým hendikepom.

SEO
S prístupnosťou stránok do určitej miery súvisí aj SEO, t.j. optimalizácia Portálu pre vyhľadávače. 
Ponúkané riešenie obsahuje pokročilé SEO nástroje na definovanie kľúčových meta dát pre celý 
portál a jeho jednotlivé obsahové časti. V tejto oblasti budú ďalej riešené aj nasledovné kroky:

■ Zjednodušenie (rewrite) URL, redukcia počtu grafických a javascriptových prvkov resp. ich 
alternatívny textový popis, návrhy na zníženie veľkosti HTML kódu.

■ Systémová implementácia unikátnych titulkov na stránkach.
■ Správne sémantické značenie nadpisov v HTML kóde.
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* Správne automatické generovanie meta description a meta keywords značiek,
■ Odporučenie vhodného zvýrazňovania kľúčových fráz v texte.
■ Generovanie alternatívneho textu pre obrázky a javascriptové prvky.

Modulárnosť
Portál bude vyvinutý ako modulárny systém s možnosťou budúceho rozširovania.

Fulltextové vyhľadávanie
Portál bude disponovať výkonným fulltextovým vyhfadávačom. Základné vyhľadávanie poskytne 
výsledky nájdené vo všetkých indexovaných dokumentoch a stránkach.
Skúsenejší používatelia budú môcť využiť aj rozšírené vyhľadávanie, v ktorom je možné výsledky 
spresniť pomocou rôznych upresňujúcich parametrov.

» Lomtec ActiveWeb Portál MVC . NET

Pri budovaní informačného portálu bude ako základ použitý komponent Lomtec ActiveWeb Portál 
MVC .NET. Komponent je štandardnou web aplikáciou postavenou nad webovým frameworkom 
Microsoft ASP.NET MVC 3. Lomtec ActiveWeb Portál MVC .NET je webovým portálom, ktorého 
obsah je riadený prostredníctvom systému pre riadenie obsahu Lomtec ActiveWeb .NET. Nasadenie 
tohto overeného riešenia umožní bezpečne a efektívne splniť všetky požiadavky definované 
v súťažných podkladoch na informačný portál.

• Lomtec ActiveWeb GIS

GIS front-end bude predstavovať ucelené internetovo orientované publikačné softvérové riešenie na 
strane servera, ktoré zabezpečí klientovi špecifickú prezentačnú vrstvu pre všetky priestorové údaje 
poskytované KIMS verejnosti, ako i samotným užívateľom KIMS. Základnou vlastnosťou GIS front-end 
bude umožnenie vizualizácie relevantných geopriestorových údajov a ich špecifických popisných 
údajov pomocou ich geopriestorového zobrazenia.

GIS front-end bude tvorený GIS Portálom ako súčasťou Portálu KIMS, ktorý bude slúžiť na 
poskytovanie a spracovanie georeferencovaných podkladových a operatívnych údajov vo vzťahu
k monitoringu.
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Systém bude tvorený:
■ samotným webovým portálom, ktorý bude poskytovať informácie smerom k občanom a 

organizáciám verejnej správy,
GIS nástrojmi, ktoré budú slúžiť pracovníkom ŠOP SR na prípravu informačnej základne 
portálu. Základná funkcionalita GIS front-end predstavuje sadu nástrojov (práca s legendou, 
základná práca s mapou, vyhľadávanie objektov, informácie o prvku, tlač a export mapy do 
grafických formátov) a množinu ich funkcionalít, ktoré poskytnú možnosti pre prácu s 
dynamickými priestorovými grafickými údajmi (digitálne rastrové a vektorové priestorové 
údaje, prípadne ďalšie priestorovo orientované grafické podklady a služby, ako i atribúty 
jednotlivých priestorových údajov).

Základná funkcionalita komponentu GIS Front-end bude obsahovať a umožňovať:
Nástroje pre prácu s mapou (približovanie, odďaľovanie priestorových údajov v mapovom 
pohľade; pohyb v mape; zobrazenie mapových výrezov mapy; zobrazenie celej mapy; 
zobrazenie predchádzajúceho alebo nasledujúceho mapového pohľadu, obnovenie 
preddefinovaného výberu, smerové šípky, zobrazovanie dynamických textových popisov 
mapových prvkov (Tooltip), výber a zobrazovanie mapového pohľadu (preddefinovaný výber 
mapy)),

■ Pomocné nástroje pre orientáciu v mape (náhľadová mapa (Overview), zobrazenie a zmena 
číselnej mierky, grafická mierka, smerová ružica, zobrazovanie a výpis súradníc (S-JTSK, 
WGS84)),

■ Funkčnosť pre prácu s legendou (dynamická legenda mapy, zobrazenie legendy pomocou 
hierarchickej štruktúry mapových tried, zapínanie a vypínanie mapových vrstiev samostatne 
ako aj celých tematických mapových skupín, zobrazenie symboliky jednotlivých mapových 
prvkov, skrytie obsahu mapových vetiev),

■ Vyhľadávanie objektov (fulltextové vyhľadávanie atribútov priestorových údajov, jednoduché 
vyhľadávanie, tematické vyhľadávanie, zobrazenie výsledku vyhľadávania v tabuľkovom 
prehľade, zameranie vyhľadaného objektu v mapovom pohľade, vyhľadanie a zameranie 
objektu pomocou parametrov externe zadaného URL),
Sadu nástrojov merania (funkcia meranie bodová, líniová, plošná),

■■ Nástroj na identifikáciu jedného alebo skupiny vybraných objektov,
■ Zisťovanie informácií o prvku(základné informácie o vybranom prvku, rozšírené informácie 

o vybranom prvku, pripojenie a zobrazenie dokumentov / fotografií k jednotlivým mapovým 
prvkom, e-mail adresa k vybranému objektu a zobrazenie domovskej www stránky patriacej 
objektu,

■ Tlač mapy a export mapového pohľadu do bežných grafických formátov definovaných v 
štandardoch pre IS VS,
Komplexného pomocníka a nápoveď pre prácu s komponentom, informácie o používaní a 
legálnosti používania, Copyright,

■ Jazyková mutácia komponentu,
■ Elektronický formulár pre ohlasovanie chýb v priestorových údajoch,
■ Komponent bude zároveň obsahovať editačné nástroje (vkladanie a editácia vybraných 

priestorových údajov) určené pre užívateľov KIMS a za účelom aktualizácie priestorových 
údajov týkajúcich sa jednotlivých údajov o monitoringu pomocou autentifikácie a autorizácie 
užívateľa v rámci siete INTRANET,

■■ Komponent umožni zobrazovanie priestorových údajov prostredníctvom predvytvorených 
mapových dlaždíc (mapová cache),

■ Komponent umožní geopriestorové zobrazovanie objektov (technických zariadení, ktoré 
disponujú zariadením GPS) v reálnom čase (s dohodnutým časovým oneskorením),

■ Komponent umožní zobrazovanie a vyhľadávanie metainformácií o priestorových údajoch,
■ GIS Front-end komponent bude vytvorený v súlade so smernicou EÚ INSPIRE 2007/2/EC, 

ktorá predstavuje právny rámec pre vytvorenie a prevádzkovanie infraštruktúry priestorových 
informácií v Európe za účelom formulovania, implementácie, monitorovania a vyhodnocovania 
politík spoločenstva na všetkých úrovniach a poskytovania verejných informácií. Zároveň bude 
GIS spĺňať funkčnosti v súlade s Národnou infraštruktúrou pre priestorové informácie (NIPI) 
Slovenskej republiky.

■ Portálovo dizajnované riešenie umožní vizualizovať a zdieiať všetky priestorové údaje z GIS 
Back-office prostredníctvom Internetu/Intranetu/Extranetu.

■ Všetky definované priestorové grafické objekty a ich atribútové vlastnosti budú prístupné 
nielen pre interných zamestnancov ŠOP SR, ale aj pre verejnosť a tie sprístupnené
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prostredníctvom Intemetového prehliadača bez nutnosti inštalácie akéhokoľvek softvéru na 
strane užívateľa.

■ GIS front-end komponent bude vytvorený v súlade so štandardmi OGC (WMS,WFS) a W3C 
(HTML.CSS). GIS Front-end umožní prístup k elektronickým službám ŠOP SR v zmysle 
smernice INSPIRE. Tie rozoznávame:

o Vyhľadávacie služby (Discovery services), 
o Zobrazovacie služby (View services), 
o Ukladacie služby (Download services), 
o Transformačné služby (Transformation services)
o Spúšťacie služby (Invoke services) sieťovým službám v zmysle smernice.

GIS front-end bude vytvorený na báze OpenSource technológie (s použitím Open Layers).

■ Prezentačná vrstva - Intranetový a internetový portál pre 
napĺňanie a prácu s dátami v rámci monitorovacieho 
systému

Intranetový a internetový portál pre napĺňanie a prácu s dátami v rámci monitorovacieho systému bude 
centrálnym komponentom prezentačnej vrstvy KIMS. Intranetový portál bude plniť úlohu centrálneho 
užívateľského rozhrania pre interných pracovníkov ŠOP, garantov, mapovateľov, prípadne iných 
autorizovaných užívateľov. Prostredníctvom portálu budú autorizovaní užívatelia pristupovať k 
jednotlivým modulom informačného systému KIMS.

Intranetový a internetový portál bude riešenie postavené na platforme Lomtec ActiveOffice .NET. Táto 
platforma umožňuje prevádzkovať v rámci jedného systému všetky funkčné moduly riešenia včítane 
administrátorského rozhrania, modulu pre výkon monitoringu, modulu pre ohlasovanie a evidenciu 
výskumu, evidencie záberov biotopov, reportingu, atď. Táto platforma v súčasnosti je v prevádzke vo 
viacerých spoločnostiach a organizáciách a využívajú ju tisíce užívateľov rôznych intranetových 
aplikácií. Modulárna architektúra riešenia umožní aj v budúcnosti rozširovať oblasti a funkcionalitu 
systému podľa špecifických požiadaviek -  či už to budú rozšírenia z dôvodu legislatívnych zmien, 
alebo zapracovanie požiadaviek užívateľov.

Z pohľadu požiadaviek na prezentačnú vrstvu bude spĺňať najmä tieto požiadavky:
■ správu používateľov
■ poskytovať podporu prostredníctvom helpdesk
■ prístup k portálu z intranetu a extranetu
■ prihlásenie pre rôzne úrovne prístupov (mapovateľ, vedúci skupiny, odborný koordinátor)
- tvorbu obsahu prezentačnej vrstvy prostredníctvom CMS (Content Management Systému)
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■ efektívnu tvorbu, správu, používanie a archiváciu elektronických dokumentov (napr. metodík, 
dokumentov pravidiel pre znepresňovanie údajov), vrátane ich väzby na dokumenty v 
papierovej podobe

■ Administrátorské rozhranie

KIMS bude spravovaný jednotným administrátorským rozhraním, ktoré umožní ovládať nastavenia 
celého KIMS. Administrátorské rozhranie umožní vytváranie skupín užívateľov systému (podľa 
požiadaviek monitoringu a ŠOP), nastavovať oprávnenia jednotlivým užívateľom, pridávať užívateľov, 
riadiť bezpečnostné funkcie systému a pod.

KIMS bude navrhovaný s maximálnym dôrazom na to, aby bol dlhodobo jednoduchým spôsobom 
administrovateľný. Prostredníctvom administrátorského modulu bude administrátor spravovať 
systémové a aplikačné číselníky ako aj rôzne nastavenia systému. Administrátorský modul bude 
postavený na štandardnom administrátrskom module riešenia Lomtec ActiveOffice .NET, pričom bude 
rozšírený o špecifické potreby KIMS -  napr. špecifické číselníky potrebné pre prevádzku KIMS a pod.

■ r. .

Funkcionalita administrácie KIMS bude umožňovať:
■ správu užívateľov IS, vrátane správy užívateľov na úrovni databáz (definovanie skupín, rolí a

pod.)
■ autorizáciu a kontrolu prístupových práv
* vytváranie nových používateľov
■ zmenu hesiel
* tvorbu skupín používateľov, priradenie používateľov do skupín,
■ tvorbu a prideľovanie aplikačných a dátových rolí
■ kontrolu a zmenu prístupových práv z hľadiska prístupu k modulom a jednotlivým funkciám
■ kontrolu a zmenu prístupových práv z hľadiska prístupu k dátam až na úroveň jednotlivých 

stĺpcov tabuliek v databáze
■ administráciu systému cez webové rozhranie
■ zaznamenávanie (logovanie) informácii o prístupe a zmenách dát

Súčasťou administračného rozhrania bude aj modul pre správu číselníkov. Funkcionalita pre správu 
číselníkov bude umožňovať:

■ správa číselníkov IS
■ modifikáciu číselníkov ŠOP SR, ktoré budú využívané v procese monitorovania taxónov a

biotopov
■ správu číselníka taxónov (V prípade objavenia nového taxónu alebo pri úprave názvu 

(názvov) existujúcich taxónov bude potrebné do číselníka IS zaniesť názov a správne ho 
umiestniť vzhľadom na jeho taxonomickú úroveň)

■ prácu so synonymickými názvami jednotlivých taxónov
■ autorizáciu vybraných používateľov, ktorí budú mať pre vybrané číselníky pridelené práva na 

zápis.
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■ Výkon monitoringu

Kľúčovú funkcionalitu systému bude tvoriť modul pre výkon monitoringu. Modul pre výkon monitoringu 
bude postavený na riešení Lomtec ActiveOffice .NET, pričom bude súčasťou intranetového 
a intranetového portálu pre napĺňanie a prácu s dátami. Funkcionalita pre výkon monitoringu bude 
umožňovať:

■ poskytovanie údajov z monitoringu vrátane výnimiek a to jednak z definovaných ako aj 
neštandardných zostáv a výstupov

■ správu a administráciu číselníkov, ukazovateľov a parametrov monitoringu vrátane výnimiek
■ sledovanie a zefektívnenie procesu monitorovania
* správu popisných údajov z monitoringu, vrátane popisných údajov pre výnimky
■ vyhľadávanie a prezeranie údajov z monitoringu aktualizácia údajov monitoringu
■ správu monitorovaných parametrov pre skupiny druhov a biotopy a ich kvantifikátorov resp. 

veličín v ktorých budú udávané
* spravovanie činností a aktivít súvisiacich s monitoringom v prepojení na relačnú databázu 

podľa pravidiel a poriadku pre monitoring
■ aktualizáciu obsahu, vyhľadávanie, kontrolu, a zároveň evidenciu podrobnej histórie
■ kontrolu údajov mapovateľov zo strany vedúcich skupín
■ koordináciu aktivít medzi odbornými koordinátormi a vedúcimi skupín (harmonogram, 

záznamy, diskusie, notifikácia a pod.)
■ evidenciu zásahu do populácie veľkých šeliem odstrelom (pre odlov bez výnimky a odlov na 

výnimku)
- vypĺňanie elektronických formulárov, ich sprístupnenie v rámci prezentačnej vrstvy -  tzv. 

Formuláre monitoringu
* odlíšenie obsahu vstupných formulárov podľa výberu charakteru nálezu zo systematického 

monitoringu alebo z náhodného nálezu
■ komfortné spravovanie a prístup k údajom monitoringu
■ podporovať procesy v rámci správy dát
■ integráciu s webovými portálmi a aj externými aplikáciami
* prístup k jednotlivým agendám, ktorý bude riadený prostredníctvom užívateľského systému
■ prehliadanie dát v mape vo všetkých úrovniach, výskyt jednotlivých druhov a biotopov musí 

byť identifikovateľný priamo v mape
■ po vyhľadaní a výbere príslušných záznamov z monitorovania musí byť v mape znázornená 

priestorová lokalizácia vybraných druhov a biotopov
* vyhľadávania záznamov z monitoringu podľa zvolených kritérií (napr. druhu, biotopu, TML, 

administratívneho členenia SR, vlastníctva údajov a pod.)
* zabezpečovať sledovanie podľa harmonogramu mapovania a to jednotlivé úlohy mapovateľov 

a garantov a upozorňovať na blížiace sa termíny formou notifikačnej služby
■ notifikovať garantov v procese schvaľovania monitorovaných dát
■ realizáciu notifikácie v zozname úloh pre prihlásených používateľov, ako aj emailovými 

správami
■ po dvoch ročných cykloch monitoringu dáta porovnávať a vyhodnocovať trendy pomocou 

nástrojov pre reporting a štatistických nástrojmi,
■ z údajov na TML generovať grafy (štatistiky) vývoja, trendov populácií (napr. za TML, okres, 

kraj, komp. územie ŠOP, biogeografický región a pod.)
■ automatický export/import údajov do/z ISTB výmenného TXT formátu
■ údajovú a fýnkčnú integráciu na správu geografických údajov.

■ Ohlasovanie a evidencia výskumu na základe udelených 
výnimiek

Modul pre ohlasovanie a evidenciu výskumu na základe uvedených výnimiek bude postavený na 
riešení Lomtec ActiveOffice .NET, pričom bude súčasťou intranetového a intranetového portálu pre 
napĺňanie a prácu s dátami. Funkcionalita modulu pre ohlasovanie a evidenciu výskumu 
realizovaného na základe udelených výnimiek bude umožňovať:

■ ohlasovanie a evidenciu výskumu realizovaného na základe udelených výnimiek
■ poskytovať podporu pri vypĺňaní žiadosti o výnimku na výskum chránených druhov živočíchov 

a rastlín a vstup do chránených území za účelom výskumnej činnosti (elektronický formulár)
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■ vyplnenie a zabezpečenie evidencie žiadosti prostredníctvom elektronického formulára formou 
v databáze

■ správu údajov v elektronickom formulári, definovanie jeho štruktúry (formulár musí obsahovať 
evidenciu žiadateľa, jeho kontaktné údaje (vrátane mailovej adresy), rozsah výskumu, miesto 
vykonávania výskumu (s presnosťou na kataster), metódy používané pri výskume, časový 
rozsah, vykonávané aktivity a ďalšie potrebné údaje podľa aktuálne platnej národnej 
legislatívy a podľa potrieb podávania správ o výnimkách pre EK (prepojenie na databázu 
Habides) a pod.)

■ vyhodnotenie údajov a zostavenie finálnej žiadosti s potrebnými náležitosťami podľa platnej 
legislatívy na základe vložených dát

■ pri vytváraní žiadosti upozorniť žiadateľa na jeho práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z 
vykonávania výskumnej činnosti

■ po schválení žiadosti zo strany MŽP SR automaticky upozorniť pracovníkov dotknutých správ 
ŠOP SR, že bola vydaná výnimka na výskum a informovať ich o časovej platnosti výnimky

- elektronicky nahlásiť samotné vykonávanie výskumu v teréne
■ po ukončení časovej platnosti výnimky upozorniť žiadateľa o výnimku o zaslanie výsledkov z 

výskumu spolu s pokynmi a formátom aktuálne legislatívne platným na podávanie správ z 
výskumu a zamestnancov ŠOP SR na sledovanie dodania výsledkov výskumu z danej lokality

■ importovať výsledky výskumu do časti správy nálezových dát a automaticky po vyplnení 
samotným žiadateľom

■ export údajov o udelených výnimkách do databázy Habides pripravenou zo strany EK
■ pre potreby zisťovania spätnej väzby vykonávania výskumu evidovať aj správu z výskumu 

spolu s rozhodnutím o udelení výnimky.

■ Evidencia záberov biotopov európskeho významu

Modul pre evidenciu záberov biotopov európskeho významu bude postavený na riešení Lomtec 
ActiveOffice .NET, pričom bude súčasťou intranetového a intranetového portálu pre napĺňanie a prácu 
s dátami. Funkcionalita modulu pre evidenciu záberov (straty) biotopov európskeho významu bude 
umožňovať:

■ centrálnu evidenciu, kde a v akom rozsahu došlo k záberu toho - ktorého biotopu
■ evidenciu zničenia alebo poškodenia biotopov
* centrálnu evidenciu opatrení, ktoré boli investorovi uložené v súvislosti so záberom biotopov,
■ spracovanie „reportingu“ (reporting = povinnosť informovať EK každých 6 rokov o stave 

biotopov) formou informácie o úbytku a prírastku výmery biotopov na národnej úrovni
■ vyhodnotenie výstupov z reportingu vo vzťahu k povoľovaniu ďalšej investičnej činnosti v 

príslušnej lokalite
■ vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov na územia Natura 2000
■ vypĺňanie (editovanie) KIMS príslušnými povoľovacími orgánmi (KÚ ŽP a ObÚ ŽP) po každom 

udelení rozhodnutia o povolení záberu biotopu európskeho významu
■ verejne sprístupňovať údaje s možnosťou selekcie podľa zvolených kritérií (napr. biotop, 

kataster, okres, kraj, ÚEV, rok, orgán ochrany prírody a pod.), prípadne podľa ich kombinácie
■ tvorbu súhrnných prehľadov, grafov, tabuliek a generovanie mapy SR so zobrazením údajov o 

záberoch
■ export do rôznych formátov (napr. *.doc, *.csv, *.mdb, *.xml, a pod.)

■ Prezentačná vrstva -  Interný GIS

Komponent Interný GIS bude umožňovať ďalšie spracovanie výsledkov monitoringu a priestorových 
údajov na lokálnych staniciach pre potreby ŠOP SR.

Interný GIS bude obsahovať webový server, mapový server a ako úložisko dát databázový server 
a file server. Webbový server poskytne aplikačnú platformu pre beh systému. Základnou funkciou 
servera bude zabezpečenie komunikácie s klientmi na báze technológie Internet Information Services. 
Na serveri budú bežať .NET aplikácie. Mapový server bude slúžiť na publikáciu priestorových údajov. 
Základom tohto riešenia bude technológia ArcGIS Server od spoločnosti ESRI. Mapový server pokryje 
požiadavky publikovania priestorových údajov klientom systému, s možnosťou editácie grafických i 
popisných informácií. Tu budú tiež publikované mapové služby v zmysle smernice INSPIRE.
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Geoprocessingové služby, ako súčasť technológie, ponúknu nástroj pre tvorbu GIS analýz ako napr. 
analýza dotknutých parciel a JPRL v závislosti od hraníc chránených území.

Nadstavba ArcGIS for INSPIRE bude slúžiť pre potreby publikovania geoúdajov podľa smernice 
INSPIRE a pre vytvorenie metaúdajového katalógu príslušných dátových vrstiev.

Logická schéma systému -  GIS časť
Dátová vrstva

Databázový server

- RDBMS MS SQL Server
- ArcSDE for 
Microsoft SQL Server

Filé Server

-tiled map cache
- súborové GIS dáta 
(raster, SHP,
- dokumentácia pripojená 
ku GIS objektom

Aplikačná vrstva

Web server

- Microsot IIS
- ASP.NET framework

Mapový server

- ArcGIS Server (ArcSOM, ArcSOCs)
- map services, image services
- geoprocessing services 

-ArcGIS for INSPIRE
- OGC services (WMS, WFS, WCS)
- metacatalog publishíng

IntemeUlniranei 
ísfup zabezp. heslom"

_N
Internet voľný pristúp^;

T/i

Prezentačná vrstva

Administrácia systému

Správca geodát Správca účtov

VýKon monitoringu- Office

Vedúci skupiny 
(garant)

Mapovateľ

Verejnosť a iné

Front-end klient Externý GlS

Komponent Interný GlS bude zložený z nasledujúcich častí.

® Správca geodát

Hrubý klient s inštalovaným nástrojom ArcGIS Desktop pre migráciu priestorových údajov a vytvorenie 
symboliky web GIS klienta. Správca geodát bude mať tiež prístup k rozhraniu ArcGIS Server Manager 
pre dodatočnú konfiguráciu web GlS klienta a webových mapových služieb.

Ďalšími úlohami správcu geodát bude správa databázy NATURA 2000, import a export z/do ISTB, 
správa metadát a metakatalógu ako aj správu publikovaných INSPIRE validných vrstiev.

Modul bude spĺňať nasledujúce funkčné požiadavky:
■ editovanie a prácu s priestorovými a popisnými údajmi (editácia, kontrola povinných polí, 

výber z predvolených hodnôt, prezeranie, analýza, priestorové vyhľadávanie a pod.)
■ tvorbu symboliky pre IS (iba CHÚ a biotopy)
* príprava konfigurácie systému pre publikovanie dát ŠOP SR pomocou WMS a informačného 

portálu ako súčasti webovej stránky
■ správa geografických údajov monitoringu (čiže priestorových informácií monitoringu)
■ uloženie všetkých priestorových informácií priamo v jednotnej relačnej databáze.
■ príprava konfigurácie pre poskytovanie priestorových údajov širokej verejnosti, pracovníkom 

ŠOP SR ako aj externým mapovateľom formou mapového portálu
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■ príprava konfigurácie pre poskytovanie údajov štandardnými webovými službami (WMS, 
WFS) priamo v mapovom webovom prehliadači

■ pridať grafiku nového CHÚ, editovať (posun lomových bodov, podpora snappingu, použitie 
priebehu susednej grafiky), odstrániť CHÚ (nie fyzicky zmazať, iba označiť ako zrušené) 
publikáciu analýz dotknutých parciel a JPRL v závislosti od hraníc chránených území, v 
prípade zmien hraníc CHÚ budú výstupy analýzy dynamicky zmenené

■ správu všetkých grafických prvkov (formou silného klienta), ktoré sú definované alebo 
požadované v tomto predmete popisu zákazky alebo budú výstupom z monitoringu

■ extenzia zabezpečujúca automatizáciu importu grafických a popisných informácií katastra 
nehnuteľností (ŠOP SR ich získava 2-krát ročne k 1. januáru a k 1. júlu z GKÚ vo forme 
grafických dát (formát VGI) a vo forme popisných údajov (formát DBF), dáta musia byť relačne 
prepojené na základe kódu katastra a čísel parciel

•  Vedúci skupiny (garant)

Tenký klient s plnou funkcionalitou mapovateľa a funkciou pre validáciu a verifikáciu výstupov z 
monitoringu od jemu pridelených mapovatefov.

Modul bude spĺňať nasledujúce funkčné požiadavky:
■ zobrazenie a poskytnutie priestorových údajov
■ prepojenie dokumentácie k objektom v rámci dátovej základne
■ zobrazovanie, vyhľadávanie, tvorbu a aktualizáciu priestorových informácií monitoringu 

vrátane údajov pre výnimky
■ správu GIS vrstiev prostredníctvom stromového menu (zapínanie, vypínanie, nastavovanie 

transparentnosti vrstiev)
■ prácu s mapou (približovanie, vzďaľovanie, výrez v mape, mapa podľa mierky a pod.)
■ meranie v mape (dĺžka, plocha) a získanie súradníc bodu

vyhľadávanie v mapových objektoch podľa zakresleného obdĺžnika, polygónu a fulltextové 
vyhľadávanie podľa atribútových hodnôt objektu, zameranie a zobrazenie vyhľadaných 
objektov v mape.

■ získanie popisných informácií o objekte a ich prezentácia v mapovom okne
■ editácia grafických a popisných informácií (pridať objekt/záznam, editovať objekt/záznam, 

zmazať objekt/záznam), kontrola povinných atribútov, využitie číselníkových hodnôt
■ tlač a export mapovej kompozície (do formátu JPEG)
* tlač a export textových a tabuľkových dát (html, xls, pdf)
■ správu dokumentácie pripojenej ku grafickým objektom (pripojiť, odpojiť)
■ úpravu hraníc TML alebo zakreslenie novej TML do systému pomocou web rozhrania, 

zmazanie zaniknutých TML, priradenie mapovateľov k TML
■ validácia a verifikácia údajov od priamych mapovateľov s možnosťou zmeny stavu dátovej 

vrstvy (schválené / neschválené - odoslané mapovateľovi na opravu)

® Mapovateľ

Tenký klient pre zber priestorových údajov z monitoringu -  zakreslenie a modifikácia TML, zakreslenie 
a modifikácia výskytu druhov a biotopov.

Modul bude spĺňať nasledujúce funkčné požiadavky:
■ zobrazenie a poskytnutie priestorových údajov
■ prepojenie dokumentácie k objektom v rámci dátovej základne
■ zobrazovanie, vyhľadávanie, tvorbu a aktualizáciu priestorových informácií monitoringu 

vrátane údajov pre výnimky
■ správu GIS vrstiev prostredníctvom stromového menu (zapínanie, vypínanie, nastavovanie 

transparentnosti vrstiev)
■ prácu s mapou (približovanie, vzďaľovanie, výrez v mape, mapa podľa mierky a pod.)
■ meranie v mape (dĺžka, plocha) a získanie súradníc bodu
* vyhľadávanie v mapových objektoch podľa zakresleného obdĺžnika, polygónu a fulltextové 

vyhľadávanie podľa atribútových hodnôt objektu, zameranie a zobrazenie vyhľadaných
objektov v mape.

■ získanie popisných informácií o objekte a ich prezentácia v mapovom okne
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■ editácia grafických a popisných informácií (pridať objekt/záznam, editovať objekt/záznam, 
zmazať objekt/záznam), kontrola povinných atribútov, využitie číselníkových hodnôt

■ tlač a export mapovej kompozície (do formátu JPEG)
■ tlač a export textových a tabuľkových dát (html, xls, pdf)

správu dokumentácie pripojenej ku grafickým objektom (pripojiť, odpojiť)

<* Web rozhranie pre exportné mapové služby

Pre účely exportu údajov zo systému podľa definovaných požiadaviek bude vyvinuté web rozhranie 
pre možnosti exportu GlS dát pomocou formuláru na vyexportovanie dát do formátu SHP. Formulár 
musí obsahovať možnosti voľby na export v zvolenom profile dát (štruktúra atribútov INSPIRE, 
Katalóg objektov KEZ MŽP SR) a vo zvolenom súradnicovom systéme (JTSK, S42, ETRS89, 
WGS84), vyexportovať zobrazované dáta (iba vybrané dáta vo vlastníctve ŠOP SR). Takéto žiadosti 
budú registrované v samostatnej tabuľke v databáze IS.

» Správa databázy NATURA 2000

Funkcionalita pre správu databázy NATURA 2000 (Standard Data form) bude umožňovať: 
prepojenie na údaje katastrálneho portálu G KÚ a údaje JPRL

■ správu (editáciu a aktualizáciu) špecializovaných informácií o územiach sústavy Natura2000 
(napr. informácie o predmete ochrany a informácie o pozemkoch a vlastníckych vzťahoch v 
jednotlivých územiach sústavy NATURA 2000 a pod.)

■ jednoduché zmeny štruktúry dát (napr. pridávanie a mazanie stĺpcov v tabuľkách)
■ podporu pre štatistické výstupy potrebné pre celkové hodnotenie území.

• Softvérové produkty tretích strán 

Pri implementácií riešenia Interný GlS budú použité nasledovné produkty tretích strán:

ArcGIS Desktop
Licencia: Pre potreby projektu bude zabezpečený produkt ArcGIS for Desktop (ArcEditor Single Use) 
vo verzii 10 -  jedna licencia pre správcu GlS.

ArcGIS for Desktop je pokročilá GlS technológia novej generácie pre aktívnu prácu s priestorovými 
údajmi. Ide o silný nástroj pre integráciu geoúdajov rôznej kvality, pôvodu, formy a tvorbu 
sofistikovaných priestorových analýz s možnosťou ich automatizácie v bežnej prevádzke. Príprava 
profesionálnych mapových výstupov ponúka prepracovaný systém štýlovania mapových vrstiev podľa 
zložitých mapových kľúčov, povinné parametre tlače mapy ako legenda, mierka, náhľad a pod.

Produkt sa skladá z niekoľkých hlavných modulov: ArcCatalog pre správu dátových sád, rýchly náhľad 
na dáta, generovanie mapových služieb a správu metainformácií, ArcMap pre zobrazenie mapových 
vrstiev, tvorbu legendy, tvorbu analýz a moduly pre prácu s 3D dátami (ArcScene a ArcGlobe).

ArcGIS for Desktop podporuje vyše 70 známych dátových formátoch používaných v GlS odbore 
(vektorové údaje, rastrové údaje, tabuľkové údaje). Pre uloženie geodát je možné vytvoriť personálnu 
alebo file geodatabázu, alebo sa pripojiť na existujúce databázové geoslužby (MS SQL, Oracle, DB2 a 
iné).

ArcGIS Server
Licencia: Pre potreby projektu bude zabezpečený produkt ArcGIS for Server Advanced -  jedna 
licencia pre jeden 4-jadrový server.
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ArcGIS for Server poskytuje možnosti vytvoriť, spravovať a distribuovať GIS služby na webe ako pre 
desktop tak aj pre web klientov. Všetky údaje sú spravované centrálne v geodatabáze (RDBMS) 
pomocou rozhrania ArcSDE. Podporuje multiužívateľský prístup k dátam a ich editáciu pomocou 
dlhých transakcií a verzionovania. Priestorové údaje sú v prípade MS SQL uchovávané v natívnom 
formáte Geometry/Geography for SQL Server 2008.

Pomocou dostupného API (JavaScript, REST, Silverlight) je možné vyvíjať a konfigurovať webové 
mapové aplikácie pre GIS klientov podľa špecifických požiadaviek.

Jednou zo základných služieb produktu je i mobilná služba (Mobile data Access service) pre 
publikovanie mapových údajov mobilným klientom na mobilné zariadenia.

ArcGIS for INSPIRE
Licencia: Pre potreby projektu bude zabezpečený produkt ArcGIS for INSPIRE -  jedna licencia pre 
jeden 4-jadrový server.

Nadstavba ArcGIS for INSPIRE rozširuje ArcGIS o ďalšiu funkčnosť:
■ extenzia v prostredí ArcGIS for Desktop pre tvorbu a údržbu priestorových dát a metadát v 

súlade s INSPIRE
■ extenzia v prostredí ArcGIS for Server pre zobrazovacie a sťahovacie služby
■ geodatabázové šablóny pre ETL služby v súlade s INSPIRE
■ Geoportálový server a metadátový katalóg s vyhľadávacími službami

# Mapové podklady

Pre potreby zakreslenie trvalých monitorovacích lokalít (TML) a publikovania údajov v zmysle 
smernice INSPIRE bude zo strany ŠOP SR zabezpečená dodávka alebo aktualizácia nasledovných 
mapových podkladov:

* Ortofotosnímky -  Pre potreby ŠOP SR zabezpečíme spracovanie (vypublikovanie 
ortofotosnímkov pre potreby mapovateľov, ktoré budú prístupné cez tenkého klienta KIMS a 
mobilnú aplikáciu) nasledovných geografických databáz pri splnení nasledovných parametrov 
a rozsah území:

o Databáza digitálnej ortofotomapy vo viditeľnom spektre (RGB) s rozlíšením 100 
cm/pixel, súvislé pokrytie s lokalizáciou na celom území Slovenskej republiky s 
aktuálnosťou nie staršou ako z roku 2003, v súradnicovom systéme S-JTSK a 
ETRS89 v projekcii UTM N34 

o Geografické databázy ortofotosnímkov musia byť vytvorené v súlade so Zákonom NR 
SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
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■ V prípade, že budú zo strany ŠOP RK k dispozícií novšie ortofotosnímky zabezpečíme 
publikovanie aj geografických databáz pri splnení nasledovných parametrov:

o Databáza digitálnej ortofotomapy vo viditeľnom spektre (RGB) s rozlíšením 50 
cm/pixel, súvislé pokrytie s lokalizáciou na celom území Slovenskej republiky s 
aktuálnosťou nie staršou ako z roku 2008, v súradnicovom systéme S-JTSK a 
ETRS89 v projekcii UTM N34 

o Databáza digitálnej ortofotomapy vo viditeľnom spektre (RGB) a infračervenom 
spektre (CIR) s rozlíšením 25 cm/pixel, súvislé pokrytie s lokalizáciou na území 
Tatranského národného parku (TANAP), jeho Ochranného pásma a priľahlom území 
v plošnom rozsahu 1.336 km2, s aktuálnosťou nie staršou ako z roku 2008, v 
súradnicovom systéme S-JTSK a ETRS89 v projekcii UTM N34

* Pre potreby ŠOP SR zabezpečíme spracovanie a vypublikovanie nasledovných priestorových 
údajov

o Spojená vektorová mapa v mierke 1:50 000 
o Spojená vektorová mapa v mierke 1:500 000 
o Mapy TML v mierke 1:5 000 
o Grafické vrstvy INSPIRE v správe ŠOP SR 
o Grafické vrstvy potrebné pre informačný portál

B Prezentačná vrstva -  mobilný klient

Úlohou mobilnej aplikácie bude umožniť vytváranie, spracovanie, odosielanie a prezeranie 
priestorových a popisných údajov z monitoringu v prepojení na klientske aplikácie. Mobilná aplikácia 
bude vytvorená tak aby poskytla mobilný prístup pre mapovateľov -  prístup do on-line alebo off-line 
formuláru pre zber údajov o druhoch a biotopoch priamo v teréne pomocou mobilnej aplikácie. Presun 
aktuálne mapovaných údajov do centrálnej databázy bude prebiehať v závislosti od dostupnosti 
pripojenia mobilného zariadenia.

Predpokladáme použitie mobilného klienta -  GPS alebo PDA zariadenia (v prípade geografických 
údajov pristupujúci pomocou geografickej aplikácie a v prípade popisných údajov pristupujúci 
pomocou webovej aplikácie pre monitoring)

Obstarávateľ v súťažných podkladoch bližšie nešpecifikoval typ, značku, operačný systém a ani ďalšie 
parametre mobilnej aplikácie. Toto bude bližšie určené v rámci fáz analýzy a návrhu riešenia.

1.1.1.1 Systém pre riadenie obsahu informačného portálu - CMS

Web CMS alebo systém pre správy obsahu, prípadne redakčný systém bude komponent, ktorého 
úlohou bude správa portálových stránok a ich prezentácie na informačnom internetovom portáli. 
Komponent bude zabezpečovať vkladanie obsahu, jeho úpravu a prezentáciu na stránkach portálu. 
CMS komponent bude úzko spolupracovať s komponentom Internetový / Informačný portál a ďalšími 
komponentmi, v ktorých bude potrebná úprava článkov a textov web stránok. Všetky úpravy obsahu 
web stránok budú realizované pomocou komponentu CMS. Komponent CMS bude spĺňať 
predovšetkým nasledujúce požadované funkcie:

- publikovanie dát verejnosti
■ publikovanie dát z monitoringu veľkých šeliem a mačky divej a podporu procesu udeľovania 

výnimiek na lov medveďa hnedého
■ publikáciu dát z monitorovania mokradí
■ publikovanie údajov o územiach Natura 2000 (parcely, stupne ochrany, predmety ochrany, 

vplyvy, atď.) prepojené s katastrálnym portálom a JPRL
■ efektívnu tvorbu, správu, používanie a archiváciu elektronického obsahu v prepojení na 

Informačný portál KIMS

Z hľadiska užívateľskej prívetivosti je dôležitá celková ergonómia systému CMS -  dizajn (vzhľad, 
grafická úprava, farby, usporiadanie ovládacích prvkov vrátane použiteľnosti pre používateľov so 
zrakovým hendikepom), funkcie, workflow. CMS bude spravovať veľké množstvo stránok. Za týmto
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účelom bude CMS disponovať funkciami a vlastnosťami, ktoré budú správu a tvorbu obsahu v čo 
najväčšej možnej miere uľahčovať.

Z hľadiska používateľského komfortu je dôležitá možnosť práce s CMS bez nutnosti inštalácie 
pluginov alebo aplikácií na strane používateľov. Jediným predpokladom pre používanie systému 
ActiveWeb je nainštalovaný štandardný internetový prehliadač (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chromé) a sieťové pripojenie.

Oddelenie obsahu od grafického layotu

Oddelenie obsahu od grafického layotu je jedným zo základných princípov systému ActiveWeb. 
Kompletný obsah je striktne oddeľovaný od grafického layoutu a celkového dizajnu stránok. Vďaka 
tomu je možné efektívne a v krátkej dobe realizovať napríklad kompletný redizajn stránok.

Náhľad pred publikovaním

Pred publikovaním každej web stránky je možné vyvolať náhľad upravovanej web stránky priamo v 
prostredí samotnej web stránky. Takto je možné získať presnú predstavu o tom, ako bude stránka 
vyzerať po publikovaní a na základe toho rozhodnúť o prípadných ďalších úpravách.

Užitočná je tiež možnosť porovnania pôvodnej a novej verzie stránky v jednom okne. Pre vyznačenie 
konkrétnych zmien je možné použiť funkciu sledovania zmien (viď sekciu Sledovanie zmien (track 
changes)).

Automatické zálohovanie a verzionovanie stránok

CMS disponuje výkonným a prehľadným systémom na riadenie obsahu jednotlivých stránok. Pred 
publikovaním novej verzie je kompletný obsah automaticky uložený a archivovaný. CMS umožňuje v 
prípade potreby návrat k ľubovoľnej archivovanej verzii stránky.

Užitočnými funkciami sú tiež možnosť náhľadu a úpravy (a následné publikovanie) ľubovoľnej 
historickej archivovanej verzie stránky.

WYSIWYG editor (úprava stránok v štýle textového editora)

Na úpravu obsahu stránok v prostredí ActiveWeb nie sú potrebné znalosti žiadneho programovacieho 
jazyka. Vďaka zabudovanému WYSIWYG editoru je práca veľmi podobná práci v bežných textových 
editoroch.

Browse & Edit

Najmä pri rozsiahlych portáloch nemusí byť jednoduché nájsť v prostredí CMS práve tú stránku, ktorú 
chcete upraviť. Z tohto dôvodu disponuje ActiveWeb funkciu Browse & Edit, po aktivovaní ktorej je 
možné k oblasti (stránke), ktorú je potrebné upraviť pristúpiť priamo zo zobrazenej stránky.

Riadenie prístupov a workflow

Systém ActiveWeb umožňuje komplexné riadenie prístupov a právomocí na úrovni používateľských 
skupín, či konkrétnych používateľov. Veľmi presne je tiež možné nastaviť workflow (tok dokumentov), 
ktorý je previazaný s právomocami jednotlivých používateľov a používateľských skupín.
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Detailne je teda možné určiť, čo sa s dokumentom (stránkou) stane po jeho úprave, napríklad, či je ho 
možné priamo publikovať, alebo je potrebné schválenie úprav. Prípadne, určiť skupiny používateľov, 
ktoré nemajú právomoci na publikovanie dokumentu bez predchádzajúceho schválenia oprávneným 
používateľom.

Modulárna architektúra

Modulárna architektúra je jedným zo základných princípov systému ActiveWeb. Umožňuje jednoducho 
a efektívne pridávať nové komponenty (funkcie) do CMS a upravovať existujúce, bez nutnosti 
rozsiahlych a nákladných zásahov.

Podpora viacerých jazykových mutácií
ActiveWeb podporuje ľubovoľný počet jazykových verzií, podporované sú všetky znakové sady. 
Jazykové mutácie je možné pridávať aj po spustení stránky.

13.5.2.1.1 interný reporting

Úlohou komponentu Interný reporting je vytváranie, generovanie a poskytovanie zostáv a reportov 
generovaných z údajov dostupných v informačnom systéme KIMS. Pre tento účel bude vytvorený v 
systéme operatívne dátové úložisko / sklad, ktoré bude prepojené na služby, alebo dátové úložiská 
jednotlivých komponentov architektúry informačného systému. Údaje budú zbierané z rôznych 
komponentov a prípadne tiež z dostupných externých systémov. Zostavy a reporty budú primárne 
poskytované interným zamestnancom a spolupracovníkom ŠOP. V prípade potreby bude umožnené 
sprístupnenie definovaných reportov verejnosti prostredníctvom informačného portálu.
Interný reporting bude spĺňať nasledujúce požiadavky:

■ tvorbu štatistických výstupov a reportov
■ export tabuľkových údajov (do txt, csv, pdf)
* poskytovanie údajov z monitoringu vrátane výnimiek a to jednak z definovaných ako aj 

neštandardných zostáv a výstupov
■ generovanie štatistických a sumarizačných zostáv, napr: štatistické zostavy, výkazy o 

úlohách, prehľad preberania a spracovania údajov monitoringu, obnovy údajov monitoringu a 
mapových lokalít novým mapovaním, prehľad tvorby vektorovej údajovej bázy a pod.

Interný reporting bude poskytovať nasledujúce funkcie:
■ Tvorba šablón pre zostavy a reporty, úložisko pre šablóny, tvorba reportov prostredníctvom 

štandardných reportovacích nástrojov
a Generovanie offline reportov -  prostredníctvom preddefinovaných procesov -  napr. vo 

formátoch xls, pdf, doc, html a pod.
■ Generovanie online reportov -  na základe požiadavky užívateľa - napr. vo formátoch xls, pdf, 

doc, html a pod.
Podpora viacerých formátov a typov reportov, podpora reportov generovaných systémami 
tretích strán

a Automatická archivácia a verzionovanie vygenerovaných reportov
■ Organizovanie reportov do reportingových máp a kategórii
■ Definovanie prístupových práv ku kategóriám alebo konkrétnym reportom
■ Sprístupňovanie reportov na základe prístupových práv
■ Integrácia rozhrania komponentu Interný reporting do intranetovej časti KIMS
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Tvorba šablón pre zostavy a reporty

Komponent Interný reporting bude pre účely vytvárania špecifických reportov a zostáv priamo 
určenými a vyškolenými užívateľmi systému poskytovať možnosť vytvárať šablóny pre zostavy a 
reporty. Systém podporuje niekoľko typov a formátov takýchto šablón -  primárne sa však budú 
šablóny pre užívateľské reporty vytvárať v klientskej aplikácii pre Microsoft SQL Server Reporting 
Services.

Správa zostáv a reportov

Po vytvorení šablóny užívateľom definovaného reportu a tiež v prípade reportov, ktoré sú priamo 
obsiahnuté v rôznych komponentoch informačného systému môžu určení užívatelia zaraďovať reporty 
do príslušných reportingových máp a kategórií, určovať prístupové práva a definovať pravidlá pre 
spôsob prístupu k reportom ako aj spôsob archivácie, verzionovania a pod. Po nastavení potrebných 
parametrov je možné report publikovať a teda ho sprístupniť definovaným užívateľom a skupinám 
užívateľov. Pre možnosť sprístupnenia existujúcich reportov z rôznych IS v rámci mesta bude 
potrebná integrácia takýchto informačných systémov do infraštruktury riešenia. Reporty budú 
následne pre komponent sprístupňované prostredníctvom integračného rozhrania. Predpokladom pre 
vývoj interného reportíngu bude presná definícia dátových zdrojov ako aj samotných reportov a tiež 
presné určenie právomocí používateľských skupín či konkrétnych používateľov reportov. Pre 
množstvo a charakter údajov bude potrebné tiež vyriešiť otázky bezpečnosti a ochrany voči zneužitiu 
akéhokoľvek druhu týchto údajov.

Sprístupňovanie zostáv a reportov

Interný reporting umožní poskytovanie zostáva reportov z údajov dostupných v komponentoch KIMS. 
Užívatelia budú k reportom pristupovať prostredníctvom definovaných reportingových máp. Reporty 
budú podľa nastavenia generované v reálnom čase, alebo budú v reportingovej mape už 
predgenerované. V prípade ak bude pre report nastavená archivácia, užívatelia budú môcť 
pristupovať aj k reportom za predchádzajúce obdobia. Funkciou reportingovaj mapy je aj možnosť
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zmeny dátumu, čo spôsobí, že všetky reporty, ktoré majú nastavenú archiváciu budú priamo na mape 
dostupné vo verziách, ktoré boli platné v dni nastavenom užívateľom. Reporty budú prístupné v 
štandardných formátoch -  xls, pdf, html, doc.

Základom riešenia komponentu Interný reporting je databázový systém Microsoft SQL Server 2008 s 
nadstavbou Reporting Services a reportingový modul portálového riešenia Lomtec ActiveOffice .NET - 
Reportingová mapa.

V rámci tejto ponuky predpokladáme prepojenie cca 5 - 1 0  dátových zdrojov prepojených v rámci 
KIMS a vytvorenie 15-20 reportov (5 komplexných, 5 stredne zložité a 5-10 jednoduchších) za použitia 
riešenia Microsoft SQL Reporting Services. Vyškolení užívatelia budú schopní do systému pridávať 
nové užívateľské reporty na základe špecifických požiadaviek ŠOP aj po nasadení riešenia.

1,3,52,1,2 Integračná vrstva

Úlohou integračnej vrstvy KIMS bude predovšetkým poskytovať integračné rozhranie voči externým 
aplikáciám. Integračná vrstva tiež zabezpečí štandardné rozhrania pre komunikáciu aplikačnej vrstvy s 
prezentačnou vrstvou, s dátovou vrstvou a s inými informačnými systémami prostredníctvom rozhraní 
webových služieb, XML, prípadne spôsobom, ktorý bude v rámci analýzy a návrhu riešenia 
identifikovaný ako vhodný pre konkrétnu aplikáciu.

Integračná vrstva KIMS bude priamo zabezpečovať alebo pomáhať nasledujúce funkčné požiadavky:
■ import/export údajov z externých informačných systémov (napr. ISTB) vrátane automatickej 

kontroly importovaných/exportovaných údajov
■ čistenie a migráciu údajov z databáz (napr. Centrálnej databázy fytocenologických zápisov 

(CDF) na Slovensku, mapovania travinnej vegetácie, mapovania poľnohospodárskych 
podnikov a pod.) do KIMS

* preberanie externých údajov (napr. od náhodných mapovateľov s tzv. náhodného 
monitoringu) a ich kontrolu pre ich následné spracovanie a následné spracovanie hromadnou 
aktualizáciu údajov monitoringu

■ prípadné prepojenie na centrálnu elektronickú podateľňu ÚPVS a rezortu MŽP SR
S ohľadom na počet a rôznorodosť komponentov, súčasný stav informačných systémov ŠOP, 
súčasný stav a vývoj externých informačných systémov predpokladáme využitie viacerých metód 
integrácie ako napr.:

■ Integrácia na úrovni aplikačných / webových služieb
* Integrácia na úrovni synchrónnej / asynchrónnej výmeny XML dokumentov
■ Integrácia na úrovni asynchrónnej výmeny číselníkov
■ Integrácia na úrovni používateľského rozhrania

Konkrétny spôsob integrácie bude predmetom analýzy požiadaviek a návrhu riešenia. Integrácia 
konkrétnych externých aplikácií súvisí aj s možnosťami, použitými technológiami, schopnosťami 
dodávateľa a výrobcu riešenia, aktuálneho stavu externého IS a iných faktorov, ktoré budú 
posudzované individuálne. V každom prípade informačný systém bude disponovať rozhraniami 
webových služieb, ktoré umožnia integráciu externých systémov na báze štandardov SOA.

Komponenty dodávaného riešenia budú poskytovať integračnú vrstvu, ktorá umožní integráciu 
interných aj externých systémov na báze štandardov SOA. V rámci implementácie riešenia bude 
vypracovaný podrobný návrh pravidiel pre integráciu. Cieľom návrhu pravidiel bude využiť v 
maximálnej možnej miere integráciu na báze štandardov SOA. Pravidlá pre integráciu sa stanovia pre:

■ organizačnú oblasť
■ sémantickú oblasť
■ technologickú oblasť

Z pohľadov rôznych informačných systémov môžeme uvažovať o niekoľkých typoch integrácie:
■ Integrácia komponentov v rámci KIMS
- Integrácia informačných systémov ŠOP a rezortu
* Integrácia externých informačných systémov
■ Integrácia ostatných informačných systémov
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Pre dodávané komponenty v rámci KIMS bude existovať integračná vrstva webových služieb, ktorá 
umožnf integráciu prostredníctvom komponentov Middle Office a použitie štandardov SOA.

1.1.1.2 Dátová vrstva

Dátová vrstva bude na základe požiadaviek a architektúry KIMS bude tvorená štandardným relačným 
databázovým systémom Microsoft SQL Server 2008. Úlohou dátovej vrstvy bude predovšetkým 
uchovávať potrebné údaje vo vhodne zvolenej štruktúre pre potreby spracovania aplikačnou vrstvou. 

Nástroje dodané v rámci dátovej vrstvy budú spĺňať nasledujúce funkčné požiadavky:
- správu štruktúr databázy cez databázové nástroje
■ verzionovanie databáz, sledovanie historických zmien podporu monitoringu a reportingu
■ automatické zálohovanie dát v časových intervaloch
■ tvorbu dátových view na úrovni databáz

Dátová vrstva bude tvorená predovšetkým databázovými prostriedkami ako sú databázové tabuľky, 
pohľady, stórované procedúry. Jedným z hlavným cieľov dátovej vrstvy bude uchovávanie údajov 
spravovaným v rámci KIMS, zabezpečenie ich konzistencie a bezpečnosti.

Z pohľadu GlS aplikácií bude dátová vrstva plniť rolu centrálnej geoúdajovej bázy. GlS aplikácie budú 
predpokladať použitie rovnakého databázového servera ako ostatné dodávané aplikácie. Funkcie,
ktoré bude plniť databázový server:

* Uloženie priestorových údajov- komplexné geografické údaje migrované zo získaných 
zdrojov.

* Uloženie popisných údajov- alfanumerické informácie o objektoch GlS a o doplnkových 
objektoch.
Uloženie metaúdajov

Inštalácia a konfigurácia nadstavby ArcSDE od spoločnosti ESRI nad RDBMS zabezpečí 
multiužívateľskú správu a verzionovanie priestorových údajov. Špecifická dátová štruktúra technológie 
ArcSDE umožňuje efektívne triediť údaje nielen podľa alfanumerických, ale aj priestorových kritérií, čo 
je dôležité z hľadiska ďalšieho spracovania údajov, ich publikácie a vytvárania analýz.

Súčasťou dátovej vrstvy bude aj úložisko - File server. Bude slúžiť na uloženie dostupných 
súborových údajov do file systému (na diskovom poli). Ide o požadované statické priestorové i 
nepriestorové údaje, tiež dynamické priestorové i nepriestorové údaje generované systémom ako aj 
systémové súbory, ktoré vyžaduje navrhovaná technológia. Úložisko bude obsahovať:

■ Statické priestorové údaje -  Ortofotomapa SR, ZM 10, SVM50 (raster), SVM500 (raster), 
ďalšie vektorové súborové údaje z existujúcej dátovej základne ŠOP SR (napr. SVM50 vektor, 
SVM50 vektor, VGI, a iné) budú primárne migrované do centrálnej geodatabázy -  avšak na 
file serveri zostane ich súborová záloha.

■ Statické nepriestorové údaje -  VKN (dbf), externá databáza NATURA 2000 vo formáte MDB, 
dokumentácia v správe ŠOP SR

■ Dynamické priestorové údaje -  uložené Shapefile súbory nevyhnutné pre prenos mapových 
objektov medzi GlS a modulom pre zber dát monitoringu, statické mapové výstupy 
generované do PDF, JPG

■ Dynamické nepriestorové údaje -  generované textové reporty, štatistické a sumarizačné 
zostavy zväčša ako výstupy vo formáte PDF, rôzne ďalšie exporty do formátov HTML, XML, 
DOC, XLS, CSV, MDB

■ Systémové súbory -  mapová cache vo forme vopred generovaných dlaždíc (tiles) pre rýchle 
generovanie mapových zostáv serverom podľa klientskych požiadaviek. Dlaždice budú 
pregenerované v 24-hodinovom intervale v nočných hodinách.

Doporučené systémové požiadavky: diskové pole 3 TB.

13.5.2.2 Bezpečnosť riešenia

Pri implementácií bezpečnostného riešenia budú použité nasledovné produkty tretích strán:
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IBM InfoSphere Guardium Data base Activity Monitor
Licencia: Pre potreby projektu bude zabezpečený produkt IBM InfoSphere Guardium Database 
Activity Monitor od spoločnosti IBM.

Web Aplikačný Firewall ModSecurity
Licencia: Pre potreby projektu sa využije Open Source Web Aplikačný Firewall od spoločnosti 
ModSecurity

Centrálne monitorovanie bezpečnosti Splunk
Licencia: Pre potreby projektu sa využije Open Source pre centrálne monitorovanie bezpečnosti 
Splunk od spoločnosti Splunk Inc.

Ochrana webových služieb bude realizovaná špecializovaným dedikovaným zariadením IBM 
WebSphere DataPowerXG45

Multi-funkčný appliance firewall bude zabezpečovaný prostredníctvom Mcafee Firewall (Sidewinder) 
Enterprise S4016
Bezpečnosť riešenia budú realizované v súlade s kľúčovými aspektmi, medzi ktoré patrí:

■ využitie technológií na dostatočné zabezpečenie prístupu na databázovej aj aplikačnej úrovni, 
pričom navrhované riešenie IBM InfoSphere Guardium Database Activity Monitor bude 
poskytovať možnosť monitorovať akúkoľvek databázovú prevádzku v reálnom čase 
s podporou automatického upozornenia a v prípade potreby aj zamedzením vo vykonaní 
neautorizovanej operácie. Tieto funkcie sa budú poskytovať na základe vopred definovaných 
detailných pravidiel a politík (Kto, čo, kedy, ako ...). Pomocou jednotného rozhrania sa bude 
zabezpečovať jednoduchá správa pre všetky podporované databázové platformy (Oracle, 
SQL Server) a aplikácie.
Oproti klasickému databázovému auditu umožňuje monitorovať aj operácie cez lokálny prístup 
do databázy. Navrhované bezpečnostné riešenie bude monitorovať nasledujúce typy udalostí
- prístup do databázy, SQI chyby, DDL, DML, DCL príkazy, uložené procedúry, výsledky 
dotazov vrátené užívateľom nezávisle od natívneho databázového auditu.
Technická architektúra riešenia umožňuje nasadenie mimo databázu, s minimálnym vplyvom 
na výkonnosť, bez DBMS a aplikačných zmien. Podporuje oddelenie povinností a bezpečné 
úložisko vlastných záznamov.
Bezpečnostné riešenie bude zabezpečovať nasledovné vlastnosti:

o Integrácia so systémami v nasadzovanom prostredí (LDAP, TMG, ..) 
o Agregácia a korelácia v reálnom čase 
o Automatizovaná aktualizácia monitorovaných objektov 
o Zabudovaný workflow pre riešenie incidentov

Centrálne monitorovania bezpečnosti bude zabezpečované špecializovaným softvérovým 
riešením Splunk, ktoré bude úzko integrované s vyvíjanou aplikáciou, ktorej hlásenia sa budú 
korelovať so štandardnými hláseniami infraštruktúry, vrátane databáz a špecializovaných 
riešení na ochranu databáz a virtualizačnej platformy. Riešenie bude umožňovať flexibilné 
vytváranie korelácií na základe užívateľom definovaných pravidiel, vytváranie trendov, 
integráciu so scannerom zraniteľností, automatickú detekciu odchýliek činností používateľov 
aplikácie od požadovaného profilu.

Softvérové riešenie Splunk prehľadáva, monitoruje a analyzuje údaje generované 
zariadeniami, aplikáciami, a inými časťami IT infraštruktúry prostredníctvom webového 
rozhrania. Zachytáva, indexuje a koreluje real-time údaje nad indexovaným úložiskom, nad 
ktorým dokáže generovať grafy, reporty, alerty a realizovať dashboardy a iné typy vizualizácií. 
Zbiera údaje zo zariadení bezpečne a kontrolovane. Ukladá a indexuje údaje v reálnom čase 
v centrálnej lokalite. Prístup k údajom v úložisku je realizovaný prostredníctvom role-base 
access control.
Softvérové riešenie Splunk zabezpečuje tieto funkcionality:

• zber a indexovanie údajov
• prehľadávanie a vyšetrovanie
• budovanie znalostí (informácie z asset databázy, konfiguračného manažmentu, 

používateľských adresárov a pod.)
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• monitorovanie a notifikácie (nie vo free verzii)
• reportovanie a analyzovanie
s realizáciu distribuovaných prehľadávaní (nie vo free verzii)
• role-base manažment (nie vo free verzii)
• SSO (nie vo free verzii)
b možnosť vytvárať vlastné rozhrania pre pripojenie nových zdrojov údajov 
a možnosť používať už vytvorené rozhrania pre pripojenie rôznych zdrojov údajov
• možnosť využívať vzory pre prehľadávanie, reporty, vizualizáciu
• možnosť vytvárať vlastné prehľadávania, reporty, dashboardy, korelačné výrazy, 

notifikácie.

Ochrana webových služieb bude realizovaná špecializovaným dedikovaným zariadením IBM 
WebSphere Data Power XG45, ktoré bude umožňovať ochranu pred XML útokmi (Schéma 
Poisoning, XPATH injection, XML DOS, XML Entity Expansion and Recursion) vrátane 
možnej integrácie s AV kontrolou. Ochrana poskytuje špecifické ochranné mechanizmy pre 
webové služby, medzi ktoré patrí vynucovanie súladu s bezpečnostnými profilmi, verifikácia 
voči schéme, vynútenie špecifických SOAP atribútov, riadenie prístupu na základe informácií 
SOAP, vynútenie WS-Security aspektov.
IBM WebSphere DataPower XG45 obsahuje tieto bezpečnostné funkcie a služby:

® vlastný hardenovaný operačný systém (firmware) bežiaci na vysoko-výkonnej 
špecializovanej hardvérovej platforme 

s možnosť doplnenia Hardware Security Module (HSM) 
s podpora rôznych AAA metód a riadenie prístupu na základe týchto informácií

o SAML, LDAP, AD, XACML, Kerberos, RÁDIUS, WS-Trust, certifikáty, LTPA 
token a ďalšie

• možnosť realizovať bezpečnosť na rôznych úrovniach
o message-level security (šifrovanie, podpisovanie na úrovni XML, resp. SOAP) 
o protocol transport-level security (šifrovanie, podpisovanie na úrovni HTTP 

protokolov)
® podpora SLM (Service level management)
® Dynamic routing and load distribution 
® podpora JMS, MQ, TAM
o podpora transformácie protokolov ako aj samotných správ (XSLT Style Sheets)
• možnosť doplnenia Data Integration modulu pre non-XML, PKCS7, ODBC

o podpora veľkého počtu štandardov (HTTP -  1.0, 1.1, LDAP -  2.0, 3.0,
XACML -  1.0, 2.0, SAML -  1.0, 1.1, 2.0, WS-Security -  1.0, 1.1, draftl .2, 
draft1.3, WS-Trust -  1.1, 1.2, SOAP -  1.1, 1.2)

• možnosť vynútenia rôznych politík
o podpora Conformance politík (WS-I BP 1.0, WS-I BP 1.1 - (Default), WS-IAP 

1.0 - (Default), WS-I BSP 1.0 - (Default)) 
o podpora WS-SecurityPolicy 
o podpora WS-ReliableMessagingPolicy 
o podpora WS-SecureConversation (1.1, 1.2, 1.3)

• identifikácia a ochrana pred hrozbami ako:
o Entity Expansion/Recursion Attacks 
o Public Key DoS 
o XML Flood 
o Resource Hijack 
o Dictionary Attack 
o Replay Attack 
o Message/Data Tampering 
o Message Snooping 
o XPath or SQL Injection 
o XML Encapsulation 
o XML Virus 
o a ďalších

® podpora definície služieb cez protokoly a systémy
o WSDM, UDDI, WSDL, Dynamic Discovery, WSRR

• podpora integrácie s AV systémami cez iCAP protokol
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riešenie bezpečnosti web portálu bude realizované zabudovanými vlastnosťami softvérového 
riešenia poskytujúcimi ochranné mechanizmy podľa odporúčaní OWASP. Neoddeliteľnou 
súčasťou ochrany web portálu bude špecializované riešenie od spoločnosti ModSecurity pre 
ochranu web aplikácii kategórie Web Aplikačný firewall (WAF), ktoré bude umožňovať 
detekciu anomálií na základe naučeného profilu aplikácie a proaktívne reagovať v prípade 
prípadného útoku. WAF bude obsahovať aj mechanizmy negatívnej politiky realizované napr. 
pomocou signatúr.
Web Aplikačný Firewall ModSecurity využíva tri prístupy pre detekciu podozrivých aktivít:

-  Negatíve security model -  v prichádzajúcich webových požiadavkách odhaľuje 
anomálie, nezvyčajné správanie ako aj štandardné typy útokov na webové aplikácie. 
Ohodnotenie anomálneho správania je vyhodnocované z každej požiadavky, IP adresy, 
relácie a účtu prihláseného používateľa. Na základe výsledného ohodnotenia je možné 
požiadavky súvisiace s podozrivými aktivitami logovať alebo zahadzovať.

-  Detekcia známych zraniteľností, kde prostredníctvom vlastných pravidiel bude možné 
odhaľovať a zamedzovať prístup na známe zraniteľnosti v aplikáciách. Takýto prístup 
umožňuje realizovať „Virtual patching“, kde namiesto zdĺhavého procesu zaplátania chyby 
v aplikácií je možné zakázať takéto požiadavky už na Web Aplikačnom Firewalle 
modSecurity, ktorý je umiestnený pred samotnou web aplikáciou.

-  Positive security model, kde pri uplatnení tohto modelu sú na aplikáciu posielané len 
požiadavky, ktoré sú v tomto modely popísané. Všetky ostatné požiadavky sú zakázané.

Web Aplikačný Firewall ModSecurity bude zaznamenávať log súbory, pričom bude 
zabezpečovať:

-  logovanie všetky HTTP transakcií a ich plný obsah,

-  vytváranie pravidiel určujúcich spôsob a obsah logovaných požiadaviek a odpovedí. 
ModSecurity web aplikačný firewall je modul vytvorený pre použitie spolu s Apache web 
serverom. Implementáciu v prostredí je možné realizovať inštaláciou buď priamo na chránený 
Apache web server, alebo vo forme reverse proxy. V druhom prípade je pre WAF vyhradený 
samostatný HW a umiestnený v sieťovej topológii pred chránenými web servermi. Týmto 
spôsobom bude možné chrániť web servery všetkých platforiem. Inštalácia samotného WAF 
sa bude realizovať na platformy: Linux, Windows, pričom sa budú využívať nasledovné 
vlastnosti:
-  Real-time Blacklist Lookups -  možnosť využívať treťostranné platformy pre zistenie IP 

reputácie
-  Web-based Malware Detection -  detekcia škodlivých kódov prostredníctvom Google Safe 

Browsing API.
-  HTTP Denial of Service Protections -  ochrana pred HTTP Flooding a pomalými HTTP 

DoS útokmi
-  Automation Detection -  Detekcia botov, crawlerov, scannerav
-  Integration with AV Scanning for File Uploads -  detekcia vírusov v uploadovaných 

súboroch
Tracking Sensitive Data -  Detekcia citlivých dát v sledovanej komunikácií

-  Identification of Application Defects -  Detekcia aplikačných chýb a chybových hlásení 
s možnosťou ich filtrácie.

ModSecurity web aplikačný firewall bude umožňovať vytváranie vlastných pravidiel, kde 
základom spracovania požiadaviek je tzv. „rule engine“. Toto prostredie na základe 
špeciálneho ModSecurity jazyka zameraného na prácu s HTTP transakciami umožňuje 
vytvárať pravidla ModSecurity Web Aplikačného Firewallu. Jazyk bol vyvíjaný s ohľadom na 
jednoduchosť používania a flexibilitu.

realizácia bezpečnostných mechanizmov špecifických pre ochranu virtualizovaného 
prostredia.
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■ bezpečnosť vývoja aplikácie, medzi ktoré patrí realizácia špecifických testov pre verifikáciu 
bezpečnosti vyvíjaných komponentov (statická analýza, fuzz testovanie atd’.).

■ prihlasovanie používateľov do systému bude autentifikované heslom.
každý vstup do systému bude logovaný a každá činnosť auditovaná s uložením informácií o 
čase a identifikátore používateľa v databáze. Systém nebude umožňovať modifikáciu 
databázových údajov pre neautorizovaných používateľov podľa matice prístupových práv.

■ realizácia bezpečnostných mechanizmov na úrovni siete predstavovaných najmä vytvorením 
bezpečnostných zón bude realizovaná pomocou Mcafee Firewall (Sidewinder) Enterprise 
S4016 s dôrazom na použitie dôveryhodnej platformy ako perimeter firewallu. Mcafee 
Firewall (Sidewinder) Enterprise S4016 je UTM (Unified Threat Management) multi-funkčný 
appliance firewall. Integruje niekoľko bezpečnostných funkcií do jedného systému a vďaka 
tejto integrácií poskytuje bezpečnosť prostredníctvom silnej a hĺbkovej analýzy prechádzajúcej 
komunikácie. Mcafee Firewall je najčastejšie používaný ako firewall na aplikačnej vrstve, kde 
využíva patentovanú technológiu aplikačných proxy.
Aplikačné proxy Mcafee firewallu zabezpečujú úplné rozdelenie realizovaného spojenia od 
klienta na server. Komunikácia je realizovaná od klienta na firewall a z firewallu na server. 

Mcafee Firewall (Sidewinder) spĺňa kritériá Sarbanes-Oxley (SOX), PCI, GLBA, HIPAA a 
FISMA.

Mcafee Firewall (Sidewinder) obsahuje tieto bezpečnostné funkcie a služby:
• služby TrustedSource (globálna reputácia, ktorú určujú špecifické zariadenia na

Internete)
•  Mcafee Firewall Geo-Location (filtrovanie na kódy krajín)
• fýzické aj logické oddelenie sietí
• vlastný operačný systém SecureOS s integrovaným Type-Enforcement systémom
• protocol a network enforcement
• špecifické bezpečné aplikačné proxy (viac ako 40)
• služby DNS (2 servery)
• Intrusion Prevention Signatúre (IPS)
• Anti-Virus a Anti-Spyware
• Anti-Spam a Anti-Fraud
• SmartFilter
• URL filtrovanie
• AppDiscovery (identifikácia používaných aplikácií predovšetkým pre web)
• AppControl (obmedzenie používaných aplikácií predovšetkým pre web)
• filtrovanie aplikácií využívajúcich šifrovanie (SSL/HTTPS, SSH, SFTP, SCP)
• podpora HA
• podpora SSO prostredníctvom informácií z doménových radičov
• podpora použitia informácií o identite používateľa pre povolenie komunikácie
•  podpora pre externé aplikácie Mcafee Firewall Reporter (real-time monitorovanie, 

reporty), McAfee Firewall Profiler (profilovanie komunikácie prechádzajúcej cez 
McAfee Firewall) a Mcafee Firewall Command Center (ovládacie centrum pre viac 
produktov Mcafee Firewall).

13.5.2.3 Návrh riešenia prístupov ku KIMS

Návrh riešenia prístupov ku KIMS spĺňa všetky požiadavky definované v súťažných podkladoch.

KIMS bude umožňovať sprístupnenie údajov z monitoringu verejnosti a on-line editáciu údajov z 
monitoringu prostredníctvom tenkého klienta a mobilných zariadení. Webová aplikácia bude mať 
nasledovné úrovne prístupov:

■ Prístup pre verejnosť -  prístupné informácie o sumárnych výsledkoch monitoringu (tabuľky, 
grafy) s prepojením na mapu a využitím rôznej presnosti zobrazenia (kataster, okres, kraj, 
orografický celok, DFS štvorec, atď.). Citlivé údaje o výskyte ohrozených alebo inak vzácnych 
druhoch budú primerane znepresnené.
Prístup pre mapovateľov (systematických i náhodných) - prístup pre on-line vypĺňanie 
elektronických formulárov mapovaných druhov/skupín a zasielanie GlS vrstiev biotopov.
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Prístup bude zabezpečený prostredníctvom mena a hesla, pre mapovateľa systematického 
monitoringu len k trvalým monitorovacím lokalitám (TML), ktoré má pridelené. Pre mapovateľa 
náhodných výskytov (z náhodného pozorovania) bude proces pridávania informácií o náleze 
zjednodušený. Odhadovaný počet mapovateľov bude 200-300 s prístupom do systému.

o Zapisovateľ si vyberie zo zoznamu pridelenú TML, ku ktorej je určený druh/biotop, 
ktorý má na lokalite sledovať. Platí iba pre mapovateľov systematického monitoringu, 

o Vyberie si metodiku, ktorú použil pre sledovanie daného druhu/biotopu, 
o Vyplní formulárové polia TML pre danú metodiku. Platí iba pre mapovateľov 

systematického monitoringu, 
o Vyplní formulár Okolie TML. Platí iba pre mapovateľov systematického monitoringu, 
o Vloží do aplikácie GIS vrstvu.
o Vloží do aplikácie fotografie, videozáznamy, audiozáznamy, prípadne inú 

dokumentáciu.
o Uloží zadané informácie do pracovnej verzie, systém overí ich úplnosť a sprístupní 

ich na kontrolu garantovi.
■ Mobilný prístup pre mapovateľov -  prístup do on-line alebo off-line formuláru pre zber 

údajov o druhoch a biotopoch priamo v teréne pomocou mobilnej aplikácie. Presun aktuálne 
mapovaných údajov do centrálnej databázy bude prebiehať v závislosti od dostupnosti 
pripojenia mobilného zariadenia

■ Prístup pre odborných garantov -  prístup k všetkým údajom pochádzajúcim od 
mapovateľov patriacich pod odborného garanta pre validáciu ich obsahu (cca 16 garantov) a 
schválenie, resp. vrátenie mapovateľovi na dopracovanie. Po schválení garantom budú 
mapované dáta zverejnené.

■ Prístup pre administrátora -  prístup ku všetkým dátam pre tvorbu výstupov, sumárov a 
selekcií pre potreby reportingu a starostlivosti o uvedené druhy a biotopy s dôrazom na 
uľahčenie reportingu najmä voči EK. Správa pridelených TML mapovateľom, napojenie na 
garantov. Administrátor bude mať možnosť pridať resp. zmazať TML, metodiku, mapovateľa, 
vstupovať do elektronického formulára (t.j. meniť parametre monitoringu), prideľovať heslá, 
editovať harmonogram monitoringu, atď.

1,3,5.23,1 Klientska časť

Pre potreby užívateľov bude KIMS prístupný tromi typmi klientov:
■ PC -  silný klienti z prostredia intranetu (v prípade geografických údajov bude prístup 

zabezpečený pomocou geografickej aplikácie a v prípade popisných údajov bude prístup 
zabezpečený pomocou webovej aplikácie)

■ Notebooky / PC -  webový klient z prostredia internetu (v prípade geografických údajov 
pristupujúci na GIS server a v prípade popisných údajov pristupujúci na webový portál)

■ Mobilný klient -  GPS alebo PDA zariadenia (v prípade geografických údajov pristupujúci 
pomocou geografickej aplikácie a v prípade popisných údajov pristupujúci pomocou webovej 
aplikácie pre monitoring)

Dáta o TML a príslušné popisné parametre budú uložené v jednej centrálne spoločnej relačnej 
databáze, pričom hlavným spôsobom ich využívania a aktualizácie bude on-line prístup do centrálnej 
databázy na základe pridelených prístupových práv. V odôvodnených prípadoch bude možný aj off- 
line prístup (pri vykonávaní monitoringu v území, kde nie je k dispozícii GPS signál), pričom následne 
bude možné zabezpečiť synchronizácia údajov.

1.3.5.2.4 Návrh riešenia serverovej časti KIMS

Serverová časť riešenia bude pozostávať z nasledovných vrstiev.
•  storage vrstva,
a databázová vrstva,
•  aplikačná vrstva,
a prezentačná vrstva,
•  bezpečnostná vrstva

V zmysle požiadaviek vybrané technológie umožnia aby každá logická časť KIMS (prezentačná, 
aplikačná, databázová) mala duplicitnú inštaláciu, ktorá zabezpečí chod systému aj v prípade výpadku 
jedného zo serverov. Riešenie bude vytvorené tak, aby spĺňalo požiadavky na vyššiu dostupnosť,
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pričom v jednotlivých vrstvách musia byť použité spôsoby, ktoré budú v danej technológii 
najvhodnejšie pre riešenie failover.

Vytvorené riešenie bude odolné voči bežným chybám (poruchy diskov, niektorých komponentov 
serverov a sieťových prvkov). Automatizovaný failover však nebude realizovaný pre všetky typy 
potenciálnych problémov -  zoznam situácií riešeným automatizovaným failoverom bude výstupom 
analýzy a návrhu riešenia. V týchto prípadoch musí byť obnova riešenia závislá od manuálneho 
zásahu obsluhy. Doba obnovy v týchto prípadoch závisí od pracovnej doby administrátora 
(pravdepodobne pôjde o obnovu v najbližší pracovný deň) alebo od dohodnutej zmluvy SLA (môže to 
byť aj do niekoľko hodín od nahlásenia problému).

13.5,2,4,1 Bezpečnostná vrstva

Bezpečnostná vrstva bude zabezpečená firewallom Mcafee Firewall (Sidewinder) Enterprise S4016, 
ktorý bude pripojený do siete samostatným pripojením. Databázy využívané v ponuke sa budú 
monitorovať prostredníctvom IBM InfoSphere Guardium Database Activity Monitor v reálnom čase s 
podporou automatického alertingu a v prípade potreby aj zamedzením vo vykonaní neautorizovanej 
operácie. Aplikačné proxy Mcafee firewallu zabezpečujú úplné rozdelenie realizovaného spojenia od 
klienta na server. Komunikácia je realizovaná od klienta na firewall a z firewallu na server. Na ochranu 
aplikácií používajúcich pre komunikáciu XML prostredníctvom rôznych protokolov sa použije 
špecializované zariadenie IBM WebSphere DataPower XG45. Dostupnosť firewallu bude daná 
dostupnosťou internetových liniek z okolitého prostredia na firewall. Za týmto účelom bude zo strany 
ŠOP SR zabezpečené adekvátne dostupné pripojenie do internetu. Pripojenie navrhovaného riešenia 
na firewall musí byť riešené zo strany ŠOP redundantne, aby bola zabezpečená vysoká dostupnosť. 
Pre bezpečnostný monitoring sa aplikuje monitorovací bezpečnostný softvér Splunk, ktorý bude 
prehľadávať, monitorovať a analyzovať údaje generované zariadeniami, aplikáciami, a inými časťami 
IT infraštruktúry prostredníctvom webového rozhrania. Ako web aplikačný firewall (WAF) sa aplikuje 
softvérová riešenie ModSecurity, ktorý sa bude implementovať v prostredí (realizácia inštaláciou 
priamo na chránený Apache web server, resp. vo forme reverse proxy. V  druhom prípade je potrebné 
pre WAF vyhradiť samostatný HW a umiestniť ho v sieťovej topológii pred chránenými web servermi. 
Týmto spôsobom sa budú chrániť web servery všetkých platforiem.

í.3.5.2.4.2 Weboím vrstva a aplikačná vrstva

Vysoká dostupnosť systémov webovej a aplikačnej vrstvy bude riešená použitím virtualizačnej 
platformy. Systémy tejto vrstvy budú prevádzkované formou virtuálnych serverov. Dodávaná 
virtualizačná platforma zabezpečí v prípade poruchy fyzického servera presun virtuálnych serverov na 
druhý fyzický server, čím bude zabezpečená kontinuita a dostupnosť riešenia. Vysoká dostupnosť 
bude v zmysle požiadaviek riešená aj duplicitnou inštaláciou webových a aplikačných serverov.

V prípade poruchy fyzického servera bude týmto spôsobom zabezpečená prevádzka, pričom je ale 
potrebné dočasne počítať so znížením výkonu riešenia, čo je logické, nakoľko časť výpočtového 
výkonu nie je dostupná.

Vlastnosťou použitej technológie vírtualizácie bude možnosť dynamicky presúvať virtuálne servery 
medzi fyzickými servermi tak, aby bola maximálne využitá výpočtová kapacita fyzických serverov a to 
podľa aktuálnej záťaže systémov.

13.5.2,4.3 Databázová vrstva

Pre zabezpečenie vysokej dostupnosti databázovej vrstvy bude použitá technológia na báze klastra. 
Databázový server bude inštalovaný na dvoch fyzických serveroch, ktoré sú pripojené k tomu istému 
diskovému poľu, a sú prevádzkované v klastri, v konfigurácii Active-Passive.
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Databázové servery budú zabezpečovať prevádzku centrálnej údajovej základne spoločnej pre 
všetkých klientov a pre všetky skupiny užívateľov (na základe pridelených prístupových práv);

•  silný klienti z prostredia intranetu,
•  weboví klienti z prostredia intranetu aj internetu.

13.5.2.4.4 Storage vrstva

Vysoká dostupnosť riešenia bude daná uložením údajov na diskovom poli s nasledovnými 
vlastnosťami:

a redundantné pripojenie diskového poľa k serverom 
® redundantné uloženie údajov na diskoch využitím technológie RAID 

Dáta budú uložené na diskoch v konfiguráciách RAID podľa typu dát -  relačné údaje budú uložené v 
konfigurácii RAID 1+0 (rýchly prístup k údajom), súbory a súborová cache RAID 5 (maximálne využitie 
kapacity diskov).

13.5.2.4.5 Sieťové prepojenie komponentov

Všetky komponenty budú prepojené sieťovou infraštruktúrou, ktorá bude vybudovaná redundantným 
spôsobom, t,j,, servery budú pripojené do riešenia duplicitne a súčasne použité swítche budú 
redundantné. Riešenie bude schopné prevádzky aj pri výpadku jedného switch alebo niektorého zo 
sieťových pripojení.

13.5.2.4.6 Návrh platforiem

Návrh platforiem obsahuje návrh riešenia platforiem potrebných pre prevádzku komponentov riešenia.

rámci riešenia budú prevádzkované nasledujúce platformy:
•  LoadBaiancing -  platforma zabezpečuje rozkladanie požiadaviek na služby typu http a https,
•  Public web server cluster -  platforma zabezpečuje beh komponentov aplikácií http na ktoré 

pristupujú používatelia z public zóny,
• Interný GIS -  zabezpečuje správu prípravu priestorových údajov pre publikovanie
•  Web GIS -  zabezpečuje prevádzku GIS služieb,
•  Intranet Web Server cluster -  platforma zabezpečuje beh komponentov aplikácií http na ktoré 

pristupujú používatelia z internej zóny,
•  SQL server cluster -  platforma zabezpečuje prevádzku dátových služieb.

Pre platformy, ktoré v názve obsahujú slovo cluster bude vysoká dostupnosť zabezpečená na úrovni 
operačného systému či inej platformy. Pre ostatné bude vysoká dostupnosť zabezpečená na úrovni 
virtualizačnej platformy VMware. Riešenie zabezpečenia vysokej dostupnosti je podrobnejšie 
popísaná v časti Vysoká dostupnosť.

Komponenty jednotlivých platforiem sú riešené nasledovne.
Id Platforma Hlavné softvérové komponenty
1 LoadBalancer a Firewall 

Cluster
OS RedHat Linux 
Nginx 
HAProxy 
Varnish

2 Public Web Servers OS Microsoft Windows Server 2008 R2 
Lomtec ActiveWeb Portál, Microsoft IIS

3 Interný GIS OS Microsoft Windows Server 2008 R2 
ArcGIS Server, ArcGIS for INSPIRE

4 Web GIS Servers OS Microsoft Windows Server 2008 R2 
Lomtec ActiveWeb GIS Server
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ld Platforma Hlavné softvérové komponenty
5 Intranet Web Servers OS Microsoft Windows Server 2008 R2 

Lomtec ActiveOffice, Microsoft IIS
6 SQLServer OS Microsoft Windows Server 2008 R2 

MSCS -  Microsoft Cluster Services 
Microsoft SQL Server 2008 R2

13,5 .2 .4 ./ Vywká dostupnosť

Vysoká dostupnosť jednotlivých komponentov bude riešená rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, 
ktoré vlastnosti prostredia, alebo samotných komponentov sú požité. Riešenia vysokej dostupnosti je 
možné rozdeliť do skupín, v rámci ktorých je vysoká dostupnosť riešená:

•  Infraštruktúrou VMware:
o riešenie pomocou VMware HA -  high avaliability 
o riešenie pomocou VMware FT - fault tolearance

•  Vlastnosťami komponentov:
o Microsoft Cluster (MSCS) pre MSSQL 
o stateless služby http pre public a intranet WWW server 
o keepalived riešenie clustra pre služby SWIoad balancera 

Vysvetlenie ku jednotlivým možnostiam:
•  VMware HA -  VMware zabezpečí, že úž po páde HW na ktorom beží virtuálny stroj bude 

tento virtuálny stroj naštartovaný na inom dostupnom HW. Výpadok trvá po dobu 
naštartovania virtuálneho stroja na novom HW a následnom naštartovaní služieb na náhradný
HW.

•  VMware FT -  VMware zabezpečí zrkadlenie pamäte, stavu procesora tak aby po páde HW 
vzorového servera prebral na seba cieľový server funkcie vzorového. Výsledkom je prakticky 
nepretržitá dostupnosť služieb. Pre VMWare FT platia určité obmedzenia týkajúce sa licencie, 
veľkosti zrkadleného servera (1CPU), zhodná HW platforma a prostriedky cieľového servera
sú viazané.

eFormnsOl

•  Keepalived -  služba keepalived zabezpečuje komunikáciu medzi uzlami clustra a v prípade 
zlyhania je schopná aktivovať služby na druhom uzle. V tomto prípade je služba viazaná na 
virtuálnu IP adresu a keepalived zabezpečuje migráciu IP adresy na aktívny uzol clustra.

-"O R-



Návrh zmluvy -  príloha č, 1

•  Microsoft Cluster (MSCS) -  cluster zabezpečuje migráciu služby z nedostupného uzla na 
funkčný uzol clustra. Na službu je možné viazať napríklad exkluzívny prístup na zdroje ako 
zdieľaný disk na ktorom sú uložené dáta, ktoré služba sprístupňuje. Služba je sprístupňovaná 
na virtuálnom node.

G H =

SW loadbalancer -  riešenie vysokej dostupnosti pomocou loadbalancera sprístupňuje sieťové 
služby jednotlivých serverov. Loadbalancer monitoruje dostupnosť samotných backend 
serverov a v prípade výpadku smeruje požiadavky na dostupný uzol. Vhodný je na služby, 
ktoré sú stateless.

Id Komponent Odporúčaný typ riešenia HA Vlastnosti HA
1 LoadBalancing servers Keepalived

+ každý z uzlov VMware HA

Je pripravený server SW loadbalancer, 
ktorý v prípade výpadku jedného z uzlov 
na seba preberie služby nefunkčného
uzla.

Na serveri sú prevádzkované služby 
balancovania http požiadaviek

2 uzlový failover cluster

Prakticky nepretržitá 
prevádzka, služba je 
nedostupná v prípade 
výpadku oboch uzlov
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id Komponent Odporúčaný typ riešenia HA Vlastnosti HA
2 Public WWW servers WWW server + SW loadbalancer 

+ každý z uzlov VMWare HA

SW loadbalancer rozkladá požiadavky na 
2 WWW servery. V prípade výpadku 
jedného z uzlov smeruje požiadavky iba 
na dostupný WWW server. V prípade 
oboch serverov poskytuje stránku 
s informáciou o nedostupnosti služieb.

Na serveri sú prevádzkované http služby.

2 uzlový loadsharing 
cluster

Prakticky nepretržitá 
prevádzka, služba je 
nedostupná v prípade 
výpadku oboch uzlov. 
V prípade výpadku 
jedného z uzlov je 
výkonnosť polovičná.

3 Interný GlS VMware HA

V prípade výpadku HW servera na ktorom 
je prevádzkovaný Virtual Interný GlS je 
Virtual naštartovaný na dostupnom HW.

Opätovný štart servera

Dĺžka výpadku závisí 
od dĺžky doby 
naštartovania servera 
na náhradnom HW.

4 Web GlS server VMware HA alebo FT

V prípade výpadku HW servera na ktorom 
je prevádzkovaný Virtual Web GlS je 
Virtual naštartovaný na dostupnom HW.
Pri použití FT je komunikácia okamžite 
presmerovaná na záložný nod.

Opätovný štart servera

Dĺžka výpadku závisí 
od dĺžky doby 
naštartovania servera 
na náhradnom HW.
Pri použití FT je 
výpadok
nepostrehnuteľný.

5 Intranet WWW server WWW server + SW loadbalancer 
+ každý z uzlov VMWare HA

SW loadbalancer rozkladá požiadavky na 
2 WWW servery. V prípade výpadku 
jedného z uzlov smeruje požiadavky iba 
na dostupný WWW server. V prípade 
oboch serverov poskytuje stránku 
s informáciou o nedostupnosti služieb.

Na serveri sú prevádzkované http služby.

2 uzlový loadsharing 
cluster

Prakticky nepretržitá 
prevádzka, služba je 
nedostupná v prípade 
výpadku oboch uzlov. 
V prípade výpadku 
jedného z uzlov je 
výkonnosť polovičná.

6 SQL server Microsoft Cluster (MSCS) so službou 
MSSQL.

V prípade výpadku HW či SW služieb 
MSSQL sa pokúsi MSCS reštartovať 
služby na primárnom node clustra. Ak 
neuspeje preberie prostriedky clustra 
záložný nod a naštartuje služby MSSQL.

Failover cluster (reštart 
služby)

Dĺžka výpadku závisí 
od typu výpadku 
a záťaže SQL servera 
v dobe výpadku čo sa 
následne premietne do 
dĺžky doby 
naštartovania SQL 
služieb na 
sekundárnom node 
clustra.
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Id Komponent Odporúčaný typ riešenia HA Vlastnosti HA
SQL server VMware HA

V prípade výpadku HW servera na ktorom 
je prevádzkovaný Virtual MSSQL je Virtual 
naštartovaný na dostupnom HW.

Opätovný štart servera

Dĺžka výpadku závisí 
od typu výpadku 
a záťaže SQL servera 
v dobe výpadku čo sa 
následne premietne do 
dĺžky doby 
naštartovania SQL 
služieb na 
sekundárnom node 
clustra.

1,3.52,4.8 Škóhrooteľnosť

Škálovateľnosf je vlastnosť komponentu riešenia umožňujúca v prípade potreby dočasne, alebo trvalo 
zvýšiť je výkonnosť. Vo všeobecnosti sú zaužívané pojmy vertikálne a horizontálne škálovanie.

Vertikálne škálovanie dosahuje zvýšenie výkonu zvýšením výkonu jedného uzla. Problematické je 
použitie tohto postupu je, že nie vždy poskytuje lineárny nárast výkonu v závislosti od zvýšenia 
výpočtových prostriedkov. Ďalším problémom môže byť identifikácia zdroja (CPU, pamäť, zrýchlenie 
diskových operácií), ktoré vedú ku zvýšeniu výkonu.

Horizontálne škálovanie dosahuje zvýšenie výkonu komponentu riešenia použitím viacerých uzlov v 
klastri. Toto riešenie je možné nasadiť iba ak príslušná časť systému funguje v režime loadsharing 
clustra. Výhodou je pružnosť riešenia a vo veľa prípadoch lineárny nárast výkonu. Nevýhodou je, že 
ak uzly clustra pristupujú ku zdieľanej službe (napríklad SQL server) dokážu tento uzol zaťažiť viac 
a niekedy môže dôjsť ku preťaženiu tohto uzla.

Id Komponent Možnosti škálovania výkonu
1 LoadBalancing servers Horizontálne

• Pridanie uzla a rozdelenie balancingu cez viac 
uzlov nadradeným prvkom

Vertikálne
• Typicky pridanie pamäte a CPU
• V prípade zapnutého logovanie zrýchlenie 

diskových operácií
2 Public WWW servers Horizontálne

• Typicky pridanie uzlov 
Vertikálne

• Pridanie pamäte a CPU
• Zrýchlenie 10 (disky, sieťovky...)
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Id Komponent Možnosti škálovania výkonu
3 Interný GlS Horizontálne

• Typicky pridanie uzlov, vyžiada si využitie 
infraštruktúry load balancingu

Vertikálne
• Pridanie pamäte a CPU
• Zrýchlenie IO (disky, sieťovky...)

4 Web GlS server Horizontálne
• Typicky pridanie uzlov, vyžiada si využitie 

infraštruktúry load balancingu
Vertikálne

• Pridanie pamäte a CPU
• Zrýchlenie IO (disky, sieťovky...)

5 Intranet WWW server Horizontálne
• Typicky pridanie uzlov 

Vertikálne
• Pridanie pamäte a CPU
• Zrýchlenie IO (disky, sieťovky...)

6 SQL server Horizontálne
• Pridanie uzlov a rozdelenie dát aplikácie medzi 

ne (nutný zásah do aplikácie)
Vertikálne

• Pridanie pamäte a CPU
• Zrýchlenie IO (disky, sieťovky...)

í.3.5.2.4.9 Výpočtová technika

Pre potreby realizácie KIMS musí uchádzať navrhnúť a zabezpečiť dodávku a inštaláciu hardvéru, 
ktorý musí byť súčasťou ponuky uchádzača v rámci zadávania tejto zákazky:

Id Komponent Popis Počet
1 Blade chassis IBM eServer BladeCenter(tm) Chassis w ith 

2x2320W PSU
IBM BladeCenter SAS Connectivity Module
IBM BladeCenter E 2,320W AC Power Supply Option
BladeCenter Open Fabric Manager - Advanced 
Upgrade
Cisco Catalyst Switch 3110G for IBM BladeCenter 
IBM BladeCenter KVM/Advanced Management 
Module
IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 
IBM BladeCenter Open Fabric Manager Basic 
3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

1 ks
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Id Komponent Popis Počet
1 . 1 Server #1- Virtualizacny 

server
HS23, Xeon 8C E5-2650L 70W 
1.8GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS
Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650L 70W 
1.8GHz/1600MHz/20MB
6x 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC 
DDR3 1333MHz VLP RDIMM
2xlBM 600GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS 
HDD
SAS Connectivity Card (ClOv) for IBM BladeCenter 
2/4 Port Ethernet Expansion Card (CFFh) For IBM 
BladeCenter
3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

1 ks

1 .2 Server 2- Virtualizačný 
server

HS23, Xeon 8C E5-2650L 70W
1.8GHz/1600MHz/20MB, 6x8GB, 2x600GBB 2.5in
SAS
Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650L 70W 
1.8GHz/1600MHz/20MB
6x 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC 
DDR3 1333MHz VLP RDIMM
2xlBM 600GB 2.5in SFF Slim-HS 10K6Gbps SAS 
HDD
SAS Connectivity Card (ClOv) for IBM BladeCenter 
2/4 Port Ethernet Expansion Card (CFFh) For IBM 
BladeCenter
3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

1 ks

1.3 Server 3- Virtualizačný 
server

HS23, Xeon 8C E5-2650L 70W 
1.8GHz/1600MHz/20MB, 6x8GB, 2x600GBB 2.5in 
SAS
Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650L 70W 
1.8GHz/1600MHz/20MB
6x 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC 
DDR3 1333MHz VLP RDIMM
2xlBM 600GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS 
HDD
SAS Connectivity Card (ClOv) for IBM BladeCenter
2/4 Port Ethernet Expansion Card (CFFh) For IBM 
BladeCenter
3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

1 ks

1.4 Server 4- Databázový 
server

HS23, Xeon 8C E5-2650L 70W
1.8GHz/1600MHz/20MB, 6x8GB, 2x600GBB 2.5in
SAS
Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650L 70W 
1.8GHz/1600MHz/20MB
6x 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC 
DDR3 1333MHz VLP RDIMM
2xlBM 600GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS 
HDD
SAS Connectivity Card (ClOv) for IBM BladeCenter
2/4 Port Ethernet Expansion Card (CFFh) For IBM 
BladeCenter
3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

1 ks
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íd Komponent Popis Počet
1.5 Server 5- Databázový 

server
HS23, Xeon 8C E5-2650L 70W 
1.8GHz/1600MHz/20MB, 6x8GB, 2x600GBB 2.5in 
SAS
Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650L 70W 
1.8GHz/1600MHz/20MB
6x 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC 
DDR3 1333MHz VLP RDIMM
2xlBM 600GB 2.5in SFF Slim-HS 10K6Gbps SAS 
HDD
SAS Connectivity Card (ClOv) for IBM BladeCenter
2/4 Port Ethernet Expansion Card (CFFh) For IBM 
BladeCenter
3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

1 ks

1.5 Server 6- Manažment 
server

HS23, Xeon 8C E5-2650L 70W 
1.8GHz/1600MHz/20MB, 6x8GB, 2x600GBB 2.5in 
SAS
Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650L 70W 
1,8GHz/1600MHz/20MB
6x 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC 
DDR3 1333MHz VLP RDIMM
2x IBM 600GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS 
HDD
SAS Connectivity Card (ClOv) for IBM BladeCenter 
2/4 Port Ethernet Expansion Card (CFFh) For IBM 
BladeCenter
3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

1 ks

2 Diskové pole IBM System Storage DS3512 Express Dual 
Controiier Storage System 3,6TB
6x600 G B 3.5in 15K 6Gb SAS HDD
1Gb iSCSI 4 Port Daughter Card
3 Year Onsite Repair 24x7 Same Business Day
2.8m, 10A/230V

1 ks

3 UPS APC Smart-UPS RT 8000VA RM 230V 1 ks
4 Pásková mechanika IBM System Storage TS2900 Tape Autoloader with 

LT05 HH SAS drive and Rack Mount K it
Ultrium 5 Data Cartridge (5-pack)
3 Year Onsite Repair 24x7 Same Business Day
2.8m Power Cord 250V France/Germany
2M Mini-SAS/Mini-SAS 1x Cable

1 ks

5 Firewall HW Firewall
McAfee Firewall Enterprise S4016
IBM WebSphere DataPower XG45

SW Firewall
Databázový firewall IBM InfoSphere Guardium
Database Activ ity Monitor
Web Aplikačný Firewall ModSecurity

2 ks

6 Switch pre infraštruktúru Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base 2ks

Podrobná konfigurácia hardvérových produktov a príslušných softvérov je uvedená v nasledujúcej 
tabuľke:
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Popis Počet

Server - Rack

NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet 1

DPI Universal Rack PDU (Európe) 2

IBM DPI C19 Enterprise PDU w/o Line Cord 2

IBM DPI 32a Cord (IEC 309 3P+N+G) 2

Server - Rack prislusenstvo

IBM Local 1x8 Console Manager (LCM8) 1

3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response 1

1U 17in Fiat Panel Monitor Console Kit w/o keyboard 1

IBM Keyboard with Integrated Pointing Device- 3m Cable - Black - USB - Slovák 1

NetBAY 1.5m KVM Conversion Option pack 1

Server - Blade chassis

IBM eServer BladeCenter(tm) Chassis with 2x2320W PSU 1

IBM BladeCenter SAS Connectivity Module 2

IBM BladeCenter E 2.320W AC Power Supply Option 1

BladeCenter Open Fabric Manager - Advanced Upgrade 1

Cisco Catalyst Switch 3110G for IBM BladeCenter 2

IBM BladeCenter KVM/Advanced Management Module 1

IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 1

IBM BladeCenter Open Fabric Manager Basic 1

3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response 1

Server - V irtualizacny server (HS23)
HS23, Xeon 8C E5-2650L 70W 1.8GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS 5

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650L 70W 1,8GHz/1600MHz/20MB 5

8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM 30

IBM 600GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD 10

SAS Connectivity Card (ClOv) for IBM BladeCenter 5

2/4 Port Ethernet Expansion Card (CFFh) For IBM BladeCenter 5

3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response 5

Server - Manažment server (HS23)
HS23, Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS 1

8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM 3

IBM 600GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD 2

SAS Connectivity Card (ClOv) for IBM BladeCenter 1

3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response 1

SAN - Diskové pole
IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller Storage System 1

600GB 3.5in 15K 6Gb SAS HDD 6
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1Gb iSCSI 4 Port Daughter Card 2

Turbo Performance 1

4 to 8 Partition Upgrade 1

FlashCopy Base / Volume Copy Base 1

3 Year Onsite Repair 24x7 Same Business Day 1

2.8m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII (Európe) 2

SAN - Pásková knižnica

IBM System Storage TS2900 Tape Autoloader with LT05 HH SAS drive and Rack Mount Kit 1

Ultrium 5 Data Cartridge (5-pack) 2

3 Year Onsite Repair 24x7 Same Business Day 1

2.8m Power Cord 250V France/Germany 1

2M Mini-SAS/Mini-SAS 1x Cable 1

SW - server (Win 2k8 R2 Std)

MS Windows Srv 2008 R2 Standard (1-4 CPU, 5 CAL) ROK - Multilang 3
MS Windows Server 2008 CAL (5 user) - Multi-lingual 3

SW - Virtualizačný (VMWare)

VMware vSph5 Ess Bundle for 3 hosts License and 1 Year Subscription 1

Upg: VMware vSph5 Ess to vSph5 EssPlusKit for 3 hosts Lic&1 Yr Subs 1

SW - Zalohovaci (Symantec Backup Exec 2012 - V-Ray Edition)

SYMC BACKUP EXEC 2012 V-RAY EDITION WIN 8 PLUS CORES PER CPU BNDL STD 
LIC GOV BAND S ESSENTIAL 12 MONTHS 4

SYMC BACKUP EXEC 2012 V-RAY EDITION WIN 8 PLUS CORES PER CPU INITIAL 
ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND S 8

SW - Bezpečnostný (Symantec Endpoint Protection 2012)

SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC GOV BAND A 
ESSENTIAL 36 MONTHS 20

Infraštruktúrny SW

Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base 2

CAT 3750X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASE DEV MGR 2

Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply 2

AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Európe) 2

Cisco StackWise 50CM Stacking Cable 2

Catalyst 3K-X 1G NetWork Module option PID 2

SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base 2

1000BASE-T SFP 8

Záložný zdroj

APC Smart-UPS RT 8000VA RM 230V 1
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Výpočtová technika zabezpeč! úplnú prevádzku riešenia a jeho dostupnosť, bude spĺňať vyššie 
uvedené nároky na prevádzku KIMS a požiadavky definované na dostupnosť služieb smernicou 
2007/2/ES o INSPIRE. V rámci dodávky a inštalácie výpočtovej techniky bude odovzdaný podrobný 
popis všetkých komponentov, nastavení a parametrov vytvoreného riešenia.

1,3.5,2,4.10 Softvérová infraMruktára

Pre potreby realizácie KIMS bude zabezpečená dodávka a inštalácia všetkého špecifického softvéru, 
ktorý je požadovaný v popise predmetu zákazky a ktorý budeme potrebovať na realizáciu riešenia. 
KIMS umožní prepojenie nami navrhovaného softvérového riešenia na desktopové počítače 
využívajúce GlS softvér firmy ESRI ArcGis verzie 9.2 a vyššie.

1,3,5,3 Implementácia a prevádzka riešenia

Implementácia riešenia, ako aj prevádzka vytvoreného riešenia budú realizované v súlade so 
štandardnými a všeobecne uznávanými princípmi pre riadenie projektov IT (PRINCE 2), vývoj 
softvérového diela (RUP) a riadenia prevádzky IT (ITIL). V rámci implementácie a prevádzky riešenia 
budú dodržané všetky podmienky riadenia informačnej bezpečnosti, vrátane výnosu o štandardoch 
ISVS v zmysle zákona NRSR č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a rovnako budú dodržané bezpečnostné 
princípy IS v EÚ.

Projektové riadenie bude vykonávané v zmysle metodiky PRINCE2 a Metodického pokynu MF SR č. 
MF/28999/2009-132 pre riadenie IT projektov, ktorý je záväzný pre ISVS (KIMS predstavuje ISVS) 
a ktorý definuje postupy a výstupy jednotlivých častí nasledovne:

13.5.3.1 Procesy riadenia projektu
Predpro jektová  pr íprava projektu
Jedná sa o proces predchádzajúci vlastnej realizácii projektu. Slúži k zaisteniu, že všetky predpoklady 
pre vlastnú iniciáciu projektu sú zabezpečené.

Cieľom tohto procesu je:
•  Vytvorenie projektového manažérskeho tímu a stretnutie jeho členov.
•  Príprava Základného dokumentu (charty) projektu.
• Príprava Projektového prístupu (základná podoba riešenia).
•  Zistenie očakávaní kvality Odberateľa.
• Založenie Registra rizík (identifikácia prvých rizík) -  „Risk Log“.
• Naplánovanie etapy inicializácie projektu.

Strategické r iadenie projektu
Proces, ktorý je zabezpečený riadiacim výborom projektu.

Cieľom procesu je:
• Autorizácia iniciačnej etapy projektu.
•  Autorizácia projektu (vyhodnotenie Iniciačného dokumentu projektu z hľadiska toho, či 

zodpovedá schválenej investícii do projektu).
•  Autorizácia plánu etapy -  overenie dosiahnutého stavu etapy a schválenie plánu nasledujúcej

etapy.
•  Autorizácia plánu výnimky.
•  Ad hoc odporučenia na základe sledovania postupu prác.
•  Autorizácia ukončenia projektu (potvrdenie dosiahnutia výstupov projektu a kontrolované 

ukončenie).
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Iniciácia projektu
Cieľom procesu inicializácie projektu je:

• Definovať ako bude dosiahnutá požadovaná kvalita produktu.
• Definovať Plán a náklady projektu.
•  Revízia Zdôvodnenia projektu (Business Case) a zabezpečenie, že bude vytvorený pre 

projekt akceptovateľné Zdôvodnenie projektu (Business Case).
•  Zaistiť, že časová a finančná investícia projektu je oprávnená a má zmysel podstúpiť riziká 

spojené s realizáciou projektu.
•  Umožniť Riadiacemu výboru prevziať vlastníctvo nad projektom a schváliť pridelenie zdrojov 

projektu.

Riadenie hraníc etáp
Na základe výstupov tohto procesu Riadiaci výbor prijíma kľúčové rozhodnutia za akých podmienok 
pokračovať v realizácii projektu.

Cieľom procesu je:
•  Ubezpečiť Riadiaci výbor projektu, že všetky plánované produkty v danej etape -  pláne etapy 

boli dokončené tak, ako bolo definované v pláne.
• Poskytnúť Riadiacemu výboru projektu informácie potrebné k ďalšiemu vyhodnoteniu postupu 

projektu.
•  Poskytnúť Riadiacemu výboru projektu akékoľvek ďalšie relevantné informácie k schváleniu 

dokončenej etapy a autorizácii etapy nasledujúcej, spolu s delegovaním tolerančných limitov.
•  Zaznamenať všetky merania, nové znalosti a informácie, ktoré môžu byť prínosné pre ďalšie 

etapy projektu.

Riadenie etapy
Proces slúži k riadeniu a monitorovaniu aktivít súvisiacich s alokáciou práce, zabezpečuje, že etapa je 
realizovaná podľa plánu a zabezpečuje reakciu na nečakané zmeny. Proces vytvára jadro 
každodennej činnosti Projektového manažéra.

V  rámci etapy prebieha cyklus:
•  Autorizácia práce (pracovných balíkov).
•  Zber informácií o postupe práce.
•  Sledovanie požiadaviek na zmeny.
• Analyzovanie situácie, overovanie stavu etapy, kontrola problémov a otvorených položiek.
•  Reporting.
• Prijímanie korekčných opatrení.

Proces prebieha spoločne s aktivitami súvisiacimi s riadením rizík a otvorených položiek.

Riadenie dodávky produktu
Cieľom procesu je zabezpečiť, že plánované produkty budú v rámci projektu vytvorené.

V  rámci procesu sa realizuje:
•  Vyjednávanie Vedúcich tímov s Projektovým manažérom o detailoch realizácie pracovných 

balíkov.
•  Verifikácia efektívnej alokácie a autorizácie zdrojov k schváleným pracovným balíkom.
•  Zabezpečenie, že práca v rámci pracovných balíkov odpovedá definovaným rozhraniam.
• Kontrola, že práca je dokončená.
•  Zabezpečenie, že dokončené produkty splňujú požadované kritéria kvality.
•  Zabezpečenie schválenia dokončených produktov.
•  Hodnotenie postupu prác a pravidelné odhadovanie ďalšieho vývoja.
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Dôležitou súčasťou procesu vytvárania produktov je kontrola kvality. Každý popis produktu obsahuje 
aj časť venovanú overeniu kvality na základe požiadaviek na kvalitu, v ktorej je  špecifikované, ktoré 
roly, kedy a akým spôsobom skontrolujú kvalitu produktu.
Akceptácia výstupov Odberatefom bude uskutočňovaná na základe dohodnutých pravidiel v závislosti 
na charaktere výstupu a primárne kontrolou splnenia vstupného zadania a cieľov výstupov.

U kon čen ie projektu
Proces slúži ku kontrolovanému ukončeniu projektu. Proces pokrýva činnosti projektového manažéra 
pri ukončovaní projektu ako v riadnom termíne tak aj pri predčasnom ukončení.

Ciele procesu sú:
•  Preveriť do akej miery sú naplnené ciele projektu definované Iniciačným dokumentom.
•  Zhodnotiť rozsah očakávaných produktov, ktoré boli predložené a akceptované zákazníkom.
•  Potvrdiť, že podpora a opatrenia k prevádzke sú funkčné.
• Odporučenia pre budúce práce.
• Zhrnúť získané znalosti do Správy získaných poznatkov -  „Lessons Learned Report“,
•  Pripraviť záverečnú správu projektu.
•  Archivovať dokumentáciu.
•  Vytvoriť plán revízií uskutočňovaných po ukončení projektu.
•  Pripraviť odporučenie pre RV na uvoľnenie zdrojov alokovaných na projekt.

1.3.5.3.2 Komponenty riadenia projektu

1.3.53.2.1 Zdôvodnenie projektu (Business case)

Základným dokumentom projektu je vypracované Zdôvodnenie projektu - Business Case. 
Zdôvodnenie projektu je dokument verifikovaný a schvaľovaný Riadiacim výborom projektu pred 
vlastným zahájením projektu a v rámci každého rozhodovacieho bodu/ míľniku v priebehu realizácie 
projektu je schvaľovaná aktualizovaná verzia dokumentu.

1.3.53.2.2 Pláni/
Budú vytvorené nasledujúce úrovne plánov projektu:

Plán projektu (Project plaň)
Je celkovým plánom projektu na najvyššej manažérskej úrovni a slúži riadiacemu výboru k celkovému 
dohľadu nad projektom, nezaoberá sa jednotlivými realizačnými detailmi.

Obsahuje:
•  Harmonogram (Gantt diagram) stanovujúci kľúčové termíny a etapy projektu
•  Produktový Rozpad - „Product Breakdown Structure“
•  Diagram Závislostí Produktov - „Product flow diagram“
•  Popis hlavných produktov a termínov ich dodaní
•  Rozpočet projektu
•  Rozpočet na zmeny projektu
•  Kapacitný plán
•  Pridelené/schválené zdroje
• Tolerančné limity na úrovni projektu (riziká, náklady, termíny, kvalita)

Plán etapy (Stage plan)
Detailnejší plán jednotlivých etáp projektu. Vzniká rozpracovaním plánu projektu.

Obsahuje:
•  Popis plánu a projektového prístupu
• Plán kvality
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•  Predpoklady pre realizáciu plánu
•  Externé závislosti
•  Tolerancie
•  Metódy monitoringu a kontroly plánu
•  Reporting
•  Odhady použité pri plánovaní
•  Harmonogram (Gantt diagram) stanovujúci detailné termíny v rámci etapy projektu
•  Produktový Rozpad - „Product Breakdown Structure“
•  Vývojový Diagram Produktu - „Product flow diagram“
•  Rozpočet
•  Kapacitný plán
•  Plánované rizika
•  Popis produktov vytvorených v rámci etapy 

Tímový plán (Team plan)
Najnižšia a najdetailnejšia úroveň plánovania projektu na úrovni pracovných tímov. Je pripravovaný 
tímovými manažérmi.

Plán výn im ky (Exception plan)
Vytvára sa v prípade, keď sa očakáva, že budú prekročené náklady/časová tolerancia jednotlivých 
plánov. Plán výnimky v takom prípade nahrádza tento plán.

1,3,5.3,23 Riziká

Riadenie rizík je založené na kontinuálnom sledovaní a vyhodnocovaní rizík projektu na všetkých 
riadiacich úrovniach a prijímanie odpovedajúcich protiopatrení.

Pravidelné správy o postupoch prác obsahujú vyjadrenia k stavu rizík a priebehu činností, ktoré riziko 
ošetrujú. V  prípade potreby Riadiaci výbor projektu zaujme stanovisko a rozdáva úlohy potrebných 
opatrení. Opakovaná pasivita pri ošetrovaní rizika je udalosťou, ku ktorej sa Riadiaci výbor projektu
vyjadruje.

Pokiaľ sa ukáže, že niektoré riziko je aktuálne a nedarí sa ho odstrániť v rámci plánu projektu/etapy 
projektu, je Projektový manažér povinný inicializovať mimoriadne jednanie Riadiaceho výboru 
projektu, kde bude prerokovaný vplyv na projekt a zvážené zastavenie a preplánovanie projektu v 
zmysle zmenového požiadavku.

Analýza r izík

V rámci analýzy rizík sa uskutočňuje:
•  identifikácia vlastného rizika a jeho zápis do registra rizík -  „Risk Log“
•  vyhodnotenie rizika z hľadiska:

o kategória rizika (strategické / komerčné, ekonomické, organizačné, politické, 
životného prostredia, technické I  infraštruktúrne, a pod.), 

o pravdepodobnosť s akou nastane,
o dopadu (z hľadiska času, nákladov, cieľov projektu, zdrojov), 
o proximity (čas kedy dané riziko nastane).

•  Následne sú volené vhodné protiopatrenia:
o Prevencia / Redukcia / Transfer / Akceptácia / Kontingencia

Riadenie r izík

•  Plánovanie a vyčlenenie zdrojov
• Na základe identifikovaných rizík v rámci analýzy bude uskutočnené plánovanie a alokácia 

zdrojov, zmeny plánov a nové alebo modifikované pracovné balíky.
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• Monitoring a reporting.
•  Mechanizmus pre monitoring a reporting rizík.

Kontrola
Je kľúčovým elementom riadenia projektu.
Cieľom je zabezpečiť, že projekt je naďalej realizovateľný, vytvára požadované produkty splňujúce 
očakávanú kvalitu, je vedený podľa harmonogramu, rozpočtu a kapacitného plánu.
Hlavné úlohy:

•  Monitorovať postup prác
• Porovnať skutočnosť s plánovaným stavom
• Revidovať plány a možnosti vzhľadom k budúcemu vývoju
• Identifikovať problémy a riziká
•  Inicializovať korekčné opatrenia
•  Autorizovať ďalšie práce

V rámci kontroly sú využívané nasledujúce nástroje:

Inicializácia projektu
V etape inicializácie projektu je schválené medzi Projektovým manažérom a Riadiacim výborom:

•  čo je cieľom projektu,
• akým spôsobom budú dodané požadované výstupy a produkty,
• akým spôsobom bude projekt monitorovaný a riadený.

Všetko je uvedené v iniciačnom dokumente projektu.

Etapy
Etapa je logickým súborom aktivít a výstupov. Je základným elementom, ktorý je riadený Projektovým 
manažérom povereným Riadiacim výborom.

Tolerancie
V  rámci projektu budú stanovené tolerančné limity -  povolené odchýlky od plánu v rámci, ktorých sa 
môže pohybovať Projektový manažér bez nutnosti riešenia problému s Riadiacim výborom. To 
umožňuje realizáciu projektu metódou „management-by-exception“ -  manažment podľa výnimiek.

Vyhodnotenie na konci etapy
Je uskutočňované na konci každej etapy. Riadiaci výbor hodnotí ďalšie pokračovanie projektu a 
schvaltye postup do Ďalšej etapy.

Vyhodnotenie výnimky
Je špeciálnym prípadom vyhodnotenia etapy, kedy je Riadiacemu výboru predložený Plán výnimky
(Exception Plan).

Správy o postupe prác
Jedným zo základných princípov je Management-by-exception teda riadenie projektu na základe 
odchýlok.

V priebehu inicializácie projektu je stanovená frekvencia zasielania správ o postupe prác riadiacemu 
výboru. Navrhovaná frekvencia je 1x mesačne.

Register rizík -  „Risk Log“
Všetky riziká sú v celom priebehu projektu sledované a zaznamenávané v Registri rizík -  „Risk Log“, 
ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie.
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Problém - otvorené položky -  „Issues“
Riadiaci výbor má právo meniť schválené ciele a výstupy definované Iniciačným dokumentom 
projektu. V okamžiku keď je identifikovaná otvorená položka (požiadavka na zmenu, problém) -
„Issue“.

Reporty o výnimkách -  „Exception Reports“
Pokiaľ Projektový manažér predpokladá, že realizovaný plán nebude naplnený -  bude mimo 
schválenej tolerancie, musí bez odkladu pripraviť report o výnimke pre Radiaci výbor, vrátane 
detailného popisu problému a návrhu riešenia.

Pracovné balíky -  “Work Packages”
Projekt bude rozdelený na základné jednotky -  pracovné balíky. Tie tvoria formálnu dohodu medzi 
Projektovým manažérom a Vedúcim tímu. Popisuje prácu, schválené termíny, štandardy, kvalitu a 
požiadavky na reporting.

Žiadna práca nemôže byť zahájená bez schválenia / autorizácie pracovného balíku Projektovým 
manažérom.

Reporty aktuálneho stavu
Jedná sa o reporty Vedúcich tímov Projektovému manažérovi. Sú zasielané vo frekvencii definovanej 
v pracovnom balíku. Na ich báze je uskutočňovaná pravidelná kontrola stavu rozpracovanosti 
pracovných balíkov vzhľadom k plánu etapy a plánu projektu.
Tvorí základ pre pravidelné správy o postupe prác pre Riadiaci výbor.

Register kvality -  „Q uality Log“
Register kvality eviduje všetky plánované activity overení kvality, detaily ich priebehov, kto sa ich 
zúčastnil a ich výsledky. Register kvality je aktualizovaný vedúcim tímu / členmi tímu. Poskytuje 
informácie projektovému manažérovi o aktuálnom stave kvality projektu.

Komunikácia v projekte

Formálna komunikácia v projekte je komunikácia medzi Riadiacim výborom a Projektovým 
manažérom a Vedúcimi tímov a Členmi projektových tímov.

Pre komunikáciu hlavne v oblasti predkladania a spracovávania požiadaviek v oblastiach záruky 
navrhujeme využiť elektronickú komunikáciu medzi HelpDeskom Odberateľa a HelpDeskom 
Dodávateľa.

K neformálnej komunikácii budú slúžiť hlavne pracovné stretnutia (workshop, konzultácia), emailová 
alebo telefonická konverzácia apod. Pokiaľ bude výsledkom takejto komunikácie nejaká dohoda, 
úloha a pod., musí byť takýto výstup formalizovaný (napr. formou zápisu potvrdeného všetkými 
zúčastnenými stranami).

1,3,53,2,4 Riadenie kvality

Základnou filozofiou riadenia kvality projektu je zabezpečenie očakávaní Odberateľa. Tieto 
očakávania sú zisťované na úvod projektu v rámci prípravy charty projektu.

Očakávanie kval i ty Odberateľa
Pokiaľ nie sú očakávania kvality stanovené presne, je úlohou Projektového manažéra doplniť a 
vyjasniť tieto očakávania v rámci procesu prípravy charty projektu.
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Očakávania kvality majú merateľné parametre.

Akceptačné kri tériá
Akceptačné kritériá sú definíciou merateľných charakteristík finálneho produktu, požadované pre 
záverečnú akceptáciu vytvorených produktov projektu.

Podľa metodiky PRINCE2TM sú využité štandardné parametre pre akceptáciu finálneho produktu (nie 
všetky parametre sú vhodné / nutné pre všetky finálne produkty projektu) - pre konkrétne produkty je 
vždy spresnené.

Parametre sú definované v rámci zadania konkrétneho produktu a v nadväznosti na vstupné produkty
projektu.

Plán kval i ty projektu
Plán určuje /  identifikuje štandardy kvality a hlavné zodpovednosti v oblasti kvality.
Na základe plánu kvality je založený Register kvality (Quality Log) a dokumentácia kvality projektu.

Plán kval i ty etapy
Každá etapa projektu bude mať vlastný plán kvality určujúci metódy overenia kvality u každého 
produktu vytvoreného v rámci etapy.

Sú určení predseda revíznej skupiny a členovia revízneho tímu.

Popis produktu
Popis produktu je pripravený pre každý dôležitý produkt. Je základom pri spracovaní pracovných 
balíkov a základným informačným zdrojom pre Vedúcich tímov zodpovedajúcich za realizáciu 
pracovných balíkov.

Dokumentácia  kval i ty  (Qual i ty fi le)
Zodpovednosťou Projektového manažéra je udržiavať všetky záznamy o kvalite v priebehu celého
projektu.

Dokumentácia kvality obsahuje plány jednotlivých testov a záznamy kvality.

Register  kval i ty (Qual i ty Log)
Register kvality je zhrnutím všetkých plánovaných a uskutočnených revízií a testov a ich výsledkov. Je 
doplňovaný Vedúcimi tímov.

Revízia kval i ty (Qual i ty review )
V rámci riadenia kvality bude využívaná technika Revízie kvality - Quality review.

Revízia kvality predstavuje techniku revízie kvality so špecifickým postupom, definovanými rolami a 
krokmi k zabezpečeniu úplnosti produktu a k splneniu príslušných štandardov.

Revízia kvality je uskutočňovaná tímom kvality. Účastníci sú vybraní z pracovníkov, ktorí majú úžitok z 
produktu, a z tých s potrebnými schopnosťami kontrolovať správnosť produktu. Zúčastňujú sa taktiež 
pracovníci, ktorí produkt vytvárali zo strany Dodávateľa.

Formálnym spôsobom je uskutočnená kontrola kvality všetkých produktov.
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13,53.2,5 Konfiguračný manažment

Účelom konfiguračného manažmentu je identifikácia, sledovanie a ochrana vytvoreného produktu. 
Konfiguračný manažment taktiež riadi zmeny produktu a ich verzie.

Pián konf iguračného manažmentu
Je vytvorený v rámci procesu plánovania kvality. Definuje:

•  Metódu konfiguračného manažmentu, ktorá bude použitá
•  Používané softvérové nástroje a produkty
• Miesta, kde budú vytvorené produkty uložené
• Identifikačný systém pre produkty
•  Bezpečnostné pravidlá

Záznam o Konf iguračnej položke -  ‘ Confíguratíon I t em"
Je vytváraný pre každý produkt v rámci projektu. Záznam je vytvorený ihneď po identifikácii jeho 
potreby.

Konf iguračný audi t
Je uskutočňovaný pre kontrolu konfiguračných záznamov, či zodpovedajú realite. Audit verifikuje:

•  Všetky schválené verzie konfiguračných položiek existujú
•  Existujú iba autorizované položky
• Všetky záznamy o zmenách boli správne autorizované projektovým manažmentom
• Zmeny boli autorizované

Zrnenové r iadenie
Účelom riadenia zmien je identifikovať, posúdiť a riadiť akékoľvek potenciálne a schválené zmeny 
oproti pôvodnému plánu.

Zrnenové riadenie je úzko previazané s konfiguračným manažmentom. Na evidovaného problému -  
otvorenej položky, ktorá ja vyhodnotená ako požiadavka na zmenu, prebieha proces spracovania 
požiadavky:

•  zaevidovanie požiadavky, stanovenie jej závažnosti a priority,
•  posúdenie dopadu požiadavky na zmenu,
• návrh na riešenie požiadavky na zmenu,
•  rozhodnutie o návrhu riešenia,
•  realizácia (implementácia) návrhu.

1.3.53.3 Riadenie komunikácie

Hlavným dokumentom riadenia komunikácie je Plán riadenia komunikácie, ktorý popisuje postupy 
komunikácie medzi internými a externými stranami projektu. Opisuje, ako bude projektový tím zasielať 
a prijímať informácie v komunikácii so širším okolím organizácie dotknutej projektom.

Predpokladáme, že pri inicializáciu projektu bude Plán riadenia komunikácie vypracovaný v súčinnosti 
s požiadavkami, požiadavkami Riadiaceho výboru, požiadavkami zúčastnených strán, 
prevádzkovateľa IIS a ďalších zložiek riadenia a realizácie projektu a programu zo strany zákazníka.

Dokument bude schválený Riadiacim výborom počas inicializácie projektu. Aktualizácia je potrebná pri 
riadení prechodu z jednej etapy do druhej. Pri plánovaní etapy ukončenia projektu je dôležité 
preskúmať Plán komunikácie, aby sa zabezpečilo, že sú zahrnuté všetky strany, ktoré je nutnú 
informovať o ukončení projektu.



Návrh zmluvy -  príloha č. 1

Na riadenie projektu, priraďovanie úloh a kontrolu úloh alebo stavu projektu sa budú používať 
štandardné dokumenty určené metodikou PRINCE2 v určených etapách projektu.

13.5.3.4 Proces eskalácie

Proces eskalácie sa riadi v rámci projektu vždy v smere od člena tímu k Vedúcemu tímu, potom k 
Projektovému manažérovi a ďalej k Riadiaceho výboru projektu a k programovému riadeniu. Ak si to 
situácia vyžaduje, môže byť v mimoriadnych prípadoch uplatnená priama eskalácia na Projektového 
manažéra Dodávateľa, alebo na jednotlivých členov Riadiaceho výboru. Prostredníctvom zasadania 
Riadiaceho výboru môže eskaláciu uplatniť ľubovoľný člen tohto výboru, eskaláciu v takomto prípade 
rieši Riadiaci výbor svojim rozhodnutím. V prípade, že nedôjde k dohode ani na úrovni Riadiaceho 
výboru, prípadný spor bude riešený štatutárnymi orgánmi zmluvných strán.

1.3.5.3.5 Riadenie zmien

Účelom riadenia zmien je identifikovať, posúdiť a riadiť akékoľvek potenciálne a schválené zmeny 
oproti pôvodnému plánu.

Riadenie zmien je úzko prepojené s konfiguračným manažmentom a procesom spracovania 
problémov -  otvorených položiek („Issue“). Riadenie konfigurácii je  aktivita zaoberajúca sa 
vytvorením, údržbou a riadením zmien konfiguračných položiek počas ich životného cyklu.

Plán riadenia konfigurácií stanovuje procedúry, ktoré zabezpečujú:
• zachytávanie a riadenie variant a verzií v rámci životného cyklu konfiguračných jednotiek.
•  aby všetky otvorené otázky, ktoré môžu mať dopad na odsúhlasené projektové výstupy boli:
•  identifikované,
•  vyhodnotené, a následne
•  schválené, odmietnuté, alebo odložené.

Plán riadenia konfigurácii ovplyvňujú ďalšie strategické dokumenty projektového riadenia, najmä Plán 
riadenia kvality a Plán riadenia komunikácie.

Problém -  „Issue“ je oficiálnym vstupom dotazu, pripomienky, identifikácie nového rizika, identifikácie 
potenciálneho problému alebo požiadavky na zmenu.
Všetky prijaté rozhodnutia týkajúce sa požiadavky sa zaznamenávajú do Registra problémov -  
otvorených položiek (Issue Log).

1.3.5.3.5.2 Problémy - otvorené otázky
Problémy - otvorené otázky znamenajú každú relevantnú udalosť, ktorá nastala, nebola plánovaná a 
vyžaduje aktivitu riadenia projektu. Typicky sú to vyjadrenie obavy/záujmu, vznesenie 
otázky/námietky, požiadavka na zmenu, odporúčanie, alebo odchýlka od špecifikácie projektu.
Pre potreby projektu navrhujeme použiť členenie:

•  Všeobecná otvorená otázka,
• Požiadavka na zmenu,
•  Odchýlka od špecifikácie.

13.5.3.5.2 Požiadavka na zmenu (Request for Change (RFC))

Požiadavka na zmenu je  záznam navrhovanej modifikácie požiadaviek užívateľa. Pre každú 
požiadavku je  vypracovaná analýza časovej náročnosti realizácie a nákladov a dopad na plán etapy a 
plán projektu, harmonogram, riziká a Zdôvodnenie projektu - Business Case.
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Pokiaľ ide sa o zmenu v rámci definovaných tolerancií je možné túto zmenu uskutočniť na úrovni 
Projektového manažéra. Pokiaľ sú tolerancie prekročené o realizácii požiadavky na zmenu rozhoduje 
Riadiaci výbor projektu alebo ním poverená autorita -  Zmenový výbor (Zmenová komisia) - „Change 
Authority“.

Podanie požiadavky na zmenu -  požiadavka sa uplatňuje na štandardizovanom formulári 
„Požiadavka na zmenu“, definovaného v rámci projektovej kancelárie.

Ak návrh na zmenu predkladá Odberateľ, predloží Dodávateľovi náležité podklady k uvažovanej 
zmene. Dodávateľ predloží v dohodnutom termíne Odberateľovi návrh rozsahu zmien a cenu plnenia 
spojenú s realizáciou zmien, prípadne aj návrh zmeny harmonogramu.

Ak návrh na zmenu predkladá Dodávateľ, predloží Odberateľovi návrh rozsahu zmien a cenu plnenia 
spojenú s realizáciou zmien, prípadne aj návrh zmeny harmonogramu.

Návrh na začiatok riadenia zmien môžu podať obidve zmluvné strany, tiež prostredníctvom člena 
Riadiaceho výboru.

Požiadavku na zmenu odovzdáva projektový tím svojmu Vedúcemu projektového tímu, ktorý 
zabezpečí evidenciu požiadavky.

Proces vznášania, podávania a analýzy požiadavky na zmenu je definovaný pre účely realizácie
projektu takto:

•  Zaznamenanie požiadavky na zmenu do centrálnej evidencie zmien vedenej v Projektovej 
kancelárii projektu.

•  Spracovanie prvotného vyhodnotenia dopadov zmeny (odhad).
•  Určenie stupňa naliehavosti a termínov realizácie.
• Predloženie požiadavky k analýze Dodávateľom alebo Odberateľom, prvotné posúdenie 

požiadavky v tímoch a štandardných odborných štruktúrach Dodávateľa alebo Odberateľa, 
spracovanie hrubej analýzy dopadov a návrh realizácie Dodávateľa alebo Odberateľa vrátane 
spracovania celkovej hrubej analýzy dopadov, možných riešení a rizík a odhadu finančných, 
termínových a ostatných dopadov.

•  Doporučený variant na rozhodnutie príslušnou autoritou (podľa definovaných tolerancií 
relevantných dopadov zmeny).

Proces spracovania pož iadav iek na zmenu  
Preskúmanie
Projektový manažér, spolu s príslušnými Vedúcimi tímov a s tímom Podpory projektu, zabezpečí:

•  Vykonanie hrubej analýzy dopadov a návrh realizácie Odberateľa alebo Dodávateľa vrátane 
vykonania celkovej hrubej analýzy dopadov, možných riešení a rizík a odhadu finančných, 
termínových a ostatných dopadov.

•  Posúdenie dopadu na projektové ciele, zohľadňujúc časový rámec projektu, náklady, kvalitu a 
rozsah, dopad na obchodný prípad, zohľadňujúc dopad na očakávaný úžitok.

Preskúmanie môže mať formu analýzy dopadov alebo analýzy rizík.

Návrh riešenia
V rámci aktivity sú vykonávané nasledovné činnosti:

•  Identifikácia alternatívnych možností
•  Vyhodnotenie možností
•  Návrh odporúčaných možností

o budú zvážené výhody aj nepriaznivé dopady jednotlivých možností
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o ak niektorá z odporúčaných možností bude znamenať prekročenie tolerancie 
projektových parametrov, musí byť pripravená Správa o výnimke viazaná na túto 
možnosť.

Rozhodnutie
Rozhodnutie o riešení otvorenej otázky môže byť prijaté na úrovni Projektového manažéra, 
Zmenového výboru alebo na úrovni Riadiaceho výboru. V prípade, že nedôjde k dohode ani na úrovni 
Riadiaceho výboru, prípadný spor bude riešený štatutárnymi orgánmi zmluvných strán Odberateľa a 
Dodávateľa podľa pravidiel eskalácie.

Príslušná úroveň môže rozhodnúť nasledovným spôsobom:
» schválenie -  schválenie navrhovaného riešenia,
•  odmietnutie -  odmietnutie navrhovaného riešenia,
•  pozdržanie -  odloženie rozhodnutia o riešení.

Výsledkom zmenového konania je konečné rozhodnutie o návrhu.
V prípade, že v rámci zmenového riadenia dôjde k zmene ustanovení obsiahnutých v zmluve, 
vypracuje sa na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru dodatok k zmluve.

Implementácia
V rámci aktivity sú vykonané nasledovné činnosti:

•  Vykonanie aktivít na základe rozhodnutia z predošlého kroku,
•  Aktualizácia príslušných záznamov a plánov.

Schválená zmena sa premietne do všetkých súvisiacich oblastí predmetu dodávky Diela vrátane 
naplánovanie implementácie zmeny do súvisiacich oblastí do projektového plánu a v prípade, že 
dochádza k zmene Zmluvy podpisom dodatku k Zmluve poslednou zmluvnou stranou.

1,3,53.5,3 Dokumentácia zmenového riadenia

Požiadavky na zmenu projektu majú priradené svoje jednoznačné identifikačné číslo, ktoré je totožné 
s identifikačným číslom príslušnej otvorenej otázky. Všetky doklady a záznamy majúce vplyv na 
požiadavku na zmenu sú označované / referencované taktiež týmto jednoznačným identifikačným 
číslom. Identifikačné číslo požiadavky na zmenu je platné a nemenné pre všetky následné procesy a 
podprocesy prejednávania požiadavky na zmenu, vrátane jeho väzby na prípadné dodatky Zmluvy.

Všetky zmenové riadenia (vrátane zmenových riadení, ktoré neprekročia toleranciu pre prerokovanie 
Riadiacim výborom) budú evidované v rámci Projektovej kancelárie Odberateľa a Dodávateľa.

Dokumenty požiadaviek na zmenu potvrdzujú svojimi podpismi Projektový manažér Odberateľa a 
Projektový manažér Dodávateľa na základe schválenia potvrdeného podpismi špecialistov danej 
odbornej oblasti.

1.3.5.3.6 Riadenie rizík

1.3.5.3.6.1 Účel, cieľ a rozsah

Plán riadenia rizík popisuje špecifické techniky využívané v rámci riadenia rizík, štandardy, ktoré 
musia byť dodržané a zodpovednosti tak, aby bolo zabezpečené efektívne riadenie rizík počas celého 
životného cyklu projektu.

Cieľom riadenia rizík je zvýšiť pravdepodobnosť úspechu zámeru a minimalizovať prípadné hroziace 
nebezpečenstvá.



Návrh zmluvy -  príloha č. 1

To znamená:
•  Mať k dispozícii spoľahlivé a aktuálne informácie o rizikách.
a Pomocou analýzy a ohodnotenia rizík vykonávať podporu projektového rozhodovania.
•  Mať zavedený proces monitorovania rizík.
•  Voliť správne opatrenia na pokrytie rizík s ohľadom na čas a projektové zdroje.

Pod rizikom sa rozumie neistá udalosť alebo skupina udalostí, ktoré ak nastanú, budú mať vplyv na 
dosiahnutie cieľov projektu. Predstavuje kombináciu pravdepodobnosti výskytu rizika a dopadu
(vplyvu) na ciele projektu.

Rozlišujeme hrozby a príležitosti:

•  hrozba -  neistá udalosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľov projektu,
•  príležitosť -  neistá udalosť, ktorá môže mať pozitívny vplyv na dosiahnutie cieľov projektu.

t .3 .5 3 ,6 3 .  Aktivity a zodpovednosti

Pre všetky aktivity: Projektový manažér Dodávateľa ako vlastník Registra rizík je zodpovedný za 
aktuálnosť a správnosť údajov o rizikách v tomto registri. Výkon aktualizácie môže Projektový 
manažér Dodávateľa delegovať na Manažéra riadenia rizík v rámci Projektovej kancelárie ako súčasti
Podpory projektu.

I ä e n 11 f i k á c i a r izík a
Všetky roly definované v projektovom riadení identifikujú vo svojom poli pôsobnosti možné riziká.

Pri identifikácii rizika sa urči, či ide o hrozbu alebo príležitosť, popíše sa:
•  príčina -  udalosť alebo situácia, ktorá spôsobuje riziko (interná alebo externá voči projektu),
•  udalosť -  popisuje oblasť neurčitosti, na ktorú na príčina rizika vplyv,
•  dopad -  dopad, ktorý by riziko mohlo mať na projekt, ak sa bude realizovať príčina rizika.

Ohodnotenie rizika

•  Projektový manažér Dodávateľa zodpovedá za ohodnotenie rizika a zaznamenanie jeho 
ohodnotenia do Registra rizík.

•  Projektový manažér Dodávateľa môže pri ohodnotení rizika využiť súčinnosť s Vedúci tímov, 
Odborným zabezpečením projektu a Podporou projektu.

•  Výsledok ohodnotenia sa premieta do škál uvedených v ďalšom texte pre
o kategóriu rizika, 
o dopad,
o pravdepodobnosť, 
o úroveň rizika 
o stav a tendenciu.

•  Pri ohodnotení je určený aj Vlastník rizika, ktorý bude zodpovedný a monitorovanie a
reportovanie jeho stavu.

Reakcia f  Plánovanie opat rení
Plánovanie opatrení je príprava špecifickej odpovede, ktorá by mala minimalizovať vplyv hrozieb a 
maximalizovať vplyv príležitostí. Plánovanie zahŕňa identifikáciu a posúdenie sady odpovedí na hrozby 
a príležitosti. Odpoveď by mala byť primeraná riziku.

8 Základným prístupom je predovšetkým uvedomenie si možností pre znižovanie úrovne rizika 
ako vybrať najvhodnejší postup pre zvládanie príslušného rizika. Zvládanie rizika spočíva 
všeobecne v znižovaní jeho dopadu alebo jeho pravdepodobnosti výskytu.
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• Projektový manažér zvažuje v rámci svojich kompetencií reakciu na riziko. Ak nie je možné 
rozhodnúť o taktickej reakcii v spolupráci s Vedúci tímov, Odborným zabezpečením projektu a 
Podporou projektu, rozhodnutie je eskalované na úroveň Riadiaceho výboru.

* Riadiaci výbor rozhoduje o reakcii na vzniknuté riziko posunuté z úrovne Projektového 
manažéra, pričom očakávaná reziduálna úroveň rizika po reakcii (a implementácii možného 
opatrenia) je porovnávaná s celkovou úrovňou prijateľného rizika projektu, ktorú je 
programové riadenie ochotný akceptovať (tzv. „risk appetite“).

* V prípade, že nedôjde k dohode ani na úrovni Riadiaceho výboru, prípadný spor bude riešený 
štatutárnymi orgánmi zmluvných strán Odberateľa a Dodávateľa podľa pravidiel eskalácie.

* Pre riziká (hrozby či príležitosti) sa stanovujú generické taktiky na ich zvládnutie výberom 
jednej z metód uvedených v tab. nižšie.

•  Základné typy opatrení pre hrozby: zabrániť, redukovať - proaktívne, redukovať - reaktívne, 
preniesť, akceptovať, zdielať.

•  Základné typy opatrení pre príležitosti: využiť, zvýšiť (pravdepodobnosť alebo dopad), zdieľať, 
odmietnuť.

Metóda Popis

Zabrániť Zahŕňa zmenu niektorých stránok projektu (napr. rozsahu, subdodávateľov, postupnosť aktivít, 
...) tak, že hrozba nebude mať naďalej dopad na projekt alebo nemôže nastať.

Redukovať
proaktívne

Znížiť pravdepodobnosť výskytu udalosti alebo znížiť dopad udalosti, ak sa vyskytne.

Redukovať
reaktívne

Pripraviť plán opatrení vedúcich k zníženiu dopadu udalosti, ak už nastala; táto kategórie 
odpovede nemá vplyv na pravdepodobnosť výskytu udalosti.

Preniesť Preniesť finančný dopadu na tretiu stranu.

Akceptovať Vedomé rozhodnutie ponechať hrozbu bez odpovede na základe toho, že sa to ukázalo 
výhodnejšie ako použiť inú odpoveď. Hrozba bude monitorovaná a bude posudzované, či je aj 
naďalej tolerovateľná.

Zdieľať Zdieľanie nákladov viacerými stranami.

Využiť Chopiť sa príležitosti, aby sa zabezpečilo, že príležitosť naozaj nastane a jej vplyv bude reálny.

Zvýšiť Proaktívna aktivita, ktorej cieľom je zvýšiť pravdepodobnosť, že príležitosť nastane alebo zvýšiť 
je dopad, ak príležitosť nastane.

Odmietnuť Vedomé rozhodnutie nevyužiť alebo nezvýšiť príležitosť.

výher opat renia
Pre zvolenú taktiku zvládania rizika je potrebné následne stanoviť konkrétne opatrenia (činnosti). 
Kľúčovým faktorom pri výbere opatrenia je vyváženie medzi nákladmi na implementáciu opatrenia v 
porovnaní s pravdepodobnosťou a dopadom rizika. Prijaté opatrenie by malo byť zahrnuté do 
príslušnej úrovne plánu.

•  Uvedenými opatreniami sú rôzne procesy a postupy, ktoré sú založené na aktívnom 
ovplyvňovaní rizika -  znižovaní potenciálnych dopadov a pravdepodobnosti ich vzniku 
prostredníctvom prijatých opatrení.

•  Projektový manažér
o rozhoduje v rámci svojich kompetencií o výbere opatrenia na pokrytie rizika 
o v prípade, že je miera resp. dopad rizika nad rámec definovanej tolerancie alebo 

kompetencie Projektového manažéra, eskaluje rozhodnutie o výbere opatrenia na 
pokrytie rizika na Riadiaci výbor

• Riadiaci výbor
o rozhoduje o rámcoch opatrení daných na výber.

•  Okrem času a zdrojov (nákladov) sú zvážené dopady na ostatné súčasti projektu:
o Obchodný prípad 
o Tímy a Plány 
o Harmonogram projektu

Im p lem entácia opa tre n i a
Úlohou tohto kroku je zabezpečiť, aby plánovaná odpoveď na riziko bola realizovaná, aby bola 
monitorovaná jej účelnosť a aby bola upravená, ak odpoveď nespĺňa očakávania. Dôležité je, aby boli
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jasne definované roly podporujúce Projektového manažéra pri riadení rizík. Ide hlavne o roly vlastníka 
rizík a riešiteľa (realizátora opatrení).

•  Jednotlivé roly vykonávajú úlohy vedúce k implementácii opatrenia podľa rozhodnutia 
výkonnej zložky manažérskeho tímu, resp. Riadiaceho výboru.

•  Vykonávatelia reportujú stav podľa štandardných pravidiel komunikácie, ak nie je stanovené
inak.

Monitorovanie a repor t ing

Informácia týkajúca sa hrozieb a príležitostí je komunikovaná v rámci projektu a aj externe smerom na 
zainteresované strany.

Informácie sú komunikované aj v príslušných častiach nasledujúcich správ:
® správa o kontrolnom bode (checkpoint),
• správa o stave etapy (highlight),
•  správa o ukončení etapy,
•  správa o ukončení projektu,
•  správa o poznatkoch.

Komunikácia obsahuje aj informácie o dynamike rizík (nové riziko, zmenené riziko).
•  Vlastníci rizík zodpovední za monitoring rizika reportujú aktuálny stav minimálne pri mesačnej 

aktualizácii registra (ak nie je pri jednotlivých rizikách stanovené inak) projektovému 
manažérovi.

•  Projektový manažér Dodávateľa a Projektový manažér Odberateľa sledujú stav plnenia úloh 
vyplývajúcich zo stanovených opatrení a aktualizujú stav a tendenciu rizika.

•  Register rizík je k dispozícii v aktuálnej verzii oprávneným roliam:
o Riadiaci výbor 
o Projektový manažér 
o Vedúci tímov

• Projektový manažér Dodávateľa reportuje stav rizík v rámci správy o stave projektu.
•  Minimálne sa reportujú:

o Riziká na úrovni nežiaduce a neprípustné 
o Riziká s nárastom úrovne 
o Riziká, ktorým sa blíži čas nastania

•  Riadiaci výbor je oprávnený aj mimo štandardných termínov vyžiadať si od Projektového 
manažéra aktualizáciu Registra rizík.

Register  rizík
Register obsahuje potrebné informácie o riziku, jeho analýze, opatreniach a aktuálnom stave.

Obsahuje nasledovné položky:
P.c. B  | Popis

1 ID Jednoznačný identifikátor rizika

2 Dátum zadania Dátum, kedy bolo riziko identifikované (prvýkrát)

3 Popis Stručný popis rizika

4 Kategória Kategória rizika (podľa preddefinovanej škály)

5 Dopad Možný vplyv na projekt a organizáciu ak by riziko nastalo (podľa preddefinovanej 
škály)

6 Pravdepodobnosť Pravdepodobnosť, že riziko nastane (podľa preddefinovanej škály)

7 Úroveň rizika Úroveň rizika

8 Vzdialenosť v čase Za aký čas potenciálne riziko nastane

9 Opatrenie Návrh opatrení ako zaobchádzať s rizikom

10 Vlastník Osoba zodpovedná za sledovanie rizika
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11 Dátum revízie Dátum, kedy bol záznam rizika aktualizovaný

12 Tendencia Naznačenie tendencie od posledného sledovaného stavu (podľa preddefinovanej 
škály)

Register rizík je samostatný dokument umiestnený na serveri projektovej dokumentácie.
Nová položka bude zapísaná do registra vždy, keď bude identifikované nové riziko. Register vedie 
Projektový manažér v súčinnosti s Podporou projektu.

1.3,5.3,7 Riadenie kvality

Pre zabezpečenie a dosiahnutie kvality projektu sú určené základné ciele projektového manažmentu:
« riadenie projektu podľa metodiky PRINCE2 a metodických postupov definovaných podľa 

funkčných disciplín RUPu,
•  riadenie a kontrola kvality -  sledovanie dodržiavania stanovených cieľov a použitia 

primeraných a efektívnych postupov a metodických pokynov,
•  monitoring strategických rizík -  identifikácia a hodnotenie rizík, ich sledovanie a plán 

minimalizácie,
•  eliminácia potenciálnych problémov -  riadenie interných a externých problémov v rámci 

projektu, spolu s definíciou postupu eskalácie,
•  sledovanie míľnikov a výstupov jednotlivých fáz / etáp projektu prostredníctvom pravidelných 

interných a externých vyhodnotení,
•  riadenie a monitorovanie -  cieľom je jasné prepojenie medzi komponentmi vytváraného 

riešenia a očakávaným prínosmi Odberateľa a následná kontrola počas celého trvania 
projektu,

•  sledovanie konfigurácie -  sledovanie a riadenie verzií produktov - výstupov projektu a 
závislostí medzi procesmi,

•  zefektívňovanie procesov v rámci implementácie projektu na základe analýz efektívnosti 
procesov podľa vopred definovaných metrík a ich meraní,

•  ďalšie metriky a postupy pre dosiahnutie kvality projektu - aktivity budú prijímané, 
schvaľované, kontrolované a následne vyhodnocované operatívne na úrovni Riadiaceho 
výboru projektu a výkonnej zložky manažérskeho tímu projektu, podľa aktuálneho stavu 
projektu, prípadne jednotlivých fáz/etáp projektu.

Zabezpečenie riadenia kvality a dosiahnutia kvality v rámci implementácie projektu bude prebiehať 
podľa zavedeného a certifikovaného systému manažérstva kvality v súlade s STN EN ISO 9001:2000 
pre oblasť realizácie projektov informačných systémov a informačnej bezpečnosti a zároveň s 
implementovanými požiadavkami na projektový manažment podľa metodiky PRINCE2 a metodických 
postupov definovaných podľa funkčných disciplín RUP.

1,3.5,4 REALIZÁCIA ČINNOSTÍ VÝVOJA KIMS

Vytvorenie KIMS bude realizované nasledovnými činnosťami (službami):
1. Analýza a návrh riešenia KIMS
2. Implementácia riešenia
3. Testovanie riešenia
4. Školenia
5. Dokumentácia riešenia
6. Nasadenie do produkčného prostredia

a. Analýza a návrh riešenia KIMS 
Analýza a návrh riešenia bude zameraná na analýzu a návrh riešenia IS a IKT v rozsahu 
nevyhnutnom pre implementáciu jednotlivých aplikačných komponentov KIMS a na zabezpečenie 
fungovania a prevádzkovania služieb, implementáciu aplikačného, databázového a komunikačného 
hardvéru, ktorá bude pozostávať zo zabezpečenia technologických zariadení slúžiacich na prevádzku 
navrhnutého riešenia (pôjde najmä o dodávku serverov, zálohovacích zariadení, UPS, rackov a pod.),
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zo zabezpečenia komunikačnej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná pre prevádzku KIMS (pôjde o 
dodávku aktívnych a pasívnych sieťových prvkov a pod.), zo zabezpečenie softvérových licencií pre 
operačné systémy a ďalších softvérových produktov potrebných na prevádzku HW a IKT 
infraštruktúry.

Analýza a návrh riešenia bude vykonaná formou analýzy dostupných dokumentov, požiadaviek, 
pracovnými stretnutiami, výstupom ktorých bude vytvorenie dokumentov analýzy a návrhu riešenia.

Analýza a návrh riešenia bude obsahovať nasledovné časti:
Definovanie a popis cieľových skupín

• Obsah, štruktúra a vybrané služby prezentačnej časti portálu 
a Používateľské rozhranie a grafický design
• E-gov služby
• Analýzu a návrh všetkých dát, vrátane vytvorenia dátového modelu v UML
• Funkčnú a technickú špecifikáciu riešenia (definovanie modulov, princípov práce s registrami, 

číselníkmi, požiadavky na integráciu, reporty a zostavy, architektúru IS z pohľadu 
prevádzkového prostredia, vývojového prostredia, pracovných staníc a mobilných zariadení a 
pod.)

® Procesné modely funkcionalít systému, ich rámcový popis (use case model), doménový model
• Používateľské role
• Rozhrania
• Bezpečnosť IS (prístupu, autorizácie, autentifikácie, správy používateľov, audit 

bezpečnostných záznamov, bezpečnosť aplikácie, štandardy)
s Definovanie projektových rizík 
® Právne a programové východiská analýzy
• Projektový plán nasledujúcich fáz

Analýza a návrh riešenia sa vykoná v prvých troch mesiacoch Vývoja KIMS ako prvá aktivita. 
Nasledujúcou činnosťou bude fáza Implementácie riešenia.

Personálne bude aktivitu zabezpečovať tím analytikov a návrhárov riešenia z viacerých oblastí: 
systémový analytik, systémový architekt, databázový analytik, business analytik, bezpečnostný 
analytik, hardvérový analytik a pod. Riadenie tímu bude zabezpečovať hlavný analytik.

b. Implementácia riešenia 
Implementácia riešenia bude zameraná na úpravu a vývoj aplikačno-programového vybavenia 
(softvéru -  SW) vrátane potrebných licencií a autorských práv v rozsahu, ktorý umožní zrealizovanie a 
prevádzkovanie KIMS.

Vývoj, rozvoj a úprava KIMS bude rozdelený do troch pod činností zodpovedajúcim logickým vrstvám 
aplikačného návrhu riešenia: Front-office (prezentačnej vrstvy), Mid-office (integračnej vrstvy) a Back
Office KIMS (biznis vrstvy).
Integrácia riešenia bude zameraná na implementáciu komponentov integračnej vrstvy, ktoré vytvoria 
technologické podmienky na integráciu jednotlivých existujúcich komponentov KIMS a rozhranie na 
prepojenie na okolité IS. Implementácia riešenia bude vykonaná metodikou RUP a bude obsahovať 
nasledovné činnosti:

i. Business modeling -  vytvorenie modelu IIS
ii. Requirements -  definovanie a riešenie požiadaviek
iii. Analysis a design -  analýza a návrh riešenia
iv. Implementation -  implementácia riešenia
v. Test -  testovanie riešenia
vi. Deployment -  nasadenie riešenia
vii. Configuration and Change management -  riadenie zmien a konfigurácií
viii. Project management -  projektové riadenie
ix. Environemnt -  správa prostredia v rámci HW a IKT infraštruktúry
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implementácia riešenia sa vykoná od začiatku druhého mesiaca do konca ôsmeho mesiaca Vývoja 
KIMS ako druhá aktivita. Potrvá sedem mesiacov. Nasledujúcou činnosťou bude fáza testovania 
riešenia.

Personálne bude aktivitu zabezpečovať tím vývojárov, analytik. Riadenie tímu bude zabezpečovať 
hlavný vývojár.

c. Testovanie riešenia 

Metóda procesu testovania
Proces testovania je plánovitá a systematická činnosť časovo rozložená do niekoľkých fáz, ktoré úzko 
súvisia a korešpondujú s fázami vývoja projektu. Preto charakter priebehu procesu testovania, jeho 
trvanie a rozsah vyplýva z priebehu, rozsahu a trvania vývoja projektu. S tým následne súvisia 
rozhodnutia o tom, aké typy testov budú uplatnené, s akými technikami a prístupmi sa bude testovať, 
aké množstvo zdrojov bude na testovanie vyčlenené, aký čas bude na to potrebný, aké testovacie 
prostredie bude na preverenie vyvíjaného systému použité. Znamená to, že proces testovania závisí a 
je pomerne jasne vymedzený svojím predmetom (testovaný systém) a spôsobom uplatnenia (typy 
testov, techniky a prístupy testovania). Testovanie vychádza z definovanej metodiky testovania, ktorá 
je podporená testovacími nástrojmi.

Proces testovania je činnosť nutne zasadená do jednotlivých fáz vývoja projektu. Nie je jednorazovou 
operáciou, v priebehu vývojového cyklu projektu sa skladá z inkrementálnych procesov.

Vychádza z priorít, pri ktorých stanovení sú rozhodujúce nasledovné hľadiská:
•  Overenie splnenia kľúčových požiadaviek - systém musí spĺňať špecifikované požiadavky.
« Priority stanovené na základe vyhodnotenia rizík.
•  Vysoké pokrytie dôležitých požiadaviek.
•  Dobré pokrytie kritických a základných funkcií systému (jadro systému).

Rozsiahle systémy zložené z množstva podsystémov, modulov, procedúr a funkcií nemôžu byť 
testované len ako jeden monolitický celok ako je to možné pri malých systémoch. V projekte pri 
príprave požiadaviek na testovanie a testovacích prípadov budeme vychádzať z funkčného modelu 
(UCM), modelu biznis procesov (BPM) a požiadaviek ŠOP SR, z ďalších vzájomne odsúhlasených 
dokumentov a modelov s dôrazom na pokrytie všetkých vlastností a fúnkcionalít testovacími prípadmi. 
Presný rozsah testovania pre jednotlivé typy testov bude definovaný Dodávateľom a verifikovaný, 
prípadne doplnený mestom postupne počas prípravy testovacích scenárov a ich pokrytia na 
požiadavky pre danú oblasť (typ testu).
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Pri stanovovaní zhody vlastností produktov s požiadavkami, ktoré sú na nich kladené budú použité 
nasledovné verifikačné a validačné metódy.

Metóda Popis

Predvedenie Verifikácia požiadavky je vykonaná na základe ukážky toho, že produkt spĺňa požiadavku za 
splnenia neúplného množstva kontrolovaných podmienok.
Predvedenie nemá za cieľ odhaľovanie chýb.

Test Verifikácia požiadavky je vykonaná na základe ukážky toho, že produkt spĺňa požiadavku za 
splnenia úplného množstva kontrolovaných podmienok.
Testovanie má za cieľ odhaľovanie chýb.

Analýza Kombinácia analýzy a kalkulácie, založená na merateľných, resp. špecifikovaných dátach, 
dokazujúca, že požiadavka môže byť splnená. Nie je vylúčené aj použitie štatistiky. Ako 
experimentálne parametre môžu byť použité dáta z predchádzajúcich a existujúcich dodávok, ktoré 
môžu byť použité okrem iného na overenie nefunkcionálnych požiadaviek ako sú požiadavky na 
výkonnosť a kapacitu systému.

Simulácia Verifikácia výkonnosti systému na modeli systému s použitím špecifickej množiny parametrov a 
monitorovania odpovedi. Môže byť použitá aj kombinácia častí modelu systému s časťami 
reálneho systému.

Inšpekcia Dôkaz, že navrhované riešenie spĺňa požiadavku pomocou vizuálneho pozorovania prítomnosti 
vlastnosti objektu, ktorá reprezentuje realizáciu požiadavky. Inšpekcia sa môže týkať vybavenia, 
reportov testov, špecifikácie dokumentov a návštev testovacích prostredí.

Zhodnotenie
dokumentu

Vyjadruje všeobecné zhodnotenie dohodnutej dokumentácie, ktoré je základom akceptačnej 
aktivity. Zhodnotenie dokumentácie je obyčajne vykonané ako prehľad za prítomnosti 
kompetentných zástupcov mesta spolu s Dodávateľom, kde sú požiadavky a ostatné relevantné 
referencie verifikované voči dokumentácií. Dokument by mal byť schválený podľa schvaľovacích 
procedúr popísaných v Akceptačných procedúrach.

Spoločné preskúmanie Preskúmanie produktu spoločne Dodávateľom a mestom.

Príslušná verifikačná metóda je priradená požiadavke v závislosti od jej obsahu. Napr. pre požiadavky 
týkajúce sa súladu so zákonnými predpismi a štandardami je postačujúce skontrolovať príslušnú 
dokumentáciu a certifikáty, zatiaľ čo pre požiadavku, ktorá definuje funkcionalitu daného biznis 
procesu, musí byť nevyhnutne otestovaná na to, či systém dokáže takýto proces zabezpečiť.

Ďalej je dobré spomenúť, že po sebe nasledujúcich fázach integrácie nemusia byť zopakované všetky 
predchádzajúce testy. Obyčajne je postačujúce použiť predvedenie na ukážku toho, že testovaná 
vlastnosť sa nestratila. Toto môže viesť za predpokladu vhodnej štruktúry testov k značnej úspore 
vynaloženého úsilia, pri súčasnom rešpektovaní záujmov mesta na dodržaní dôležitých požiadaviek. V 
popise jednotlivých testov je vždy definovaná aplikovateľná metóda na overenie priradenej 
požiadavky.

Automatizácia testovania
Automatizácia testovanie je hlavným princípom, ktorý umožňuje efektívne overenie kvality a úsporu 
vynaloženého úsilia. Pre systémy založené na architektúre SOA je jedným zo základných kritérií 
automatizácia testovania integračných rozhraní.

Kritéria na rozsah automat izácie v rámci  projektu
Pri vývoji automatizovaných testov sa bude vychádzať z definovaných kritérií, ktoré určia, či sa test 
vykoná automaticky alebo nie.

• Testovací nástroj je schopný automatizovaný test vykonať
•  Existujú dáta pre vykonanie testu bez nutnosti interakcie s užívateľom
• Testovací prípad sa vykonáva na rôznych sadách dát (Data Driven Testing)
• Testovací prípad sa dá vždy replikovať (je súčasťou regresných testov -  spúšťa sa v každom 

funkčnom builde)
•  Výstupom automatizovaného testu je automaticky generovaný report o jeho priebehu

Typy testov na automatizác iu
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Pri automatizácii testov sa budú realizovať nasledujúce typy:

•  Testy definované pomocou skriptov resp. zdrojového kódu
o Unit test

■ je metóda pre softvérové overenie a kontrolu elementárnych častí zdrojového 
kódu

■ je najmenšou testovateľnou časťou aplikácie 
o Funkčné a systémové integračné testovanie

■ Je metóda založená na spúšťaní unit testov, kde nefunkčné komponenty 
(mock) sú nahradené plne funkčnými blokmi

o Výkonové testovanie
* Jeho účelom je overenie rýchlosti, rozšíriteľnosti a stability aplikácie 

o Záťažové testovanie
* Simuluje zaťaženie z produkčnej prevádzky 

o Stresové testovanie
■ Simuluje zaťaženie, ktoré prekračuje predkladanú záťaž produkčnej 

prevádzky
•  Click&Play automatizované testy

o vytvárajú sa zaznamenaním presných krokov užívateľa 
o vykonávajú sa opätovným spustením a prehraním týchto krokov

•  Testy bezpečnosti
o na testovanie bezpečnosti bude použitá metodika OWASP ASVS

• T esty obnoviteľnosti (recovery testing)

Nástroje
Pri automatizovanom testovaní sa budú používať softvérové nástroje. Základné požiadavky pre tieto 
nástroje sú:

•  Monitorovanie kódu a generovanie štatistiky o jeho pokrytí testom
• Výkonnostná analýza (profiling tools)
•  Automatické testovanie užívateľského prostredia
•  Podpora pre implementáciu testovacích prípadov vo forme skriptov a zdrojového kódu
•  Vykonanie automatizovaných testov (test execution)
« Automatické generovanie reportov o priebehu testov

Na základe týchto kritérií navrhujeme v rámci realizácie projektu využiť nasledujúce nástroje pre 
jednotlivé typy automatizovaných testov:

•  Unit testovanie
•  Integračné testovanie
•  WebService testovanie
• „Click & Play” testovanie
•  Funkčné a systémové integračné testovanie
•  Výkonové, záťažové a stresové testovanie

Štruktúra testov
V rámci stratégie testovania sa definuje hrubý návrh testovacieho plánu, následne sa do vytvorenej 
štruktúry definujú testy, ktoré sa ďalej detailne špecifikujú do krokov. Počas vytvárania testovacieho 
plánu sa priebežne vytvorená štruktúra testov analyzuje a prehodnocuje, čo môže iniciovať zmenu 
štruktúry testovacieho plánu, definície testov resp. krokov v testovacom pláne.

Testovací scenár (Test Scenario)
Testovací scenár predstavuje množinu vzájomne súvisiacich testov, ktorých vykonanie zabezpečí 
otestovanie komponentu (HW, naprogramovanej aplikácie, modulu, softvérovej požiadavky a pod.) 
alebo jej časti (ak je testovanie daného komponentu rozdelené do viacerých testovacích scenárov). 
Testovací scenár teda obsahuje viacero testov z rôznych resp. rovnakých adresárov testovacieho 
plánu. Pri tvorbe testovacích scenárov bude vychádzané z potreby typu vykonávaných testov 
(funkcionálne, biznis, integračné, systémové, záťažové a pod.), pričom ako podklady pre tvorbu
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testovacích scenárov budú využité modely biznis procesov, popis architektúry, funkčná špecifikácia a 
v neposlednej rade definované požiadavky pre akceptáciu komponentu. Každý testovací scenár je 
pomenovaný a popísaný vo svojom popise (Test Scenario Description).

Testovací prípad (Test Case)
Testovací prípad (TC) je najmenšia prijateľná jednotka testovania. Môže obsahovať niekoľko 
testovacích aktivít alebo krokov, ktoré sú vykonávané sekvenčne a overujú určitý prvok systému. Na 
TC sa možno pozerať ako na typovú úlohu, pretože je to postupnosť interakcií vzťahujúcich sa k 
správaniu, ale neobmedzuje sa len na interakcie užívateľa so systémom. TC môžu existovať pre 
interné prvky systému, rovnako ako pre celý systém. Presná podstata TC sa líši podľa typu 
testovaného prvku.

Pre každý TC je potrebné definovať:
• Popis testu - obsahuje predovšetkým cieľ testu, no zahŕňa tiež definíciu podmienok vykonania 

testu (testovacie prostredie, testovacie nástroje, zariadenia, role, obmedzenia a pod.).
•  Kroky testovacieho prípadu - aktivity zahrnuté v TC.
• Vstupné dáta - informácie použité ako vstup TC.
• Očakávané výstupy - informácie alebo správanie očakávané ako výstup z TC - tie sa 

porovnávajú s aktuálnym výsledkom testu.

TC je možné spojiť do testovacích scenárov (Test Scenario), ktoré testujú definovaný proces alebo typ 
testu (funkcionálne, integračné, biznis, záťažové a pod.), prípadne do súboru testov - testovacích sád 
(Test Set), ktoré vykonávajú všetky testy určitého typu (funkcionálna oblasť, prostredie, technológia a
pod.).

Atr ibúty  testu
Atribúty, ktoré sa pri testoch vypĺňajú, navrhujeme deliť do piatich hlavných skupín:

•  detailné informácie o teste (Test Description),
•  kroky testu (Test Steps),
•  automatizovaný skript (Test Script),
•  prílohy (Attachments),
•  spôsob vykonania testu,
•  zoznam požiadaviek, ktoré test pokrýva (Requirements Coverage).

Vykonanie a kont rola výs ledkov testov
Vykonanie testov je možné rozdeliť do nasledujúcich krokov:

•  Inicializácia testovacieho prostredia,
• Kontrola nastavenia testovacieho prostredia,
• Vlastné vykonanie testu,
•  Záznam výsledkov testu,
•  Vrátenie testovacieho prostredia do pôvodného stavu.

Testér počas spúšťania testovacích scenárov postupne vykonáva kroky TC a kontroluje, či odozvy 
aplikácie zodpovedajú očakávanému správaniu. Ku každému kroku obsahujúcemu kontrolu by mal 
zaznamenať, či bol test úspešný alebo nie. V prípade, že test nie je úspešný, je nájdená chyba 
podrobne zdokumentovaná a zapísaná do centrálneho systému na riadenie a správu testovania. Ak je 
nájdená chyba natoľko závažná, že bráni pokračovať v testovaní, testér test ukončí. Po tom ako je 
chyba opravená, testér zopakuje neúspešný test (Testovací scenár) a podľa jeho výsledku chybu 
označí za uzavretú alebo ju opäť otvorí a zašle na opravu.
Testér nevyhodnocuje, t.j. nerozhoduje o tom, či je nájdená chyba skutočne chybou alebo nie. 
Vykonáva len naplánované úkony, zaznamenáva výsledky vykonanej činnosti a písomne ich 
oznamuje analytikovi Dodávateľa. Testér bude zaznamenávať i správanie programu, ktoré sa javí 
divné, neočakávané, resp. nesprávne a to aj napriek tomu, že nebola predpísaná jeho kontrola.
O nájdenej chybe je potrebné rozhodnúť, či je spôsobená chybou modulu/programu, nedokonalým 
resp. nesprávnym testom alebo vplyvom prostredia v ktorom sa test vykonával. Podľa tohto
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rozhodnutia budú vykonané potrebné kroky pre nápravu - oprava chyby v testovanom 
module/programe, oprava TC, resp. odstránenie negatívnych vplyvov prostredia.
Budú evidované všetky nájdené chyby vrátane rozhodnutí o tom, akej úrovne závažnosti tieto chyby 
sú. Následne sa určí osoba, ktorá bude za opravu chyby zodpovedná a tejto osobe sa chyba priradí 
spolu s určenou prioritou a stanoveným termínom opravy. Po oprave sa musí vykonať opätovné 
pretestovanie. Ak následné testovanie potvrdí, že chyba bola odstránená, chybu je možné uzavrieť.

Závažnosť  chýb (Severity)
Závažnosť znamená dôležitosť chyby, teda aký vplyv na chod modulu by chyba mala, keby sa modul 
nainštaloval do živej prevádzky. Tento stav je možné chápať ako stupeň kritickosti nasadenia modulu 
s danou chybou do živej prevádzky.

V rámci realizácie projektu navrhujeme definovať nasledujúce stupne závažností chýb:
Stupeň závažnosti Popis

Nízka (Low) "Kozmetická chyba" (farby, fonty, veľkosť písma, umiestnenie alebo premenovanie objektov na 
obrazovke, gramatické chyby, estetické chyby a pod.)
Nainštalovanie modulu do živej prevádzky s touto chybou nemá žiadny dopad na jeho funkčnosť alebo 
výkon

Stredne vysoká 
(Médium)

Nekritická nezhoda so špecifikáciou (postihuje dočasné alebo periférne dáta či funkcionalitu)
Chyba s malou pravdepodobnosťou výskytu
Existuje možnosť ako zabezpečiť, aby sa chyba neprejavila
Nainštalovanie modulu do živej prevádzky s touto chybou môže mať malý vplyv na jeho funkčnosť 
alebo výkon
Získanie informácií, ktoré by nemali byť dostupné

Vysoká (High) Vysoká nezhoda so špecifikáciou (postihuje nie kriticky dôležité dáta alebo funkcionalitu, problém je 
možné obísť)
Nie je možné zabezpečiť, aby sa chyba neprejavila
Nainštalovanie modulu do živej prevádzky s touto chybou neprichádza do úvahy (nesprávny výsledok 
výpočtu, strata funkčnosti, prevádzková chyba, chyba v prístupových právach, v kompatibilite a 
ínteroperabilite a pod.)
Nefunkčnosť procesu, pre ktorý existuje detailne popísané náhradné riešenie na vykonanie procesu, 
ktoré však musí byť funkčné a odskúšané
Nesprávne nastavenie častí siete, aplikácií a systémov v rozpore so špecifikáciou
Nedostatočné aktualizácie a bezpečnostné záplaty aplikácií používaných v systéme a operačných 
systémoch

Kritická 1 Blokujúca 
(Critical)

Výskyt chyby vážne spomaľuje bráni v ďalšom postupe testovania (častá havária systému, znížená 
výkonnosť a efektivita, nefunkčnosť systému, poškodenie dát, strata dát a pod.)
Nefunkčnosť procesu, ktorá však nespôsobuje pád systému alebo stratu dát 
Nefunkčnosť systému ako celku (celok je chápaný ako objekt testovania)
Nefunkčnosť užívateľského prostredia
Správna funkčnosť užívateľského prostredia - front-endu (web aplikácie) pri nefunkčnosti back-endu 
(biznis logika, DB)
Autentifikačné diery a konfiguračné nedostatky bezpečnostných častí siete a systémov vo vnútornej 
sieti (intranet)
Nefungujúca záloha a obnova dát, nefungujúci záložný mechanizmus 
Strata dát počas testovania systému
Čiastočné alebo úplné poškodenie dát počas testovania systému 
Pokles výkonu do takej miery, že systém nie je responzivny 
Havária systému počas akceptačných testov
Získanie administrátorských oprávnení nad databázovou a aplikačnou časťou systému a 
bezpečnostnými časťami siete
Autentifikačné diery a konfiguračné nedostatky bezpečnostných častí siete a systémov vo vnútornej 
sieti (internet)

Po ukončení projektu v rámci záručnej doby bude klasifikácia chýb nasledovná:

Metriky
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Metrika je váha merania a metódy používané na meranie. Pomáha merať testovací proces a uľahčuje 
riadenie testovacieho procesu.

Základné m etriky
1. Počet chýb podľa klasifikácie, napr. podľa klasifikácie chýb v rámci realizácie projektu a v 

rámci záručnej doby
2. Kvalita testovania = počet nájdených chýb I celkové úsilie minuté na testovanie
3. Hustota chýb = celkový počet chýb / celková veľkosť projektu
4. Efektívnosť testovania = počet chýb nájdených v teste / celkový počet chýb v projekte *

100
5. Produktivita = celková veľkosť projektu /  celkové úsilie minuté na testovanie

Repor tovanie akt iví t  testovania

Na základe plánovania testovanie, počas samotného testovania a po ukončení testovania vedúci 
testovacieho tímu vypracuje správu o aktivite testovania. Správy budú podľa typu reportu sumarizovať 
nasledovné informácie:

Reporty požiadaviek pre testovanie -  Požiadavky na testovanie
•  definovania, štruktúry a popisu požiadaviek
•  pokrytia požiadaviek navrhnutými testovacími prípadmi
•  progresu vykonávania testov
•  chybovosti na úrovni požiadaviek a testovacích scenárov s nimi spojených

Report výsledkov z testovania
• navrhnutých testovacích prípadov
• navrhnutých testovacích scenárov, typov testov (funkcionálnych, integračných a systémových)
•  vykonaných testov testovacej sady

Reporty evidovaných chýb
• početnosti chýb
• závažnosti chýb
• stavu riešenia chýb
• evidencie chyba tester - pridelenie osôb zodpovedných za riešenie chýb
• väzby chyby na daný testovací prípad (či sadu) a na požiadavku na testovanie

Výstupné dokumenty z testovania
• požiadavky pre testovanie pokryté testami
• testovací plán - harmonogram testov + testovacie prípady
• testovacie scenáre - pre jednotlivé typy testov
•  požiadavky s prislúchajúcimi testovacími prípadmi
•  požiadavky s prislúchajúcimi chybami - požiadavky pre testovanie pokryté chybami z pohľadu 

závažnosti

Ukončenie testovania
Základným predpokladom ukončenia testovania je úspešné vykonanie všetkých navrhnutých testov v 
pláne testovania a uzavretie chýb, ktoré sa pri testovaní vyskytli. Vedúci testovacieho tímu po 
vykonaní testov vypracuje záverečnú správu o testovaní, ktorá obsahuje:

•  stručné zhodnotenie procesu testovania a zhrnutie testov, ktoré boli vykonané
• obmedzenia, ktorými bolo testovanie ohraničené
•  hlásenie (zoznam) chýb, ktoré boli počas testovania riešené hlásenie (zoznam) o vykonaných

testoch testovacej sady

Testovacie úrovne
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Testovacia úroveň je skupina testovacích aktivít, ktorá je organizovaná a riadená spolu. Úroveň 
testovania súvisí so zodpovednosťami na projekte. Testovanie softvéru je zvyčajne vykonávané na 
rozličných úrovniach vývojového cyklu a údržby softvéru. Cieľom testovania môže byť jednoduchý 
modul, skupina modulov alebo celý systém. Podľa týchto cieľov je možné testovanie rozdeliť na 
konceptuálne odlišné skupiny: komponentové (unit) testy, integračné testy a systémové testy.

Komponentový test
Používa sa na testovanie, hľadanie chýb a overovanie funkčnosti softvéru (modulov, objektov, 
programov, tried), ktorý je možné testovať samostatne. Tento test môže byť vykonaný izolovane od 
zvyšného systému v závislosti od životného cyklu vývoja a samotného systému.

Integračný test
integračné testovanie je proces verifikácie interakcie medzi softvérovými komponentmi. Klasické 
integračné testovacie stratégie, ako zhora dole alebo zdola hore sa používajú s tradične, hierarchicky 
štruktúrovaným softvérom.

Systémové testy

Systémové testovanie sa zameriava na správanie celého systému. Väčšina chýb by mala byť už 
identifikovaná počas testovania komponentov a integračného testovania. Systémové testovanie sa 
obyčajne považuje za vhodné pre porovnanie vytvoreného systému s nefunkcionáinymi požiadavkami 
ako napríklad bezpečnosť, rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť.

Äkceptačné testovanie
Formálne testovanie zohľadňujúce potreby užívateľa, požiadavky a obchodné procesy, vykonávané za 
účelom určenia toho, či systém spĺňa alebo nespĺňa akceptačné kritéria a ktoré umožňuje užívateľovi, 
zákazníkovi alebo inej autorizovanej entite rozhodnúť, či má alebo nemá systém akceptovať.

Technologické testy
Technologické testy budú implementované ako:
Unit testy
Jednotkou testovania je najmenšia testovateľná časť kódu. Za najmenšiu jednotku sa považuje trieda. 
Test sa tvorí tak, aby bola otestovaná každá verejná (public) metóda triedy.
Komponentový tes t
Funkčnosť komponentu je poskytovaná cez rozhranie voči ostatným komponentom a je potrebné 
otestovať každú verejnú metódu tohto komponentu. V závislosti ako vnútorná implementácia 
komponentu využíva ostatné komponenty, komponentový test môže pokrývať aj testovanie ďalších 
komponent. Ak je rozhranie poskytované ako webová služba, otestuje sa funkčnosť web ovej služby 
pre daný komponent. Testovanie webových služieb je popísané nižšie.
Integračný test
Test sa tvorí tak, aby boli otestované vzťahy medzi komponentmi. Keďže vzťahy medzi komponentmi 
môžu byť zložité, pre vytvorenie integračného testu sa použije inkrementálny prístup.
Po integrovaní minimálnej konfigurácie systému sa vytvorí test, ktorý otestuje len túto časť. Vždy po 
pridaní ďalšieho inkrementu do systému sa doplní test pre novú integrovanú funkcionalitu. Vytvorenie 
integračného testu je ukončené po pridaní posledného inkrementu a vytvorením poslednej časti testu 
pre posledný inkrement.
Testovanie webových služieb
Ak je funkčnosť komponentu alebo integrovanej zostavy komponentov poskytovaná z rozhrania 
webovej služby, test je možné implementovať ako:

•  http test pre komunikačné rozhranie. Test je tvorený tak, aby sa overili a porovnali testovacie 
dáta, ktoré sa pošlú http protokolom cez sieť do služby, s obsahom XML správy.

• API test pre komunikačné rozhranie. Test je vytvorený tak, aby sa otestovalo volanie cez 
klienta web služby na úrovni objektov z aplikačnej logiky v programovom prostredí.
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Záťažové testy
Záťažové testy budú implementované ako verifikačné testy, ktoré overia, či bude produkt v súlade so 
systémovými požiadavkami.
Medzi záťažové testy patria:
Performance test -  test overuje, či systém odoláva predpokladanému maximálnemu počtu 
požiadaviek a sleduje aká je jeho odozva, ako je ovplyvnený výkon aplikácie, ako rýchlo je aplikácia 
schopná na jednotlivé požiadavky odpovedať. Test poukazuje na časť systému, ktorý má byť 
optimaiizovaný.
Stress test -  test overuje, či pri veľkej záťaži na systém vyvolanej veľkým počtom požiadaviek, 
spracovaním veľkého množstva dát, resp. inými „stresovými“ situáciami nedôjde k chybe, ktorá by sa 
za bežnej prevádzky nevyskytla.
Recovery test -  test overuje ako rýchlo a či vôbec sa aplikácia dokáže spamätať po páde systému, 
HW chybe, výpadku prúdu a pod.
Bezpečnostný test -  test overuje ako je systém chránený pred neautorizovaným prístupom, ako sú 
zabezpečené dáta, heslá, ako je riadený prístup a ako je implementovaná ochrana systému. 
Základom pre bezpečnostné testy je bezpečnostná architektúra a bezpečnostné špecifikácie.

Užívateľské testy
Užívateľské testy budú implementované ako validačné testy, t.j. testuje sa vstup od užívateľa a 
prechod po obrazovkách. Je potrebné otestovať navigáciu, dátový vstup a výstup, zmenu pohľadov, 
obsah obrazoviek, pravidlá používania Ul užívateľmi, pravidlá prístupu, pravidlá oprávnení pre každú 
obrazovku a funkciu, ergonomické pravidlá, vzhľad Ul.

Špeciálnou podmnožinou Ul testov je akceptačné testovanie. Toto testovanie sa realizuje na úrovni 
Odberateľa a je vstupným artefaktom pre akceptáciu produktu Odberateľom. Výber úrovne testovania, 
jednotlivých testov a podmienok ich realizácie pre akceptačné testovanie musí Odberateľ vopred 
oznámiť Dodávateľovi.
Spôsob vykonávania testov:

® Automatizované skripty, Click & Play testy 
e Manuálne testovanie

d. Školenia
Školenia budú realizované po ukončení testovania od desiateho do jedenásteho mesiaca realizácie 
Vývoja KIMS. V rámci školení budú zaškolení určení pracovníci ŠOP SR do pozícií: správcu databázy, 
správcu systému, správcov komponentov, administrátora KIMS, určený počet užívateľov pre prácu 
s KIMS.

Návrh vzdelávania a školení pre užívateľov
Školenie administrátorov IIS bude zamerané na prácu s užívateľským modulom a modulmi správy 
systému, ktoré sú primáme určené administrátorom. Administrátori budú tiež zaškolení do systému 
správy systémových nastaví, systému pre zálohovanie a údržbu informačného systému. Administrátori 
budú tiež podrobne oboznámení s integračnými možnosťami, ktoré bude systém poskytovať. V rámci 
školení bude administrátorom poskytnutá dokumentácia, ktorá im bude pomáhať pri správe a údržbe 
informačného systému.

Návrh vzdelávania a školení pre adm inistrátorov
Pri školení interných užívateľov IIS budú užívatelia rozdelení do viacerých skupín -  v závislosti od ich 
pracovného zaradenia a potreby používať IIS. Jednotlivé školenia budú zamerané na prácu s 
funkčnými modulmi informačného systému. V rámci školení bude užívateľom poskytnutá užívateľská 
dokumentácia. Školenia budú zamerané predovšetkým na:

• všeobecné spôsoby a princípy používania informačného systému,
• prácu s redakčným systémom -  Web CMS, 
o prácu s modulmi štruktúrovaného obsahu,
• prácu s registrami,
® prácu s modulom pre správu a distribúciu elektronických formulárov,
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• prácu s modulmi pre správu geografických dát, 
prácu s výstupmi so systému -  reporty, tlačové zostavy.
Personálne bude aktivitu zabezpečovať tím školiteľov z viacerých oblastí. Aktivita bude realizovaná 
v priestoroch zákazníka.

Názov školenia Počet
jednotiek

Počet 
účastníkov 
-  odhad

Počet hodín 
-o d h a d *

Administrácia systému -  Základy práce so systémom 1 ks 2 - 5 4 hod.

Administrácia systému -  Užívateľský modul 1 ks 2 - 5 4 hod.

Administrácia systému -  Modul správy systému 1 ks 2 - 5 4 hod.

Administrácia systému -  Systémové nastavenia 1 ks 2 - 5 4 hod.

Administrácia systému -  Údržba a prevádzka systému 1 ks 2 - 5 4 hod.

Administrácia systému -  Možnosti integrácie systému 1 ks 2 - 5 4 hod.

Užívateľské školenie - Základy práce so systémom 1 ks 10 - 25 4 hod.

Užívateľské školenie -  Práca s Web CMS 1 ks 2 - 5 8 hod.

Užívateľské školenie -  Práca so štruktúrovaným obsahom 1 ks 10 - 25 8 hod.

Užívateľské školenie -  Práca s registrami 1 ks 10 - 25 8 hod.

Užívateľské školenie -  Práca s modulom pre správu a 
distribúciu elektronických formulárov

1 ks 2 - 5 4 hod.

Užívateľské školenie - Práca s modulmi pre správu 
geografických dát

1 ks 2 - 5 8 hod.

Užívateľské školenie - Práca s výstupmi so systému -  
reporty, tlačové zostavy

1 ks 2 - 5 8 hod.

Užívateľské školenie -  Garant -  práca so systémom 1 ks 2 - 5 8 hod.

Užívateľské školenie -  Mapovateľ -  práca so systémom 1 ks 10- 25 8 hod.

e. Dokumentácia riešenia
Výstupom tejto činnosti bude vytvorenie užívateľskej a administrátorskej dokumentácie pre potreby 
ŠOP SR. V rámci tejto aktivity bude vytvorená aj HTML verzia užívateľskej dokumentácie, ktorá bude 
prístupná v rámci portálu KIMS.

Aktivita bude vykonaná po ukončení školenia v priebehu jedenásteho mesiaca Vývoja KIMS. Aktivitu 
vykonajú z časti analytici a z časti testeri riešenia.

f. Nasadenie do produkčného prostredia
Nasadenie do produkčného prostredia predstavuje činnosti, v rámci ktorých bude vykonaná finálna 
migrácia všetkých potrebných údajov do údajového modelu KIMS, vykonané bude nasadenie KIMS 
v produkčnom prostredí zákazníka. Za týmto účelom je možné túto aktivitu realizovať až po vytvorení
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potrebnej IKT infraštruktúry a nainštalovaní potrebných softvérových licencií (po vytvorení 
produkčného prostredia).

Aktivita bude vykonaná v posledných štyroch mesiacoch činnosti Vývoja KIMS, od jedenásteho do 
štrnásteho mesiaca.

g. Riadenie IT projektov
Riadenie IT projektu je podrobne popísané v časti ponuky Procesy riadenia projektu.

Aktivita bude mať priebežný charakter a potrvá od prvého do posledného dňa realizácie činnosti 
Vývoja KIMS.

h. Dodávka softvérovej infraštruktúry

Činnosť bude pozostávať zo zabezpečenia softvérového a aplikačného vybavenia potrebného na 
prevádzku navrhnutého riešenia.

Aktivita bude realizovaná pred nasadením riešenia do produkčného prostredia, najneskôr do 12 
mesiaca Vývoja KIMS.

i. Dodávka výpočtovej techniky

Činnosť bude pozostávať zo zabezpečenia technologických zariadení slúžiacich na prevádzku 
navrhnutého riešenia (pôjde najmä o dodávku serverov, zálohovacích zariadení, UPS, rackov a pod.), 
zo zabezpečenia komunikačnej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná pre prevádzku cieľového stavu 
informačných služieb (pôjde o dodávku aktívnych a pasívnych sieťových prvkov a pod.), zo 
zabezpečenie softvérových licencií pre operačné systémy a ďalších softvérových produktov 
potrebných na prevádzku HW a IKT infraštruktúry.

V rámci aktivity bude vytvorená a odovzdaná potrebná dokumentácia s popisom riešenia, nastavení 
a konfigurácií.

Aktivita bude realizovaná pred nasadením riešenia do produkčného prostredia, najneskôr do 12 
mesiaca Vývoja KIMS.

Podrobný projektový plán realizácie činností Vývoja KIMS ukazuje nasledujúca schéma:

p*, > ;  \ t  F. . / . t ,  h

Projektový plán je odvodený od dátumu začiatku projektu 2. Júla 2012. Posunutie začiatku realizácie 
projektu má priamy vplyv na posun termínov jednotlivých činností Vývoja KIMS. Projektový plán je 
v súlade s Návrhom harmonogramu realizácie, ktorý je súčasťou ponuky.

1.3.6 S p racovan ie  a eclítácía v ý s le d k o v  m o n ito r in g u  (V edúci skupín)

Podrobný zoznam pre ktoré druhy a biotopy sa táto činnosť vykonáva je prílohe 1 Súťažných 
podkladov (stĺpec „Spracovanie a editácia výsledkov monitoringu“). Spolu ide o 118 druhov a 62 typov
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biotopov. Spracovať bude potrebné údaje približne z 15 701 návštev na TML počas predpokladaného 
obdobia trvania zákazky (3 roky).

Pôide o nasledovné čiastkové činnosti:
• verifikovať získané údaje
• alebo v prípade potreby editovať získané údaje

Táto činnosť predstavuje hlavnú zodpovednosť vedúceho skupiny (interného alebo externého). Pôjde 
o verifikáciu získaných údajov z každej návštevy terénu v monitorovacích lokalitách biotopu alebo 
druhu, za ktorých správnosť zodpovedá daný vedúci skupiny, a to z každej návštevy samostatne.

Vedúci skupiny bude v prípade pochybností alebo zjavného pochybenia mapovateľa tieto výsledky 
konzultovať s konkrétnym mapovateľom (ktorý tieto údaje zapísal).
® V prípade možnosti korekcie na základe tejto konzultácie, vykoná vedúci skupiny túto korekciu.
• V prípade nemožnosti takejto korekcie „od stola“ nariadi vedúci skupiny mapovateľovi návštevu 

terénu opakovať a poskytne mu inštrukcie, ako predísť opakovanému pochybeniu. V zložitých 
prípadoch absolvuje návštevu terénu s mapovateľom.

® V prípade, že údaje považuje za správne, vykoná verifikáciu týchto údajov.

Úkonom verifikácie získajú vložené údaje do status správnych dát a zaradia sa do databázy.

Spracovanie a editácia výsledkov monitoringu bude uskutočňovaná priebežne počas a po skončení 
príslušných monitorovacích období pre jednotlivé biotopy a druhy, pričom všetky údaje získané 
z monitoringu budú spracované a editované.

Súčasťou spracovania a editácie výsledkov monitoringu vedúcimi skupín je spracovanie súhrnnej 
správy o stave druhov a biotopov európskeho významu (ďalej ako „reporting“). Reporting stavu 
vykonáme pre druhy a biotopy uvedené v prílohe 1 (stĺpec „Reporting“). Spolu ide o 155 druhov a 66 
typov biotopov.

Obsah a formát predkladania správy o implementácii smernice o biotopoch za roky 2007 -  2012 bol 
predmetom dlhodobej prípravy zo strany ETC v spolupráci s Európskou komisiou a pripomienkovania 
členských štátov. Revidovaný formát a upravený manuál bol schválený v roku 2011 a podklady 
potrebné pre jeho kompletizáciu je možné nájsť na stránkach Európskej komisie: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/librarv7N/habitats reportinq/reportinq 2007- 
2012/reportinq quidelines&vm=detailed&sb=Title

Správa pozostáva zo všeobecnej časti (popisu plnenia vybraných článkov smernice) a zo špeciálnej 
časti. V špeciálnej časti je podrobné hodnotenie každého biotopu z prílohy I smernice o biotopoch 
a každého druhu z prílohy II, IV a V smernice o biotopoch, ktoré sa na území SR prirodzene vyskytujú. 
Osobitne sa hodnotí situácia v alpskej a panónskej biogeografickej oblasti.

Pre každý biotop/druh sú to údaje o areáli rozšírenia, výskyte, populácii (v prípade druhov), o trendoch 
a tzv. priaznivých referenčných hodnotách (priaznivý areál, priaznivý výskyt, priaznivá populácia 
druhu). Databázové údaje sa spracúvajú prostredníctvom pripravenej databázy a exporty sú 
vo formáte XML. Jednotlivé priestorové údaje (mapy rozšírenia, mapy areálu) je potrebné spracovať 
v prostredí GlS (formáte shapefile) v požadovanej projekcii a presnosti. Správa ďalej obsahuje 
hodnotenie stavu biotopu/druhu, podľa definície priaznivého stavu v smernici. Použitá je trojstupňová 
škála (priaznivý, nevyhovujúci, zlý stav). Hodnotia sa nasledovné parametre:

Biotop:
• areál,
• výskyt,
e špecifická štruktúra, funkcie, vrátane typických druhov,
• budúce vyhliadky.

Druh:
® areál,
• populácia,

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/librarv7N/habitats
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s biotop druhu
• budúce vyhliadky.

Na základe vyhodnotenia uvedených parametrov a čiastkových dodatočných informáciách je potrebné 
vyhodnotiť výsledný stav biotopov/druhov. Zhotovitel zabezpečí, aby bol reporting oponovaný nezávislým
odborníkom v danej skupine druhov a biotopov.

1.3.7 príprava publikácii

Po ukončení monitoringu zhotovitel pripraví odborné texty pre vydanie 2 samostatných publikácií rovnakých 
parametrov, jednu z výsledkov monitoringu druhov, druhú z výsledkov monitoringu biotopov 
európskeho významu. Zoznam riešených druhov a biotopov je v prílohe 1 (Stĺpec „Publikácia“).

Príprava publikácie obsahuje tvorbu textov o výsledkoch monitoringu, prehľadov, grafov a tabuliek 
a zabezpečenie fotografií pre všetky projektom riešené druhy a biotopy (261).

Podklady budú odovzdané v jednotnej forme a štruktúre. Obsahovať budú minimálne tieto náležitosti:
• názov druhu (slovenský a latinský)
•  fotografia druhu/biotopu s rozlíšením min. 300 dpi
•  metóda monitorovania druhu/biotopu
•  zoznam a mapa TML s výskytom druhu/biotopu
•  prehľadné výsledky monitoringu

1.4 Rozdelenie činností medzi jednotlivé pozície

Určenie rozsahu činností a zodpovedností pozícií v celom procese, a to bez ohľadu na to, či je 
rovnaká osoba zároveň na viacerých pozíciách alebo nie.

Znamená to, že tá istá osoba môže byť v špecifických prípadoch kľúčovým expertom, vedúcim 
skupiny aj mapovateľom (a rovnako pri prakticky jednorazovej činnosti aj osobou zodpovednou za 
zakreslenie trvalých monitorovacích lokalít do GIS), avšak zodpovednosť za jednotlivé činnosti nesie 
z pohľadu pozície, ktorú zastáva, nie z pohľadu seba ako osoby. Je potom možné, aby jednotlivé 
činnosti koordinovali z pohľadu verejného obstarávateľa alebo konzorcia rôzni projektoví manažéri, 
pričom je v každom momente jednoznačné, ktorú osobu daný projektový manažér kontaktuje ako 
zodpovednú za uskutočnenie danej činnosti alebo čiastkovej činnosti. (S jednou osobou teda môžu 
komunikovať napríklad dvaja projektoví manažéri nezávisle od seba -  jeden ako projektový manažér 
pre činnosť expertov a jeden ako projektový manažér pre činnosť vedúcich skupín.).

1,4.1 kľúčový expert - Garant

Úlohou pracovníka na pozícii kľúčový expert je uskutočnenie všetkých čiastkových činností v rámci

činnosti Analýza a návrh riešení monitoringu, teda:
•  výber relevantných parametrov monitorovania
•  príprava (vypracovanie) metodík monitorovania
• návrh unifikovaného formuláru pre realizáciu monitoringu v teréne
•  návrh elektronického formuláru pre zber dát
•  určenie veľkosti monitorovanej plochy
• určenie času monitorovania počas roka a dňa
• spôsob fixácie (označenia) plochy
• nevyhnutné úkony
• súpis nevyhnutného terénneho vybavenia pre výkon monitoringu podľa druhov / biotopov
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činnosti Vvber a zakreslenie trvalých monitorovaných lokalít (TML) v GlS, teda:
•  výber TML

činnosti Vytvorenie KIMS. teda spolupráca v častiach:
•  návrh a testovanie ftinkcionality zakresľovania TML do GlS
• návrh elektronického formulára zberu dát v teréne (pri monitoringu), testovanie jeho funkčnosti a 

úplnosti
•  návrh a testovanie fúnkcionalít napĺňania databáz dátami z monitoringu
• návrh a testovanie fúnkcionalít editovania a schvaľovania výsledkov monitoringu
•  návrh výstupov pre reportovanie a iné filtre dát
•  návrh a testovanie fúnkcionalít filtrovania dát, získavania výstupov pre samotné reportovanie
•  návrh a textovanie fúnkcionalít zobrazovania výsledkov v GlS
• návrh a celé obsahové a funkčné riešenie informačného portálu

činnosti Príprava publikácií, teda:
•  príprava sumárnych výsledkov monitoringu, textov, máp, grafov, tabuliek a fotografií (v oblasti, za 

ktorú zodpovedá)

Zodpovednosť a výkon pracovníka na tejto pozícii končí:
• v procese prípravy monitoringu -  odovzdaním výstupov z uvedených činností
• po skončení monitoringu -  prípravou záverov a záverečných správ za jednotlivé biotopy a druhy 

v spolupráci s príslušným vedúcim skupiny
•  v činnosti príprava publikácií -  odovzdaním všetkých kapitol v rozsahu zodpovednosti daného

experta

1.4.2 O soba zodpovedná  za zakres len ie  TfVIL

Úlohou pracovníka na tejto pozícii je správne zakreslenie navrhnutých a odsúhlasených TML do GlS.

Túto činnosť vykoná niektorý z účastníkov procesu prípravy a uskutočnenia monitoringu, teda:
•  kľúčový expert
•  vedúci skupiny
• mapovateľ
•  v prípade potreby aj iná osoba pod dohľadom experta alebo vedúceho skupiny 

Zodpovednosť a výkon pracovníka na tejto pozícii končí správnym a úplným zakreslením TML do GlS.

1.4.3 V edúc i s k u p in y

Úlohou pracovníka na pozícii vedúci skupiny je uskutočnenie činností v rámci

činnosti Výber a zakreslenie trvalých monitorovaných lokalít (TML) v GlS. teda:
•  spolupráca s expertom na výbere TML

činnosti Realizácia monitoringu v teréne, teda:
•  zaškolenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať realizáciu monitoringu v teréne
• realizácia návštev vytipovaných a zakreslených monitorovacích lokalít
•  riadenie a koordinácia výkonu monitoringu v teréne
•  zodpovednosť za správny metodický výkon monitoringu v teréne

činnosti Spracovanie a editácia výsledkov monitoringu, teda:
•  zodpovednosť za správnosť vyplnenia elektronických formulárov
•  validácia a verifikácia údajov od priamych mapovateľov (vrátane návrhu zmien hraníc TML)
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•  spracovanie správy o stave jednotlivých druhov a biotopov v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch 

činnosti Príprava publikácií, teda:
•  príprava čiastkových výsledkov monitoringu, textov, máp, grafov, tabuliek a fotografií (v oblasti, za 

ktorú zodpovedá) a spolupráca s garantom v tejto činnosti

Zodpovednosť a výkon pracovníka na tejto pozícii končí
•  v proces prípravy monitorovania -  zaškolením a inštruktážou mapovateľov
• v procese monitoringu -  verifikáciou údajov vložených mapovateľom do informačného systému a 

spracovaním reportingu v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch.
•  po skončení monitorovania -  vypracovaním záverov pre jednotlivé biotopy a druhy v spolupráci 

s príslušným garantom

Konzorcium zabezpečí vedúcich skupín (odborníkov, špecialistov), ktorí budú riadiť mapovateľov a 
výkon monitoringu v jednotlivých skupinách druhov a biotopov. Aktivitu bude koordinovať (riadiť resp. 
vykonať) expert pre každú špecifickú skupinu (ryby, obojživelníky, plazy, šelmy, atď.), ktorý má okrem 
teoretických poznatkov o biológii a ekológii každého monitorovaného druhu jeho skupiny, aj podrobné 
skúsenosti s výkonom monitorovania v teréne, spracovaním množstva údajov, ich selekciou, 
triedením, vyhodnocovaním a zovšeobecňovaním. Rovnako bude mať skúsenosti s riadením ľudí 
v danej oblasti a mať prehľad o aktuálnom stave, trendoch a vývoji druhu a dostupnosti vhodného 
personálu pre samotný výkon monitoringu (mapovateľov).

Vedúcich skupín pre chrobáky, hlodavce, kopytníky, piesky, vyššie rastliny a machorasty si 
bude zabezpečovať verejný obstarávate!’ vlastnými kapacitami (interne).

1.4.4 Ú čas tn ík  te rénneh o  zberu dá t -  priamy mapovateľ

Úlohou pracovníka na pozícií mapovateľ sú aktivity v rámci činnosti Realizácia monitoringu v teréne, 
teda:
•  zabezpečenie si potrebného vybavenie pre výkon monitoringu v súlade s metodikou,
• realizácia návštev TML a v súlade s metodikou a podľa stanoveného harmonogramu
• zisťovanie a zapisovanie údajov do formuláru pre terénny zber dát
•  overenie výberu TML v teréne a v prípade jej nesprávneho určenia hraníc určenie nových hraníc 

TML pomocou GPS a ich zakreslenie / úprava v GIS (v spolupráci s vedúcim skupiny),
•  prvotné spracovanie údajov získaných realizáciou monitoringu v teréne
• vloženie získaných dát do informačného systému (zistiť a v elektronickom formulári vyplniť 

a zaslať všetky povinné údaje monitorovania biotopu alebo druhu)
zároveň:
•  v prípade záujmu zo strany zamestnancov ŠOP SR realizovať monitoring s ich účasťou,
•  riadiť sa pokynmi vedúceho skupiny, prípadne priamo odborných koordinátorov.

Základnou požiadavkou na mapovateľa je schopnosť spoľahlivo identifikovať druh/biotop a pobytové 
znaky druhu. Predpokladá sa zapojenie 150-250 externých mapovateľov, ktorí by mali v priebehu 3 
rokov (2012 až 2014) absolvovať 13 991 návštev na 6 690 TML, čo predstavuje pre jedného 
mapovateľa priemerne 20-30 návštev TML ročne. Výber mapovateľov bude koordinovať vedúci 
skupiny, pričom konečný výber mapovateľov bude odsúhlasený zo strany ŠOP SR.

1.4.5 Termíny realizácie jednotlivých č in n o s tí

Názov činnosti Termín

Analýza a návrh riešení monitoringu do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy
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Výber a zakreslenie TML v GlS do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy

Realizácia monitoringu v teréne priebežne, v obdobiach podľa metodiky 
pre príslušný biotop alebo druh

Vývoj KIMS -  analýza a návrh riešenia do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy

Vývoj KIMS -  implementácia riešenia do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy

Vývoj KIMS -  testovanie riešenia do 10 mesiacov od účinnosti zmluvy

Vývoj KIMS -  školenia do 11 mesiacov od účinnosti zmluvy

Vývoj KIMS -  dokumentácia riešenia do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy

Vývoj KIMS -  nasadenie do produkčného prostredia do 14 mesiacov od účinnosti zmluvy

Vývoj KIMS -  riadenie IT projektov do 14 mesiacov od účinnosti zmluvy

Vývoj KIMS -  dodávka softvérovej infraštruktúry
do 14 mesiacov od účinnosti zmluvy, 
s výnimkou SW licencií nevyhnutných 
na zabezpečenie vývoja KIMS

Vývoj KIMS -  dodávka výpočtovej techniky

do 14 mesiacov od účinnosti zmluvy, 
s výnimkou HW a HW licencií 
nevyhnutných na zabezpečenie vývoja 
KIMS

Spracovanie a editácia výsledkov monitoringu (vedúci 
skupín)

priebežne, vždy do 1 mesiaca od 
realizácie monitoringu v teréne

Spracovanie správy podľa čl. 17 smernice o biotopoch do konca apríla 2013

Príprava publikácií
pri ukončení realizácie predmetu 
zákazky / zmluvy podľa článku 3.2 
Zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr



1.5 Ná irametrov monitoringu biotopov a druhov 

Povinné parametre pre druhy:
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Parameter Kvantifikátor /  Veličina Výber z číselníka

Číslo TML Áno

Názov TML Áno

Súradnice stredu TML
Súradnice výskytu druhu (v prípade TívIL nad 
1000m2 )
Meno mapovateľa

Dátum

Rozmery (plocha) TML m '

Nadmorská výška m.n.m

Expozícia S, J, V. Z, SV. JV, JZ. SZ Áno

Sklon %

Druh Slovenský a latinský názov Áno

Počet Počet (min) 1 Počet (max)
Počet zaznamenaných jedincov druhu, pri 
vzorkovaní prepočítaný na plochu TML Počet

Metóda zistenia druhu1 1,2, 3, 4, 5 Áno

Trend areálu (nie početnosti) druhu na lokalite stúpajúci, klesajúci, stabilný Áno

Biotop druhu (prip. typ biotopu) Lk1... Áno

Stav biotopu druhu Priaznivý, nevyhovujúci, zlý Áno
Priaznivá referenčná populácia (odhad min. 
veľkosti populácie druhu na TML potrebnej
preto, aby bol druh na lokalite v priaznivom 
stave)

počet

Počasie
slnečno, polojasno, 

poloblačno, oblačno, 
mrholenie, dážď

Nepriaznivé vplyvy kód Áno

Miera nepriaznivého vplyvu slabá, silná

Vyhliadky druhu do budúcnosti na lokalite dobré, nevyhovujúce, zlé Áno

Celkový stav druhu na lokalite dobrý, nevyhovujúci, zlý Áno

1 Väčšinou bude "Metóda zistenia druhu" len jedna (stanovená expertom), ale budú prípady keď sa stanovia 2-3 
metódy (napr. šmýkanie, oklepávanie, prehľadávanie mŕtveho dreva, vizuálne pozorovanie,...). Podrobný opis 
všetkých metód podľa druhov alebo skupín druhov bude tiež umiestnený na web portáli.
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Povinné parametre pre biotopy:

Parameter Kvantifíkátor /  Veličina Výber z číselníka

Číslo TML Áno

Názov TML Áno

Súradnice stredu TML

Meno mapovatefa 

Dátum
----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------

Rozmery (piocha) TML m,2m

Nadmorská výska m.n.m

Expozícia S, J, V. Z. SV. J V, JZ. SZ Áno

Sklon %

Biotop Kód a názov podľa vyhlášky 
č. 24/2002 Z. z. Áno

Trieda, Rad, Zväz, Asociácia Áno

Pokryvnosf EO %

Pokryvnosť E1 %

Pokryvnosf E2 %

Pokryvnosf E3 (zápoj) %
Zoznam zaznamenaných druhov podľa etážf 
EO až E3 Slovenský a latinský názov Áno

Pokryvnosť druhov podľa etáží na TML Tansleyho škála Áno
Priaznivá referenčná rozloha (odhad min. 
výmery biotopu potrebnej preto, aby bol
biotop na lokalite v priaznivom stave)

m2

Nepriaznivé vplyvy kód Áno

Misra nepriaznivého vplyvu

Vyhliadky biotopu do budúcnosti na lokalite

slabá, silná 

dobré, nevyhovujúce, zlé Áno

Celkový stav biotopu na lokalite dobrý, nevyhovujúci, zlý Áno

Ďalšie navrhované parametre a ich kvantifikátory (pre niektoré skupiny druhov 
a biotopov)

Lesné biotopy:

Parameter Kvantifíkátor /  Veličina Výber z číselníka

Rastový stupeň Áno

Hrubé stromy* ks/ha

Mŕtve drevo stojace* ks/ha

Mŕtve drevo ležiace* ks/ha

Štruktúra biotopu na TML (vrstevnatosť)
* rozmery sú stanovené pre každý typ biotopu
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Rastliny:

Parameter K van tifíká to r/ Veličina Výber z číselníka

Biotop Kód a názov podľa vyhlášky 
č. 24/2002 Z. z. Áno

Trieda, Rad, Zväz, Asociácia Áno

Pokryvnosť EO %

Pokryvnosť E1 %

Pokryvnosť E2 %

Pokryvnosť E3 %

Početnosť druhu na TML Tansleyho škála Áno

Pokryvnosť plochy vegetáciou %

Počet fertilných jedincov Počet (min) / Počet (max)

Počet sterilných jedincov Počet (min) / Počet (max)

Vitalita populácie %

Zatienenie %

Mikrolokaiity Počet

Veľkosť plochy výskytu druhu m2

Veľkosť plochy biotopu druhu m2

Invázne neofyty m2

Veľkosť TMP m2

Chrobáky

Parameter Kvantifíkátor/ Veličina Výber z číselníka

Pokryvnosť EO %

Pokryvnosť E1 %

Pokryvnosť E2 %

Pokryvnosť E3 %

Zoznam zaznamenaných druhov Slovenský a latinský názov Áno
Počet zaznamenaných jedincov druhu, pri 
vzorkovaní prepočítaný na plochu TMP počet

Metóda zistenia druhu 1,2, 3, 4, 5 Áno

Motýle

Parameter Kvantifíkátor/ Veličina Výber z číselníka
Denná doba hodina (10:00-17:00) Áno
Vietor 1-bezvetrie, 2-siabý, 3-silný Áno
Čas trvania pochôdzky na TML minúty Áno
Pokryvnosť EO %
Pokryvnosť E1 %
Pokryvnosť E2 %
Pokryvnosť E3 %
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Zoznam zaznamenaných ďalších druhov 
motýľov Slovenský a latinský názov Áno

Metóda zistenia druhu 1, 2, 3 Áno

Mäkkýše

Parameter Kvantifikátor /  Veličina Výber z číselníka

Pokryvnosť EO %

Pokryvnosť E1 %

Pokryvnosť E2 %

Pokryvnosť E3 %
Zoznam zaznamenaných ďalších druhov 
mäkkýšov Slovenský a latinský názov Áno

Početnosť druhov vo vzorkách Počet (alebo rozsah) Áno

Metóda zistenia druhu 1 , 2 Áno

Rovnokrídlovce

Parameter Kvantifikátor /  Veličina Výber z číselníka

Odhad instaru monitorovaného druhu Áno

Pokryvnosť EO %

Pokryvnosť E1 %

Pokryvnosť E2 %

Pokryvnosť E3 %

Dominantné druhy vegetácie Slovenský a latinský názov
Zoznam zaznamenaných ďalších druhov 
rovnokrídlovcov Slovenský a latinský názov Áno

Početnosť druhov vo vzorkách Počet (alebo rozsah) Áno

Metóda zistenia druhu 1 , 2 Áno

Obojživelníky

Parameter Kvantifikátor /  Veličina Výber z číselníka

Dĺžka úseku m Áno

Použitá metóda 1 , 2 Áno

Čas strávený na TML Áno
Zoznam zaznamenaných ďalších druhov 
obojživelníkov Slovenský a latinský názov Áno

Početnosť druhov počet Áno

Vývojové štádium vajíčka, žubrienky, subadulty,
adulty Áno

Metóda zistenia druhov 1 , 2 Áno
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Cicavce

Kopytníky
Parameter Kvantifíkátor /  Veličina Výber z číselníka

Čas strávený na TML Áno

Početnosť samíc počet

Početnosť samcov počet

Početnosť mláďat počet

Hlodavce
Parameter Kvantifíkátor/ Veličina Výber z číselníka

Dĺžka úseku m Áno

Počet sledovaných nôr počet

Počet sledovaných jedincov počet Áno

Povinné parametre vychádzajú z požiadaviek Európskej komisie pre reportingu stavu druhov 
a biotopov európskeho významu v zmysle článku 17 smernice o biotopoch.

Požadované parametre môže expert modifikovať, doplniť, upraviť, prípadne odstrániť.

ŠOP SR si vyhradzuje právo expertmi navrhnuté parametre, alebo ich kvantifikátory v záujme 
jednotností monitoringu upraviť.

Parametre pre ďalšie skupiny nie sú zatiaľ stanovené, ale môžu vychádzať z hore uvedených
parametrov.
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Prehľad počtu trvalých monitorovacích lokalít (TML) a počet návštev podľa 
druhov a biotopov a biogeografického regiónu.

názov BIOTOP / DRUH BIOTOP / 
DRUH

Biogeografický
región

Celkový 
počet TML

Počet 
opakovaní 

za rok

Celkový 
počet MN 

počas 
projektu

BIOTOPY

1340 Inland salt meadows biotop Alpský 50 1 150

1340 Inland salt meadows biotop Panónsky 50 1 150

1530 Pannonic salt steppes and salt 
marshes biotop Panónsky 50 1 150

2340 Pannonic inland dunes biotop Panónsky 50 1 50

3130 Oligotrophic to mesotrophic 
standing waters with vegetation of the 
Littorelletea uniflorae and/or of the Isoeto- 
Nanojuncetea

biotop Alpský 50 1 150

3130 Oligotrophic to mesotrophic 
standing waters with vegetation of the 
Littorelletea uniflorae and/or of the Isoeto- 
Nanojuncetea

biotop Panónsky 50 1 150

3140 Hard oligo-mesotrophic waters with 
benthic vegetation of Chara spp biotop Alpský 50 1 150

3140 Hard oligo-mesotrophic waters with 
benthic vegetation of Chara spp biotop Panónsky 50 1 150

3150 Natural eutrophic lakes with 
Magnopotamion or Hydrocharition -type 
vegetation

biotop Alpský 50 1 50

3150 Natural eutrophic lakes with 
Magnopotamion or Hydrocharition -type 
vegetation

biotop Panónsky 50 1 50

3160 Natural dystrophic lakes and ponds biotop Alpský 50 1 150
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3160 Natural dystrophic lakes and ponds biotop Panónsky 50 1 150

3220 Alpine rivers and the herbaceous 
vegetation along their banks biotop Alpský 50 1 50

3230 Alpine rivers and their ligneous 
vegetation with Myricaria germanica biotop Alpský 50 1 50

3240 Alpine rivers and their ligneous 
vegetation with Salix elaeagnos biotop Alpský 50 1 50

3260 Water courses of plain to montane 
levels with the Ranunculion fluitantis and 
Callitricho-Batrachion vegetation

biotop Alpský 50 1 50

3260 Water courses of plain to montane 
levels with the Ranunculion fluitantis and 
Callitricho-Batrachion vegetation

biotop Panónsky 50 1 50

3270 Rivers with muddy banks with 
Chenopodion rubri pp and Bidention pp 
vegetation

biotop Alpský 50 1 100

3270 Rivers with muddy banks with 
Chenopodion rubri pp and Bidention pp 
vegetation

biotop Panónsky 50 1 100

4030 European dry heaths biotop Alpský 50 1 50

4030 European dry heaths biotop Panónsky 50 1 50

4060 Alpine and Boreal heaths biotop Alpský 50 1 50

4070 Bushes with Pinus mugo and 
Rhododendron hirsutum (Mugo- 
Rhododendretum hirsuti)

biotop Alpský 63 1 63

4080 Sub-Arctic Salix spp scrub biotop Alpský 50 1 50

40A0 Subcontinental peri-Pannonic scrub biotop Alpský 50 1 50

40A0 Subcontinental peri-Pannonic scrub biotop Panónsky 50 1 50
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5130 Juniperus communis formations on 
heaths or calcareous grasslands biotop Alpský 50 1 50

5130 Juniperus communis formations on 
heaths or calcareous grasslands biotop Panónsky 50 1 50

6110 Rupicolous calcareous or basophilic 
grasslands of the Alysso-Sedion albi biotop Alpský 50 1 50

6110 Rupicolous calcareous or basophilic 
grasslands of the Alysso-Sedion albi biotop Panónsky 50 1 50

6120 Xeric sand calcareous grasslands biotop Panónsky 50 1 100

6150 Siliceous alpine and boreal 
grasslands biotop Alpský 50 1 100

6170 Alpine and subalpine calcareous 
grasslands biotop Alpský 50 1 50

6190 Rupicolous pannonic grasslands 
(Stipo-Festucetalia pallentis) biotop Alpský 50 1 50

6190 Rupicolous pannonic grasslands 
(Stipo-Festucetalia pallentis) biotop Panónsky 50 1 50

6210 Semi-natural dry grasslands and 
scrubland facies on calcareous 
substrates (Festuco-Brometalia) (* 
important orchid sites)

biotop Alpský 50 1 50

6210 Semi-natural dry grasslands and 
scrubland facies on calcareous 
substrates (Festuco-Brometalia) (* 
important orchid sites)

biotop Panónsky 50 1 50

6211 Semi-natural dry grasslands and 
scrubland facies on calcareous 
substrates (Festuco-Brometalia) - 
important orchid sites

biotop Alpský 50 1 50

6211 Semi-natural dry grasslands and 
scrubland facies on calcareous 
substrates (Festuco-Brometalia) - 
important orchid sites

biotop Panónsky 50 1 50

6230 Species-rich Nardus grasslands, on 
silicious substrates in mountain areas 
(and submountain areas in Continental 
Európe)

biotop Alpský 50 1 50

6240 Sub-Pannonic steppic grasslands biotop Alpský 50 1 50
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6240 Sub-Pannonic steppic grasslands biotop Panónsky 50 1 50

6250 Pannonic loess steppic grasslands biotop Alpský 50 1 100

6250 Pannonic loess steppic grasslands biotop Panónsky 50 1 100

6260 Pannonic sand steppes biotop Panónsky 50 1 100

6410 Molinia meadows on calcareous, 
peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion 
caeruleae)

biotop Alpský 50 1 50

6410 Molinia meadows on calcareous, 
peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion 
caeruleae)

biotop Panónsky 50 1 50

6430 Hydrophilous tall herb fringe 
communities of plains and of the montane 
to alpine levels

biotop Alpský 50 1 50

6430 Hydrophilous tall herb fringe 
communities of plains and of the montane 
to alpine levels

biotop Panónsky 50 1 50

6440 Alluvial meadows of river valleys of 
the Cnidion dubii biotop Panónsky 50 1 50

6510 Lowland hay meadows (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) biotop Alpský 50 1 50

6510 Lowland hay meadows (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) biotop Panónsky 50 1 50

6520 Mountain hay meadows biotop Alpský 50 1 50

7110 Active raised bogs biotop Alpský 50 1 50

7120 Degraded raised bogs still capable 
of natural regeneration biotop Alpský 50 1 50

7140 Transition mires and quaking bogs biotop Alpský 50 1 50
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7140 Transition mires and quaking bogs biotop Panónsky 50 1 50

7150 Depressions on peat substrates of 
the Rhynchosporion biotop Panónsky 50 1 150

7210 Calcareous fens with Cladium 
mariscus and species of the Caricion 
davallianae

biotop Alpský 50 1 150

7220 Petrifying springs with tufa 
formatíon (Cratoneurion) biotop Alpský 50 1 50

7230 Alkaline fens biotop Alpský 50 1 50

7230 Alkaline fens biotop Panónsky 50 1 50

8110 Siliceous scree of the montane to 
snow levels (Androsacetalia alpinae and 
Galeopsietalia ladani)

biotop Alpský 50 1 50

8120 Calcareous and calcshist screes of 
the montane to alpine levels (Thlaspietea 
rotundifolii)

biotop Alpský 50 1 50

8150 Medio-European upland siliceous 
screes biotop Alpský 50 1 50

8150 Medio-European upland siliceous 
screes biotop Panónsky 50 1 50

8160 Medio-European calcareous scree 
of hill and montane levels biotop Alpský 50 1 50

8160 Medio-European calcareous scree 
of hill and montane levels biotop Panónsky 50 1 50

8210 Calcareous rocky slopes with 
chasmophytic vegetation biotop Alpský 50 1 50

8210 Calcareous rocky slopes with 
chasmophytic vegetation biotop Panónsky 50 1 50

8220 Siliceous rocky slopes with 
chasmophytic vegetation biotop Alpský 50 1 50
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8220 Siliceous rocky slopes with 
chasmophytie vegetation biotop Panónsky 50 1 50

8230 Siliceous rock with pioneer 
vegetation of the Sedo-Scleranthion or of 
the Sedo albi-Veronicion dillenii

biotop Alpský 50 1 50

8230 Siliceous rock with pioneer 
vegetation of the Sedo-Scleranthion or of 
the Sedo albi-Veronicion dillenii

biotop Panónsky 50 1 50

9110 Luzulo-Fagetum beech forests biotop Alpský 63 1 63

9110 Luzulo-Fagetum beech forests biotop Panónsky 63 1 63

9130 Asperulo-Fagetum beech forests biotop Alpský 63 1 63

9130 Asperulo-Fagetum beech forests biotop Panónsky 63 1 63

9140 Medio-European subalpine beech 
woods with Acer and Rumex arifolius biotop Alpský 63 1 63

9150 Medio-European limestone beech 
forests of the Cephalanthero-Fagion biotop Alpský 63 1 63

9150 Medio-European limestone beech 
forests of the Cephalanthero-Fagion biotop Panónsky 63 1 63

9170 Galio-Carpinetum oak-hombeam 
forests biotop Alpský 63 1 126

9180 Tilio-Acerion forests of slopes, 
screes and ravines biotop Alpský 63 1 63

9180 Tilio-Acerion forests of slopes, 
screes and ravines biotop Panónsky 63 1 63

9190 Old acidophilous oak woods with 
Quercus robur on sandy plains biotop Panónsky 63 1 126

91 DO Bog woodland biotop Alpský 63 1 126
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91 EO Alluvial forests with Alnus glutinosa 
and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)

biotop Alpský 63 1 126

91 EO Alluviai forests with Alnus glutinosa 
and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)

biotop Panónsky 63 1 126

91FO Riparian mixed forests of Quercus 
robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior or Fraxinus 
angustifolia, along the great rivers 
(Ulmenion minoris)

biotop Alpský 63 1 63

91 FO Riparian mixed forests of Quercus 
robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior or Fraxinus 
angustifolia, along the great rivers 
(Ulmenion minoris)

biotop Panónsky 63 1 126

91GO Pannonic woods with Quercus 
petraea and Carpinus betulus biotop Alpský 63 1 63

91 GO Pannonic woods with Quercus 
petraea and Carpinus betulus biotop Panónsky 63 1 63

91 HO Pannonian woods with Quercus 
pubescens biotop Alpský 63 1 63

91 HO Pannonian woods with Quercus 
pubescens biotop Panónsky 63 1 63

9110 Euro-Siberian steppic woods with 
Quercus spp biotop Alpský 63 1 63

9110 Euro-Siberian steppic woods with 
Quercus spp biotop Panónsky 63 1 126

91 MO Pannonian-Balkanic turkey oak -  
sessile oak forests biotop Alpský 63 1 63

91 MO Pannonian-Balkanic turkey oak -  
sessile oak forests biotop Panónsky 63 1 63

91 NO Pannonic inland sand dune thicket 
(Junipero-Populetum albae) biotop Panónsky 63 1 126

91QO Western Carpathian calcicolous 
Pinus sylvestris forests biotop Alpský 63 1 63
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9410 Acidophilous Picea forests of the 
montane to alpine levels (Vaccinio- 
Piceetea)

biotop Alpský 63 1 63

9420 Alpine Larix decidua and/or Pinus 
cembra forests biotop Alpský 63 1 63

DRUHY

Castor fiber druh Alpský 50 1 150

Castor fiber druh Panónsky 163 1 489

Cricetus cricetus druh Alpský 8 2 24

Cricetus cricetus druh Panónsky 25 2 75

Dryomys nitedula druh Alpský 8 2 48

Dryomys nitedula druh Panónsky 5 2 30

Marmota marmota latirostris druh Alpský 25 1 125

Microtus oeconomus mehelyi druh Panónsky 19 2 114

Microtus tatricus druh Alpský 25 1 38

Muscardinus avellanarius druh Alpský 8 2 48

Muscardinus avellanarius druh Panónsky 5 2 30

Sicista betulina druh Alpský 6 1 18
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Sicista subtilis druh Panónsky 1 1 3

Spermophilus citellus druh Alpský 20 2 100

Spermophilus citellus druh Panónsky 25 2 125

Bison bonasus druh Alpský 1 3 9

Rupicapra rupicapra tatrica druh Alpský 3 2 30

Lutra lutra druh Alpský 113 1 565

Lutra lutra druh Panónsky 50 1 250

Martes martes druh Alpský monitorované 
v iných TML 0

Martes martes druh Panónsky monitorované 
v iných TML 0

Mustela eversmannii druh Alpský
monitorované 
v iných TML 0

M u ste la eversmannii druh Panónsky
monitorované 
v iných TML 0

Mustela putorius druh Alpský monitorované 
v iných TML 0

Mustela putorius druh Panónsky
monitorované 
v iných TML 0

Barbastella barbastellus druh Alpský 13 1 39

Barbastella barbastellus druh Panónsky 1 1 3
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Eptesicus nilssoni druh Alpský
monitorované 
v iných TML 1 0

Eptesicus serotinus druh Alpský 15 1 45

Eptesicus serotinus druh Panónsky 16 1 48

Miniopterus schreibersi druh Alpský 5 1 15

Miniopterus schreibersi druh Panónsky monitorované 
v iných TML 1 0

Myotis alcathoe druh Panónsky monitorované 
v iných TML 1 0

Myotis bechsteini druh Alpský 45 1 135

Myotis bechsteini druh Panónsky 19 1 57

Myotis blythii druh Alpský 6 1 18

Myotis blythii druh Panónsky
monitorované 
v iných TML 1 0

Myotis brandtii druh Alpský 4 1 12

Myotis brandtii druh Panónsky monitorované 
v iných TML 1 0

Myotis dasycneme druh Alpský monitorované 
v iných TML 1 0

Myotis dasycneme druh Panónsky monitorované 
v iných TML 1 0

Myotis daubentonii druh Alpský 13 1 39
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Myotis daubentonii druh Panónsky 6 1 18

Myotis emarginatus druh Alpský 24 1 72

Myotis emarginatus druh Panónsky 4 1 12

Myotis myotis druh Alpský 44 1 132

Myotis myotis druh Panónsky 5 1 15

Myotis mystacinus druh Alpský 4 1 12

Myotis mystacinus druh Panónsky monitorované 
v iných TM L

1 0

Myotis nattereri druh Alpský 45 1 135

Myotis nattereri druh Panónsky 19 1 57

Nyctalus lasiopterus druh Alpský
monitorované 
v iných TM L 1 0

Nyctalus lasiopterus druh Panónsky monitorované 
v iných TM L

1 0

Nyctalus leisleri druh Alpský
monitorované 
v iných TM L 1 0

Nyctalus leisleri druh Panónsky
monitorované 
v iných TM L 1 0

Nyctalus noctula druh Alpský 13 1 39

Nyctalus noctula druh Panónsky 6 1 18
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Pipistrellus kuhli druh Panónsky
monitorované 
v iných TM L 1 0

Pipistrellus nathusii druh Alpský monitorované 
v iných T M L 1 0

Pipistrellus nathusii druh Panónsky
monitorované 
v  iných TM L 1 0

Pipistrellus pipistrellus druh Alpský 4 1 12

Pipistrellus pipistrellus druh Panónsky
monitorované 
v iných TM L 1 0

Pipistrellus pygmaeus druh Alpský
monitorované 
v  iných T M L 1 0

Pipistrellus pygmaeus druh Panónsky
monitorované 
v iných TM L 1 0

Pipistrellus savii druh Panónsky
monitorované 
v iných TM L 1 0

Plecotus auritus druh Alpský 13 1 39

Plecotus auritus druh Panónsky
monitorované 
v iných TM L 1 0

Plecotus austriacus druh Alpský 20 1 60

Plecotus austriacus druh Panónsky 5 1 15

Rhinolophus euryale druh Alpský 6 1 18

Rhinolophus euryale druh Panónsky 4 1 12

Rhinolophus ferrumequinum druh Alpský 9 1 27
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Rhinolophus ferrumequinum druh Panónsky 5 1 15

Rhinolophus hipposideros druh Alpský 60 1 180

Rhinolophus hipposideros druh Panónsky 6 1 18

Vespertilio murinus druh Alpský monitorované 
v iných TM L

1 0

Vespertilio murinus druh Panónsky monitorované 
v iných TM L 1 0

Bolbelasmus unicornis druh Alpský 6 1 18

Bolbelasmus unicornis druh Panónsky 13 1 39

Boros schneideri druh Alpský 13 1 39

Carabus hungaricus druh Panónsky 13 1 39

Carabus variolosus druh Alpský 25 1 75

Carabus variolosus druh Panónsky 6 1 18

Carabus zawadszkii druh Alpský 13 1 39

Ceram byx cerdo druh Alpský 38 1 114

Ceram byx cerdo druh Panónsky 25 1 75

Cucujus cinnaberinus druh Alpský 38 1 114
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Cucujus cinnaberinus druh Panónsky 25 1 75

Duvalius hungaricus druh Panónsky 3 1 9

Duvalius hungaricus druh Alpský 6 1 18

Graphoderus bilineatus druh Alpský 6 1 18

Graphoderus bilineatus druh Panónsky 13 1 39

Limoniscus violaceus druh Alpský 25 1 75

Limoniscus violaceus druh Panónsky 13 1 39

Lucanus cervus druh Alpský 38 1 114

Lucanus cervus druh Panónsky 25 1 75

Osm oderm a eremita druh Alpský 13 1 39

Osm oderm a eremita druh Panónsky 13 1 39

Probaticus subrugosus druh Panónsky 6 1 18

Pseudogaurotina excellens druh Alpský 25 1 75

Rhysodes sulcatus druh Panónsky 13 1 39

Rhysodes sulcatus druh Alpský 38 1 114
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Rosalia alpina druh Panónsky 6 1 18

Rosalia alpina druh Alpský 38 1 114

Astacus astacus druh Panónsky 8 1 12

Astacus astacus druh Alpský 75 1 114

Austropotamobius torrentium druh Alpský 4 1 12

Buxbaumia viridis druh Alpine 26 2 52

Dicranum viride druh Alpine 5 2 30

Drepanocladus vernicosus druh Alpine 75 2 150

Leucobryum glaucum druh Pannonian 13 1 39

Leucobryum glaucum druh Alpine 31 1 93

Mannia triandra druh Alpine 19 5 95

Ochyraea tatrensis druh Alpine 4 2 24

Scapania massolongi druh Alpine 4 5 60

Tortella rigens druh Alpine 6 5 90

Anisus vorticulus druh Panónsky 6 2 36
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Helix pomatia druh Panónsky 13 1 39

Helix pomatia druh Alpský 13 1 39

Sadleriana pannoníca druh Panónsky 25 1 75

Sadleríana pannonica druh Alpský 6 2 36

Unio crassus druh Panónsky 13 2 78

Unio crassus druh Alpský 25 1 75

Vertigo angustior druh Panónsky 6 2 36

Vertigo angustior druh Alpský 25 1 75

Vertigo geyeri druh Alpský 25 1 75

Vertigo moulinsiana druh Panónsky 6 2 36

Vertigo moulinsiana druh Alpský 13 1 39

Callimorpha quadripunctaria druh Alpský 13 2 39

Callimorpha quadripunctaria druh Panónsky 4 2 24

Coenonym pha hero druh Alpský 10 2 30

Colias myrmidone druh Alpský 10 2 60
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Colias myrmidone druh Panónsky 1 2 6

Dioszeghyana schmidtii druh Panónsky 10 2 30

Eriogaster catax druh Alpský 10 2 30

Eriogaster catax druh Panónsky 3 2 9

Euphydryas aurinia druh Alpský 1 2 6

Hypodryas maturna druh Panónsky 8 2 24

Hypodryas maturna druh Alpský 8 2 24

Leptidea morsei druh Panónsky 1 2 6

Leptidea morsei druh Alpský 8 2 24

Lopinga achine druh Panónsky 1 2 6

Lopinga achine druh Alpský 8 2 24

Lycaena dispar druh Panónsky 13 2 39

Lycaena dispar druh Alpský 13 2 39

Maculinea arion druh Alpský 10 2 30

Maculinea arion druh Panónsky 10 2 30
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Maculinea nausithous druh Panónsky 8 2 24

Maculinea nausithous druh Alpský 10 2 30

Maculinea teleius druh Panónsky 5 2 15

Maculinea teleius druh Alpský 8 2 24

Parnassius apollo druh Alpský 13 2 39

Parnassius mnemosyne druh Panónsky 3 2 9

Parnassius mnemosyne druh Alpský 13 2 39

Proserpinus proserpina druh Alpský 8 2 24

Proserpinus proserpina druh Panónsky 3 2 9

Zerynthia polyxena druh Alpský 5 2 15

Zerynthia polyxena druh Panónsky 10 2 30

Bombina bombina druh Alpský 3 2 18

Bombina bombina druh Panónsky 38 2 228

Bombina variegata druh Alpský 48 2 288

Bombina variegata druh Panónsky 1 2 6
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Bufo viridis druh Panónsky 19 2 114

Bufo viridis druh Alpský 19 2 114

Hyla arborea druh Alpský 19 2 114

Hyla arborea druh Panónsky 19 2 114

Pelobates fuscus druh Alpský 3 2 18

Pelobates fuscus druh Panónsky 25 2 150

Rana arvalis druh Panónsky 25 2 150

Rana dalmatina druh Alpský 25 2 150

Rana dalmatina druh Panónsky 25 2 150

Rana esculenta druh Alpský 13 2 78

Rana esculenta druh Panónsky 25 2 150

Rana lessonae druh Alpský 3 2 18

Rana lessonae druh Panónsky 19 2 114

Rana ridibunda druh Alpský 1 2 6

Rana ridibunda druh Panónsky 25 2 150
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Rana temporaria druh Panónsky 3 2 18

Rana temporaria druh Alpský 38 2 228

Triturus cristatus druh Alpský 25 2 150

Triturus dobrogicus druh Panónsky 31 2 186

Triturus dobrogicus druh Alpský 4 2 24

Triturus montandoni druh Alpský 50 2 300

Hirudo medicinalis druh Panónsky 9 1 27

Ablepharus kitaibelii druh Panónsky 8 2 48

Coronella austriaca druh Alpský 19 2 114

Coronelia austriaca druh Panónsky 6 2 36

Elaphe longissima druh Alpský 20 2 120

Elaphe longissima druh Panónsky 9 2 54

Em ys orbicularis druh Panónsky 4 3 36

Lacerta agilis druh Panónsky 31 2 186

Lacerta agilis druh Alpský 13 2 78
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Lacerta viridis druh Panónsky 25 2 150

Lacerta viridis druh Alpský 6 2 36

Lacerta vivipara pannonica druh Panónsky 6 2 36

Natrix tessellata druh Panónsky 10 2 60

Natrix tessellata druh Alpský 9 2 54

Podarcis muralis druh Alpský 25 2 150

Podarcis muralis druh Panónsky 3 2 18

Isophya stysi druh Alpský 18 1 18

Isophya stysi druh Panónsky 4 1 8

Odontopodisma rubripes druh Panónsky 1 1 2

Odontopodisma rubripes druh Alpský 3 1 6

Paracaloptenus caloptenoides druh Alpský 3 2 16

Pholidoptera transsylvanica druh Alpský 6 1 12

Saga pedo druh Panónsky 3 1 6

Saga pedo druh Alpský 13 1 20
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Stenobothrus eurasius druh Panónsky 13 2 39

Stenobothrus eurasius druh Alpský 13 2 39

Aspius aspius druh Alpský 4 2 8

Aspius aspius druh Panónsky 4 2 8

Barbus barbus druh Alpský 4 2 8

Barbus barbus druh Panónsky 4 2 8

Barbus meridionalis druh Panónsky 4 2 8

Barbus meridionalis druh Alpský 11 2 22

Cobitis taenia druh Panónsky 11 2 22

Cobitis taenia druh Alpský 4 2 8

Cottus gobio druh Alpský 15 2 30

Cottus gobio druh Panónsky 4 2 8

Eudontomyzon danfordi druh Panónsky 1 2 6

Eudontomyzon danfordi druh Alpský 4 2 8

Eudontomyzon mariae druh Panónsky 4 2 8
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Eudontomyzon mariae druh Alpský 4 2 8

Gobio albipinnatus druh Panónsky 11 2 22

Gobio albipinnatus druh Alpský 1 2 6

Gobio kessleri druh Alpský 8 2 16

Gobio kessleri druh Panónsky 4 2 8

Gobio uranoscopus druh Panónsky 1 2 6

Gobio uranoscopus druh Alpský 1 2 6

Gymnocephalus baloni druh Panónsky 4 2 8

Gymnocephalus schraetzer druh Alpský 1 2 6

Gymnocephalus schraetzer druh Panónsky 4 2 8

Hucho hucho druh Alpský 11 2 22

Hucho hucho druh Panónsky 1 2 6

Lampetra planeri druh Alpský 1 2 6

Misgurnus fossilis druh Panónsky 11 2 22

Misgurnus fossilis druh Alpský 1 2 6
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Pelecus cultratus druh Panónsky 4 2 8

Rhodeus sericeus amarus druh Panónsky 4 2 8

Rhodeus sericeus amarus druh Alpský 4 2 8

Rutilus frisii meidingeri druh Panónsky 1 2 6

Rutilus pigus druh Alpský 1 2 6

Rutilus pigus druh Panónsky 3 2 9

Sabanejewia aurata druh Panónsky 4 2 8

Sabanejewia aurata druh Alpský 4 2 8

Thym allus thymallus druh Alpský 11 2 22

Umbra krameri druh Panónsky 11 2 20

Zingel streber druh Panónsky 4 2 8

Zingel streber druh Alpský 3 2 9

Zingel zingel druh Panónsky 4 2 8

Coenagrion ornatum druh Panónsky 1 3 9

Coenagrion ornatum druh Alpský 3 3 27
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Cordulegaster heros druh Panónsky 1 3 9

Cordulegaster heros druh Alpský 1 3 9

Leucorrhinia pectoralis druh Panónsky 1 2 6

Leucorrhinia pectoralis druh Alpský 1 3 9

Ophiogom phus cecilia druh Alpský 3 3 27

Ophiogom phus cecilia druh Panónsky 1 2 6

Stylurus flavipes druh Panónsky 4 2 24

Sym pecm a braueri druh Alpský 1 2 6

Lycopodium sp. druh Pannonian monitorované 
v iných TM L 0

Lycopodium sp. druh Alpine monitorované 
v iných TM L 0

Aconitum firmum subsp. moravicum druh Alpský 29 1 13

Adenophora lilifolia druh Panónsky 4 1 7

Adenophora lilifolia druh Alpský 43 1 13

Apium repens druh Panónsky 8 1 40

Artemisia eriantha druh Alpský
monitorované 
v iných TM L 0
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Asplenium adulterinum druh Panónsky 1 1 5

Asplenium adulterinum druh Alpský 6 1 30

Campanula serrata druh Alpský 348 1 13

Cirsium brachycephalum druh Panónsky 44 1 19

Cochlearia tatrae druh Alpský 23 1 6

Colchicum arenarium druh Panónsky 8 1 40

Cram be tataria druh Panónsky 6 1 30

Cyclamen fatrense druh Alpský 18 1 13

Cypripedium calceolus druh Panónsky 3 1 7

Cypripedium calceolus druh Alpský 193 1 38

Daphne arbuscula druh Alpský 44 1 19

Dianthus nitidus druh Alpský 45 1 13

Dianthus praecox subsp. lumnitzeri druh Alpský 56 1 6

Dianthus praecox subsp. lumnitzeri druh Panónsky 1 1 5

Dracocephalum austriacum druh Alpský 6 1 30
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Dracocephalum austriacum druh Panónsky 6 1 30

Echium russicum druh Panónsky 20 1 50

Echium russicum druh Alpský 8 1 20

Eleocharis carniolica druh Alpský 3 1 15

Ferula sadleriana druh Alpský 4 1 20

Galanthus nivalis druh Alpský
monitorované 
v iných TM L 0

Galanthus nivalis druh Panónsky monitorované 
v iných TM L

0

Gladiolus palustris druh Panónsky 8 1 40

Himantoglossum adriaticum druh Alpský 11 1 55

Himantoglossum adriaticum druh Panónsky 6 1 30

Himantoglossum caprinum druh Alpský 6 1 30

Himantoglossum caprinum druh Panónsky 1 1 5

Iris aphylla subsp. hungarica druh Alpský 24 1 13

Iris aphylla subsp. hungarica druh Panónsky 13 1 6

Iris humilis subsp. Arenaria druh Panónsky 8 1 40
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Ligularia sibirica druh Alpský 24 1 6

Lindernia procumbens druh Panónsky 3 1 7

Liparis loeselii druh Alpský 3 1 15

Liparis loeselii druh Panónsky 1 1 5

Marsilea quadrifolia druh Panónsky 11 1 55

Onosm a tornensis druh Panónsky 1 1 5

Onosm a tornensis druh Alpský 4 1 20

Pulsatilla grandis druh Panónsky 93 1 19

Pulsatilla grandis druh Alpský 188 1 25

Pulsatilla patens druh Panónsky 1 1 5

Pulsatilla patens druh Alpský 11 1 6

Pulsatilla pratensis subsp. hungarica druh Panónsky 4 1 20

Pulsatilla slavica druh Alpský 229 1 31

Pulsatilla subslavica druh Panónsky 4 1 7

Pulsatilla subslavica druh Alpský 188 1 25
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Serratula lycopifolia druh Alpský 1 1 5

Sphagnum  sp. druh Alpský monitorované 
v iných TM L

0

Sphagnum  sp. druh Panónsky
monitorované 
v iných TM L 0

Tephroseris longifolia subsp. moravica druh Alpský 6 1 30

Thlaspi jankae druh Panónsky 8 1 6

Thlaspi jankae druh Alpský 25 1 12

Tozzia  carpathica druh Alpský 23 1 13

Vysvetlivky:

TM L -  trvalá monitorovacia lokalita 

M N -  monitorovacia návšteva
monitorované v iných TM L - bude monitorované v iných TM L
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ROZPOČET CENY
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^ í l jednotka j<'íii'.0tt>0Vň í
M B M B H B B 1 1

■

Analýza a návrh riešení monitoringu biotop / druh 800.00 C ! 2 1 2 169 600.00 e , 33 920.00 € 203 520.00 €

.v ia ly z a  a ná vrh  riešení 
íi-.-jn iíoringií 169 600.00 €

i
Výber a zakreslenie T M L  v G IS T M L 1,50 € 6839 10 258.50 C 2 051.70 € 12  310,20 C

V yb e r a za kre sle n ie  T M L  v G !S 10 258,50 C 2 051,70 €

j Realizácia monitoringu v teréne -  
druhy

MN 280.00 € 6481 1 814 680.00 € 362 936.00 € 2 177 616.00 C

Realizácia monitoringu v teréne -  
biotopy

M N 150,00 € 7510 1 126 500,00 € 225 300,00 € 1 351 800,00 €

| Rralizňcia monitorineju v to 'r-iK ' 2 941 180.00 C 688 23b.Gí‘ C h H B B H H H H H jjj

Vývoj K IM S -  analýza a návrh 
riešenia

súbor 650 000,00 € 1 650 000,00 € 130 000,00 € 780 000,00 €

Vývoj KIM S -  implementácia 
riešenia

súbor 1 450 000,00 € 1 1 450 000,00 € 290 000,00 € 1 740 000,00 €

Vývoj KIM S -  testovanie riešenia súbor 500 000,00 € 1 500 000,00 € 1 0 0  0 0 0 ,0 0  € 600 0 0 0 ,0 0  €

Vývoj KIM S -  školenia súbor 40 000,00 € 1 40 000,00 € 8 0 0 0 ,0 0  € 48 000,00 €

Vývoj KIM S -  dokumentácia 
riešenia

súbor 50 000,00 € 1 50 000,00 € 1 0  0 0 0 ,0 0  € 60 0 0 0 ,0 0  €
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Vývoj KIMS -  nasadenie do 
produkčného prostredia

súbor 70 0 0 0 ,0 0  € 1 70 0 0 0 ,0 0  € 14 0 0 0 ,0 0  € 84 0 0 0 ,0 0  €

Vývoj KIMS -  riadenie IT projektov súbor 3 1 5  0 0 0 ,0 0  € 1 31 5  0 0 0 ,0 0  € 63 0 0 0 ,0 0  € 37 8  0 0 0 ,0 0  €

Vývoj KIMS -  dodávka softvérovej 
infraštruktúry

súbor 140 0 0 0 ,0 0  € 1 140 0 0 0 ,0 0  € 28 0 0 0 ,0 0  € 168 0 0 0 ,0 0  €

Vývoj KIMS -  dodávka výpočtovej 
techniky

súbor 6 5  0 0 0 ,0 0  € 1 65 0 0 0 ,0 0  € 13 0 0 0 ,0 0  € 78 000,00 €

V ý v o j KiíyiS 3 280 000.00 C 656 OOC .OO C

Spracovanie a editácia výsledkov 
monitoringu

M N 8 ,0 0  € 15701 125 6 0 8 ,0 0  € 25 1 2 1,6 0  € 150 7 2 9 ,6 0  €

Spracovanie správy podlá čl. 17 
sm ernice o biotopoch

biotop / druh 1 4 5.0 0  € 221 32 0 4 5 .0 0  É 6 4 0 9 .0 0  € 38 454 00 €

S p ra c o va n ie  a editacia vysk -n k o v 
p 'ionitoringu (v c d ú c i sk u p i 't

157 653.00 C 31 53C 60 € 18S 183 •

Piíprava publikácii kus 9 000.00 € 2 18 0 0 0 .0 0  C 3 6 0 0 .0 0  € 21 6 0 0 .0 0  €

P rípra va  p ublikácii 18 0 0 0 .0 0  € 3 600 00 C 21 600 C". ■'

6 576 691.50 € 1 315 338 30 C ľ  8S2 029 SO ■■

Vysvetlivky:

TM L  - trvalá monitorovacia lokalita 

MN - monitorovacia návšteva
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VÝVOJ KIMS -  DODÁVKA SO FTVÉROVEJ INFRAŠTRUKTÚRY

jednotka jí'fí!io’<ir>.a C ona
jednoflek t DPH

A rc G IS  for Server Advanced. 1 
Server/max. 4 Cores

ks 35 800,00 € 1 35 800,00 € 7 160,00 € 42 960,00 €

W e b  G lS  licencia ks 2 0  0 0 0 ,0 0  € 1 2 0  0 0 0 ,0 0  € 4 000,00 € 24 000,00 €

Lom tec ActiveW eb ks 5 000,00 € 1 5 000,00 € 1 0 0 0 ,0 0  € 6 0 0 0 ,0 0  €

Lom tec ActiveOffice ks 15 000,00 € 1 15 000,00 € 3 000,00 € 18 0 0 0 ,0 0  €

Oracle Database Enterprise Edition 11 g ks 38 000,00 € 1 38 000,00 € 7 600,00 € 45 600,00 €

Maintainance for Oracle 11g E E ks 7 800,00 € 1 7 800,00 € 1 560,00 € 9 360,00 €

M S S Q L  Server 2008 Standard ks 7 000,00 € 1 7 000,00 € 1 400,00 € 8  400,00 €

M S  W indow s 2008 R2 Server Standard ks 650,00 € 6 3 900,00 € 780,00 € 4 680,00 €

W M w ŕire -  základný balík a podpora ks 7 500.00 € 1 7 500.00 C 1 500.00 C 9 000.00 C

140 000.00 € 23 000  00 C 168 0 0 0 .o r i



Zm luva  o dielo -  príloha č. 2

VÝVOJ KIMS -  DODÁVKA V ÝPO ČTO VEJ TECHNIKY

jOíinoíK.i 'lC-’':--'‘.cA'r ;'■;/) i-or.-i
jĽ.lni'ti! K

Blade chassis ks 13 000,00 € 1 13 000,00 € 2  600,00 € 15 600,00 €

Virtualizačný server -  #1, #2, #3 ks 3 500,00 € 3 10 500,00 € 2  1 0 0 ,0 0  € 12  600,00 €

Databázový server -  #4, #5 ks 3 500,00 € 2 7 000,00 € 1 400,00 € 8  400,00 €

M anažm ent server ks 3 000,00 € 1 3 000,00 € 600,00 € 3 600,00 €

Diskové pole ks 10  0 0 0 ,0 0  € 1 10  0 0 0 ,0 0  € 2 0 0 0 ,0 0  € 12  0 0 0 ,0 0  €

U P S ks 3 500,00 € 1 3 500,00 € 700,00 € 4 200,00 €

Pásková mechanika ks 4 200,00 € 1 4 200,00 € 840,00 € 5 040,00 €

Firewall ks 3 500,00 € 2 7 000,00 € 1 400,00 € 8  400,00 €

Switch pre infraštruktúru ks 3 400,00 € 2 6 800,00 € 1 360,00 € 8 160,00 €

s p o tu
1 4 ' ■ - " -

65 000,00 €
ä i n ä H É w i i p H
Í S a B S a B M B B f i Ä B B i B H B S * *

■/' l 3 § G % f 0 t :



Zmluva o d ielo - príloha č. 3

Harmonogram

f

Analýza a návrh riešení m onitoringu x

V ýb er a zakreslenie T M L  v  GIS x

Realizácia m onitoringu  v  teréne

1. zim ná m onitorovacia  sezóna f f

f f1. letná m onitoro vacia  sezóna f  1 : 1 f h

2. zim ná m onitorovacia  sezóna f f f f

f2. letná m onitoro vacia  sezóna
* 1

c f f

3, zim ná m onitorovacia  sezóna f f f f

f3. letná m onitoro vacia  sezóna 1 f 1 ŕ ť f 1 ,

4. zim ná m onitorovacia  sezóna f f

V ývoj KIMS

Vývoj K IM S -a n a lý z a  a návrh  riešenia

Vývoj K IM S -im p le m e n tá c ia  riešenia

Vývoj K IM S -te s to v a n ie  riešenia

V ývoj KIMS -  školenia

V ývoj K IM S -d o k u m e n tá c ia  riešenia

V ývoj K IM S -  nasadenie do produk čného prostredia

Vývoj K IM S -r ia d e n ie  IT  projektov

V ývoj K IM S -d o d á v k a  softvérovej infraštruktúry

Vývoj KIMS -  dodávka výpo čto vej techniky

Spracovanie a editácia výsledkov  

m onitoringu  (vedúci skupín)

S pracovanie a editácia výsledkov m onitoringu

R eporting

Príprava publikácii x

Vysvetlivky:

f - fixný termin monitorovacích sezón bez ohľadu na posun ostatných časti harmonogramu, vrátane posunu v dôsledku nadobudnutia účinnosti zmluvy; zimná monitorovacia sezóna - november až február, letná monitorovacia sezóna - marec až október



Riadenie projektu a preberacie podmienky

1. DEFINÍCIE POJMOV

1 .1 . Akceptačné kritériá -  sú m erateľné technické alebo vecné param etre, vopred dohodnuté
Zm luvným i stranami v Projektovom pláne.

1.2. Proces Akceptácie- j e  proces posúdenia Plnenia podľa akceptačných kritérií.

1.3. Vada -  je také správanie Plnenia:

a) pri ktorom Objednávateľ rutinne používajúci Plnenie nedostáva správne výsledky (chybné 
algoritm y výpočtu);

b) pri ktorom nie je dodržaná funkcionalita popísaná v dokum entácii, alebo zaručená 

zmluvou podľa ktorej bolo Plnenie dodané;

c) keď pri korektnej obsluhe dochádza k nekorektnému chybovém u ukončeniu;
d) pri ktorom dochádza k poškodzovaniu alebo strate užívateľských dát, v rámci opravy Vady 

sa odstraňuje len samotná Vada, neopravujú sa dáta;

e) pri ktorom nie je dodržaná štruktúra a rozsah param etrov m onitoringu v zmysle metodiky 
m onitoringu.

1.4. Vadou nie je -  najmä také správanie sa Plnenia, ktoré by inak spĺňalo kritériá vady, ak je
nevyhovujúce správanie sa Plnenia spôsobené:

a) nevhodným  používaním Plnenia alebo jeho využívaním  za iným účelom ako bolo určené;
b) administráciou ostrého prostredia do ktorého je Plnenie nasadené, alebo administráciou 

Plnenia samotného Objednávateľom , alebo treťou osobou,
c) dátami a údajmi o parametroch monitoringu v zmysle m etodiky monitoringu, ktoré 

neprodukuje Plnenie;
d) používaním Plnenia za iných podmienok, ako bolo stanovené, alebo ak Plnenie bolo 

používané v rozpore s pokynmi poskytnutými Objednávateľovi resp. obsiahnutými 
v dokumentácii k Plneniu;

e) softvérom tretích strán a hardwarovým  a/alebo softwarovým  prostredím;

f) udalosťami alebo skutočnosťami, ktoré Zhotoviteľ nemohol ovplyvniť;
g) zm enou prostredia do ktorého Zhotoviteľ Plnenie nasadil;

h) výpadkom  elektrickej energie, poruchou na hardvéri, poruchou na prístupových linkách a 
poruchou iných súvisiacich systém ov a služieb.

1.5. Kategórie Vád:
a) Vada kategórie A -  Vada vylučujúca užívanie Plnenia alebo jeho dôležitej a ucelenej časti;

b) Vada kategórie B -  Vada obm edzujúca prevádzku Plnenia, ktorá spôsobuje problém y pri 
využívaní a prevádzkovaní Plnenia alebo jeho časti, ale um ožňuje prevádzku, nemá vplyv 

na kvalitu dát a výsledky spracovania, a ňou spôsobené problém y m ožno dočasne riešiť 
organizačnými opatreniami;

c) Vada kategórie C -  ostatné Vady.

1.6 . Z h o to v ite ľ -je  pojem pre označenie Zhotoviteľa ako je definovaný v Zmluve



1.7. Vedúci projektu Objednávateľa -  je osoba vym enovaná Objednávateľom , ktorá je zodpovedná 

za zabezpečenie zdrojov a kapacít Objednávateľa potrebných pre riadnu realizáciu Projektu. Je 

zodpovedná za aktívnu spoluprácu zamestnancov Objednávateľa v spoločných pracovných 
tím och. Vedúci projektu Objednávateľa je členom Riadiaceho výboru.

1.8. Vedúci projektu Zhotoviteľa -  je osoba vym enovaná Zhotoviteľom , ktorá riadi práce na 

Projekte. Je zodpovedný za detailné plánovanie, koordináciu a kontrolu všetkých činností 

vykonávaných v rámci realizácie projektu. Vedúci projektu Zhotoviteľa je členom Riadiaceho 
výboru.

1.9. Projektový manažér Objednávateľa pre Monitoring -  je osoba vym enovaná Objednávateľom, 

ktorá je zodpovedná za usmerňovanie činnosti asistenta a garantov Riaditeľstva ŠOP SR vo 
vzťahu k požiadavkám európskej a národnej legislatívy a prípravu stretnutí, porád, seminárov, 

predkladanie monitorovacích správ, evidovanie potrebnej dokumentácie a prípravu žiadostí 

o platbu a kontrolu vykonaných prác v súčinnosti s Projektovým m anažérom  Zhotoviteľa pre 
časť M onitoring podľa článku 3.2 Zm luvy o dielo.

1.10. Projektový manažér Objednávateľa pre KIMS -  je osoba vym enovaná Objednávateľom , ktorá 

je zodpovedná za usmerňovanie činnosti asistenta a garantov Riaditeľstva ŠOP SR vo vzťahu k 
požiadavkám európskej a národnej legislatívy a prípravu stretnutí, porád, seminárov, 
predkladanie monitorovacích správ, evidovanie potrebnej dokumentácie a prípravu žiadostí 

o platbu a kontrolu vykonaných prác v súčinnosti s Projektovým m anažérom  Zhotoviteľa pre 
časť KIMS podľa článku 4.2 Zm luvy o dielo.

1.11. Projektový manažér Zhotoviteľa pre Monitoring -  je osoba vym enovaná Zhotoviteľom , ktorá 
je zodpovedná za usmerňovanie odborných koordinátorov a garantov, prípravu stretnutí, 

porád, seminárov, predkladanie monitorovacích správ, evidovanie potrebnej dokumentácie, 

kontrolu vykonaných prác v súčinnosti s Projektovým m anažérom Objednávateľa pre časť 
M onitoring podľa článku 3.2 Zm luvy o dielo.

1.12. Projektový manažér Zhotoviteľa pre KIMS -  je osoba vym enovaná Zhotoviteľom , ktorá je 

zodpovedná za usmerňovanie odborných koordinátorov a garantov, prípravu stretnutí, porád, 
seminárov, evidovanie potrebnej dokumentácie, kontrolu vykonaných prác v súčinnosti 

s Projektovým m anažérom Objednávateľa pre časť KIMS podľa článku 4.2 Zm luvy o dielo.

1.13. Lehota na odstránenie Vád -  lehota, ktorú na odstránenie Vád stanoví Zmluva, Projektový 

plán schválený Riadiacim výborom  alebo iný dokum ent akceptovaný Vedúcim i projektu oboch 
Zmluvných strán.

1.14. Riadiaci v ý b o r - j e  vrcholný rozhodovací a riadiaci orgán Projektu.

1.15. Úspešné uskutočnenie procesu Akceptácie -  výsledok procesu Akceptácie, kedy Plnenie spĺňa 

podmienky podľa Zm luvy a tejto prílohy.

1.16. Väčšie množstvo Vád -  jedna (1) alebo viac Vád kategórie A, alebo päť (5) alebo viac Vád 

kategórie B.



1.17. Projektový plán -  je detailný popis Projektu, ktorý je vytvorený na jeho začiatku a obsahuje 
popis:

a) cieľov a požiadaviek (vrátane metrík a ich hodnôt) Projektu, rozsah Projektu,
b) štruktúry a zloženia pracovných tím ov Projektu,

c) pravidiel vedenia dokumentácie,

d) základných zodpovedností, väzieb a informačných tokov v rámci organizácie Projektu,
e) dôležitých term ínov a podrobného harm onogram u Projektu,

f) projektových postupov a procedúr vrátane kontroly kvality, odovzdania a akceptácie 
Plnenia,

g) form y a štruktúry výstupov (plnení) Projektu,

h) akceptačných kritérií.

1.18. Projekt -  súbor činností a postupov vedúcich k riadnej realizácii a dodávke Plnenia.

1.19. Plnenie -  tovary a/alebo služby, ktoré Zhotoviteľ dodal Objednávateľovi podľa Zm luvy alebo 
inej dohody zmluvných strán na ktoré sa Zmluva vzťahuje.

1.20. Dokument -  dokum ent v zmysle Zm luvy, jej príloh alebo Projektového plánu.

1.21. Programové úpravy -  výsledky vývojových prác.

1.22. Parametre monitoringu -  merateľné ukazovatele navrhnuté s ohľadom  na predložené 

požiadavky, návrhy a potreby ŠOP SR zohľadňujúce nároky Európskej komisie pre reporting 
stavu druhov a biotopov európskeho význam u vychádzajúce z dokum entov EK

2. PROJEKT A ORGÁNY RIADENIA PROJEKTU

2.1. Plnenie Zm luvných strán podľa Zm luvy bude riadené orgánmi riadenia Projektu stanovenými 

ďalej.

2.2. Zm luvné strany menujú Vedenie projektu a zriaďujú Riadiaci výbor. Členmi Vedenia projektu sú 

Projektoví manažéri oboch Zmluvných strán. Členmi Riadiaceho výboru sú Vedúci projektu 

oboch Zm luvných strán a zodpovedný zástupca (zástupcovia) každej zo Zmluvných strán.

2.3. Ďalšie orgány riadenia Projektu, menuje v prípade potreby Riadiaci výbor. V prípade ich 

zriadenia Riadiaci výbor tiež písomne definuje ich právomoci a zodpovednosti.

2.4. Zm eny v orgánoch riadenia Projektu podľa čl. 2.2 je príslušná Zmluvná strana povinná oznámiť 

druhej strane najneskôr na najbližšom nasledujúcom rokovaní Riadiaceho výboru.



3. RIADIACI V ÝB O R

3.1. Riadiaci výbor je vrcholným  rozhodovacím a riadiacim orgánom  Projektu. Úlohou Riadiaceho 
výboru je vytvárať podmienky pre úspešnú realizáciu jednotlivých častí Projektu.

3.2. Riadiaci výbor prerokúva záležitosti a prijíma svoje rozhodnutia v  súlade s ďalej stanovenými 

podmienkami. Riadiaci výbor nie je oprávnený meniť Zmluvu.

3.3. Riadiaci výbor schváli Projektový plán Projektu. Riadiaci výbor schvaľuje taktiež všetky zmeny 
Projektového plánu Projektu, ktoré v priebehu Projektu navrhne jedna zo Zm luvných strán.

3.4. V  ďalšom priebehu jednotlivých častí Projektu Riadiaci výbor:

a) pripravuje podnety pre čiastkové plnenia zm luvy na jednotlivé časti Projektu a odporúča 
zm eny zmluvy. Všetky takéto zm luvy alebo zm eny zm lúv musia byť podpísané štatutárnymi 
orgánmi oboch Zmluvných strán,

b) kontroluje a sleduje priebeh a postup plnenia Zm luvy, plnenie cieľov a harm onogram u,

c) predkladá štatutárnym orgánom  Zmluvných strán na rozhodnutie situácie, ktoré 
presahujú právomoci Riadiaceho výboru (najmä podpisy zm lúv, zm eny zm lúv, výnimočné 

situácie, nemožnosť prijať rozhodnutie),
d) ukladá svojim členom úlohy, ktoré z titulu ich funkcií v organizačnej štruktúre Zmluvných 

strán môžu podporiť realizáciu Plnenia.
e) Schvaľuje akceptačné kritériá vedené v Dokumentoch navrhnuté členmi Vedenia projektu,

3.5. Rokovania alebo časti rokovania Riadiaceho výboru sa môžu so súhlasom Riadiaceho výboru 

zúčastniť i ďalšie osoby. Takéto osoby sa však nezúčastňujú rozhodovania Riadiaceho výboru. 

Člen Riadiaceho výboru môže byť na základe písomnej plnej moci zastúpený inou osobou. V 
takejto plnej moci musí byť uvedené, pre aké konkrétne rokovania Riadiaceho výboru bola 
udelená.

3.6. Zasadania Riadiaceho výboru sa konajú pravidelne najmenej jedenkrát za dva mesiace. 
Rokovanie Riadiacej komisie sa zvoláva dohodnutým  spôsobom.

3.7. Riadiaci výbor je uznášaniaschopný, ak sú na jeho rokovaní prítom ní všetci jeho členovia, alebo 

boli všetci členovia riadne pozvaní a rokovania sa zúčastní najmenej jeden (1) zástupca za 

každú zo Zmluvných strán. Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia konsenzuálne, t.j. zhodou 
všetkých prítom ných členov Riadiaceho výboru.

3.8. Z rokovania Riadiaceho výboru sa robia zápisy zachycujúce prerokované skutočnosti, ktoré 
odsúhlasia a podpíšu obe Zm luvné strany.

3.9. V  prípade, že Riadiaci výbor nebude schopný prijať konkrétne rozhodnutia, a to ani na 
opakovanom zasadaní, predloží daný problém na rozhodnutie osobám uvedeným v eskalačnej 
matici (definovanej v prílohe č. 5 Zm luvy), a v prípade nevyriešenia problému, štatutárnym 
orgánom  Zmluvných strán.



4. VEDENIE PROJEKTU

4.1. Vedenie projektu je zodpovedné za vedenie Projektu v súlade s uzatvorenou Zm luvou.

4.2. Vedenie projektu má v kompetencii:

a) prerokovávať a navrhovať organizáciu Projektu
b) kontrolovať postup prác,

c) prijímať opatrenia na zníženie možných rizík Projektu alebo vyriešenie vzniknutých 
problémov,

d) predkladať Riadiacemu výboru požiadavky na zm eny oproti zm luvným  dojednaniam ,
e) predkladať Riadiacemu výboru návrhy akceptačných kritérií vo form e Dokum entov,

4.3. Vedenie projektu sa stretáva minimálne jedenkrát za mesiac, ak nie je v Projektovom pláne 

Projektu dohodnuté inak. Z každého stretnutia sa vyhotoví zápis, ktorý podpíšu prítomní 
členovia Vedenia projektu.

5. VEDÚCI PROJEKTU ZHOTOVITEĽA

5.1. Vedúci projektu Zhotoviteľa riadi práce na Projekte. Vedúci projektu Zhotoviteľa detailne 

plánuje, koordinuje a kontroluje všetky činnosti vykonávané v rámci Projektu.

5.2. Vedúci projektu Zhotoviteľa je zodpovedný za zabezpečenie zdrojov a kapacít Zhotoviteľa 

potrebných pre riadne Plnenie Projektu a za spoluprácu v spoločných tímoch pracujúcich na 
jednotlivých častiach riešenia.

5.3. Vedúci projektu Zhotoviteľa je oprávnený podpisovať preberacie a akceptačné protokoly 
v mene Zhotoviteľa.

5.4. Zm eny, ktoré neznižujú rozsah ani kvalitu Plnenia a nemajú vplyv na cenu a term íny plnenia, 

môže rozhodnúť Vedúci projektu Zhotoviteľa a dať ich Vedeniu projektu a Riadiacemu výboru 
len na vedomie.

6. PROJEKTOVÝ MANAŽÉR ZHOTOVITEĽA

6.1. Projektový m anažér Zhotoviteľa je oprávnený zadávať úlohy a vym áhať ich splnenie u osôb 

určených Zm luvným i stranami na spoluprácu v spoločných pracovných tímoch a na riešení 
jednotlivých častí Plnenia.

6.2. Projektový m anažér Zhotoviteľa zodpovedá najmä za:

a) celú realizáciu Výstupov jednotlivých častí Projektu v rámci schválených cieľov a rozsahu a 
za plnenie Zm luvy podľa ustanovení Zmluvy,

b) dodržiavanie term ínov podľa schváleného harm onogram u,

6.3. Projektový m anažér Zhotoviteľa má právo vyžiadať si od vedúcich jednotlivých tím ov 

odovzdávanie pravidelných alebo nepravidelných informácií o činnosti tím ov.



6.4. Projektový manažér Zhotoviteľa je povinný odovzdávať pravidelné správy o priebehu realizácie 
Plnenia Vedúcim projektu .

6.5. Projektový m anažér Zhotoviteľa je povinný viesť dokumentáciu Projektu a dohliadať na 

dodržiavanie projektových postupov a procedúr, ktoré budú definované v Projektovom pláne 
Projektu.

6.6. Projektový m anažér Zhotoviteľa analyzuje možnosti a alternatívy vykonania zm eny, ktorej 

potreba sa v priebehu Projektu objavila, spolu s analýzou dopadov na zm enu ceny, termínov 
dodania Plnenia a kvality Plnenia.

6.7. Projektový m anažér Zhotoviteľa vypracováva varianty zmien jednotlivých častí Projektu, ktoré 

potom predkladá Vedeniu projektu a Riadiacemu výboru.

6.8. Projektový m anažér Zhotoviteľa je oprávnený vytvárať preberacie a akceptačné protokoly 
a predkladať ich v mene Zhotoviteľa Vedúcim projektu.

7. VEDÚCI PROJEKTU OBJEDNÁVATEĽA

7.1. Vedúci projektu Objednávateľa je zodpovedný za zabezpečenie zdrojov a kapacít 
Objednávateľa potrebných pre riadne plnenie Projektu a za ich aktívnu spoluprácu v 
spoločných tím och pracujúcich na jednotlivých častiach riešenia.

7.2. Vedúci projektu Objednávateľa je oprávnený podpisovať preberacie a akceptačné protokoly 
v mene Objednávateľa.

8. PROJEKTOVÝ MANAŽÉR OBJEDNÁVATEĽA

8.1. Projektový manažér Objednávateľa zodpovedá za:

a) zabezpečenie potrebných zdrojov a kapacít Objednávateľa v požadovanej kvalite a rozsahu 
podľa harm onogram u,

b) riešenie bežných problém ov pri využívaní zdrojov,
c) zabezpečenie potrebnej technickej infraštruktúry pre využitie vyčlenených zdrojov,

d) detailne plánuje, koordinuje a kontroluje všetky činnosti vykonávané v rámci tím ov, ktoré 
sú tvorené len zamestnancami Objednávateľa alebo osobami Objednávateľom  určenými, 

k plneniu úloh, ktoré sú úplne v kompetencii Objednávateľa,

e) analyzuje možnosti a alternatívny vykonania zm eny, ktorej potreba sa v priebehu Projektu 
objavila, spolu s analýzou dopadov na zmenu ceny, term ínov Plnenia a kvality Plnenia,

f) vypracováva varianty zmien jednotlivých častí Projektu, ktoré potom  predkladá Vedeniu 

projektu a Riadiacemu výboru.

8.2. Projektový manažér Objednávateľa je oprávnený vytvárať preberacie a akceptačné protokoly

a predkladať ich v mene Objednávateľa Vedúcim projektu.



PREVZATIE PLN EN IA A K C E P TÁ C IO U

Akceptácia Dokumentov:
a) Dokum enty budú Objednávateľovi odoslané v lehotách definovaných v Zmluve alebo 

Projektovom pláne na pripomienkovanie v elektronickej form e vo  form e e-m ailovej správy.

V  prípade požiadavky Objednávateľa (definovanej v Zm luve, Projektovom pláne alebo 

objednávke) bude Dokum ent odovzdaný osobne v papierovej form e a v elektronickej 
form e na CD. Zároveň môže byť realizovaná aj prezentácia Dokum entu.

b) V  prípade osobného prevzatia písomnej form y D okum entu podpíše zástupca 

Objednávateľa preberací protokol.

c) Objednávateľ je povinný zaslať pripom ienky k Dokum entu e-m ailom  v lehote do 7 

pracovných dní odo dňa prevzatia (doručenia) Dokumentu vo  form áte MS Excel MS Word 

alebo pdf.

d) Zhotoviteľ pripomienky zapracuje. V  prípade, že niektorú z pripom ienok nie je možné 

akceptovať, zabezpečí Zhotoviteľ písomné vyjadrenie pripom ienkujúceho, že po vysvetlení 
situácie berie svoju pripomienku naspäť.

e) Novú verziu Dokumentu so zapracovanými pripom ienkam i zašle Zhotoviteľ 
Objednávateľovi v rovnakej form e v akej odovzdal prvú verziu Dokum entu.

f) V prípade osobného prevzatia písomnej form y novej verzie Dokum entu podpíše zástupca 

Objednávateľa preberací protokol.
g) O bjednávateľje  povinný do 3 pracovných dní po obdržaní novej verzie Dokum entu preveriť 

spôsob zapracovania pripomienok.
h) V prípade nesúhlasu musí zaslať Objednávateľ svoje stanovisko bezodkladne, najneskôr do 

3 pracovných dní. Stanovisko môže zaslať iba k spôsobu zapracovania pripomienok 
vzneseným  k prvej verzii Dokum entu.

i) Pripomienkovanie sa bude opakovať iba raz.

j) Konečná verzia Dokumentu bude Objednávateľovi po akceptácii odovzdaná v dvoch 
vyhotoveniach v písomnej form e a jedenkrát v elektronickej form e na CD. O prevzatí 

Dokum entov bude potvrdený preberací protokol.
k) Dodávka Dokum entu sa považuje za ukončenú a riadne splnenú jeho akceptáciou.

Akceptácia programových úprav:
a) Realizované a otestované Programové úpravy budú odovzdané na testovanie 

u Objednávateľa form ou definovanou v Zmluve alebo Projektovom pláne Projektu. Ak 

nebolo Zm luvným i stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ zašle Programové úpravy 
Objednávateľovi v elektronickej form e, alebo na CD alebo DVD nosiči.

b) O bjednávateľ otestuje dodané Programové úpravy do 7 pracovných dní od ich dodávky. 
Počas tohto obdobia je O bjednávateľ oprávnený hlásiť Zhotoviteľovi Vady vo funkcionalite 

realizovaných programových úprav. Za Vadu sa v tom to prípade považuje iba nesúlad 

správania sa Programovej úpravy voči odsúhlasenému Dokum entu. Na iné skutočnosti 
namietané Objednávateľom  Zhotoviteľ nie je povinný prihliadať a nemajú vplyv na 

akceptáciu. V  prípade, že sa Zm luvné strany v Zmluve alebo Projektovom pláne Projektu 

dohodli, že testovanie bude prebiehať za osobnej účasti zástupcu Zhotoviteľa , dohodnú sa 

aj na harm onogram e a dobe testovania dodaných Programových úprav.

c) Vady hlásené po inštalácii podsystému pre M onitoring a inštalácii pre podsystém 
Informačného portálu budú riešené v rámci Hotline nebudú mať vplyv na podpísanie 

akceptačného protokolu.
d) Na konci testovacej prevádzky O bjednávateľ vyhotoví súpis Vád s ich rozdelením do troch 

kategórií v zmysle bodu 1.3 tejto prílohy.

e) Vedúci projektu Zhotoviteľa navrhne lehoty, v ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť 
jednotlivé Vady.



f) Vedúci projektu Objednávateľa podpíše akceptačný protokol obsahujúci stanovisko 
k akceptácii plnenia. Plnenie môže byť akceptované:

® bez výhrad,

• akceptované s výhradam i, v prípade, že plnenie obsahuje menej ako Väčšie množstvo 
Vád,

alebo

• neakceptované, v prípade, že plnenie obsahuje Väčšie m nožstvo Vád.

g) Úspešné uskutočnenie testovania a potvrdenie akceptačného protokolu nezbavuje 

Zhotoviteľ povinnosti odstrániť všetky Vady plnenia v lehote stanovenej v akceptačnom 
protokole.

h) Po odstránení Vady Objednávateľ písomne potvrdí jej odstránenie.

i) Plnenie sa vždy považuje za riadne vykonané a Objednávateľom  prevzaté aj ku dňu kedy 
bolo prvýkrát spustené do produkčnej prevádzky.

j) Podpísaním akceptačného protokolu sa dodávka program ových úprav považuje za riadne 

splnenú a prevzatú Objednávateľom .

k) Pri akceptácii konverzie dát, vytvorených kartografických diel alebo ich modifikácii sa 
postupuje obdobným  spôsobom s prihliadnutím na špecifické vlastnosti predm etu Plnenia.

9.3. Akceptácia dodávky tovaru a licencií:
a) Dodávka tovaru (H W ) a licencií (SW ) prebieha na mieste určenom v Zm luve alebo 

Projektovom pláne Projektu.

b) Vedúci projektu Zhotoviteľa v prípade dodávky tovaru upozorní Objednávateľa vopred na 

term ín dodávky. Licencie (SW ) sa dodávajú v term ínoch definovaných v Zmluve alebo 
Projektovom pláne Projektu.

c) Pri preberaní dodávky podpíše Vedúci projektu Objednávateľa preberací protokol. 
Podpísaním preberacieho protokolu sa dodávka považuje za riadne splnenú a prevzatú 

Objednávateľom .

9.4. Akceptácia implementácie funkčnosti aplikácie KIMS:
a) Spôsob implementácie funkčnosti aplikácie KIMS bude popísaný v príslušnom Dokumente, 

ktorý podlieha akceptácii v zmysle bodu 9.1.
b) V  Dokum ente sú presne definované akceptačné kritériá a testovacie procedúry, ktoré musí 

funkčnosť aplikácie spĺňať, aby mohla byť jej implementácia považovaná za ukončenú.

c) Po úspešnej realizácii testovacích procedúr definovaných v Dokum ente je Vedúci projektu 

Objednávateľa povinný podpísať akceptačný protokol.

d) Vady zistené a hlásené po inštalácii funkčnosti aplikácie budú riešené v rámci Hotline 
a nebudú mať vplyv na podpísanie akceptačného protokolu.

e) V prípade, že sa počas realizácie testovacích procedúr vyskytnú Vady, Objednávateľ 

vyhotoví ich súpis s rozdelením do troch kategórií v zmysle bodu 1.3 tejto Prílohy.

f) Vedúci projektu Zhotoviteľa navrhne lehoty, v ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť 

jednotlivé Vady.
g) Vedúci projektu Objednávateľa podpíše akceptačný protokol obsahujúci stanovisko 

k akceptácii plnenia. Plnenie môže byť akceptované:

• bez výhrad,

• akceptované s výhradam i, v prípade, že plnenie obsahuje menej ako Väčšie množstvo 

V á d ,

alebo

• neakceptované, v prípade, že plnenie obsahuje Väčšie množstvo Vád.

h) Za Vadu funkčnosti aplikácie sa považuje iba nesúlad správania sa funkčnosti aplikácie voči 
odsúhlasenému Dokum entu (detailnej špecifikácii plnenia a pod.).



i) Úspešné uskutočnenie testovania a potvrdenie akceptačného protokolu nezbavuje 
Zhotoviteľ povinnosti odstrániť všetky Vady plnenia v lehote stanovenej v akceptačnom 

protokole.
j) Funkčnosť aplikácie sa vždy považuje za riadne vykonanú a O bjednávateľom  prevzatú aj ku 

dňu kedy bol prvýkrát spustená do produkčnej prevádzky.

k) Po odstránení Vady Objednávateľ písomne potvrdí jej odstránenie.

9.5. Akceptácia školenia:

a) Účastníci školenia vyslaní na školenie Objednávateľom  sú povinní svoju účasť na školení 
potvrdiť v prezenčnej listine.

b) Podpísanie prezenčnej listiny účastníkmi školenia je akceptáciou školenia Objednávateľom.

9.6. Akceptácia vykonaných ďalších služieb:

a) Po vykonaní služieb podľa Zm luvy Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na akceptáciu výkaz 

týchto služieb. V  prípade ak Objednávateľ nemá k vykonaným  službám výhrady, do 3 
pracovných dní po doručení výkazu prác Vedúci projektu Objednávateľa podpíše 

akceptačný protokol k vykonaným  službám. Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť 

Objednávateľovi predpokladaný rozsah uskutočnených služieb, ktoré plánuje predložiť na 

akceptáciu, a to minimálne 14 dní pred term ínom  odovzdania (t. j. maximálne raz za dva 

mesiace).
b) V prípade ak má Objednávateľ k vykonaným  službám oprávnené výhrady (služby neboli 

preukázateľne poskytnuté v súlade so Zm luvou), je povinný doručiť Zhotoviteľ výhrady 
k vykonaným  službám do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výkazu prác 

Objednávateľovi.
c) V  prípade podľa bodu 9.6.b) Vedúci projektu Objednávateľa a Vedúci projektu Zhotoviteľa 

dohodnú postup, t.j. či bude Objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie, alebo sa 

Zmluvné strany dohodnú na inom postupe.

10. INÉ DOJEDNANIA

10.1. Lehoty uvedené v tejto prílohe platia, len ak sa Vedúci projektu Zm luvných strán písomne

nedohodnú inak.



Zmluva o dielo -  príloha č. 5

Zoznam oprávnených osôb

Zhotoviteľ

poíítía

Z odpovedný zástupca M iroslav Ličko M iroslav.licko@ lom tec.com

Vedúci projektu M iroslav Ličko MiroslavJickoPlomtec.com

Projektový m anažér pre M on itorin g Ján Šeffer iansef(5>daphne.sk

Projektový m anažér pre KIMS PeterJanuška Peter.ianuskaPlomtec.com

Objednávateľ

........................ ................... .....
meno a priezvisko

Zodpovedný zástupca Ján Zuskin Jan.zuskinPsoosr.sk

Vedúci projektu M ichal Adam ec M ichal.adam ecP soosr.sk

Projektový m anažér pre M onitoring Andrej Saxa Andrei.saxaPsoosr.sk

Projektový m anažér pre KIMS Zuzana Šántová Zuzana.santova(a>soDsr.sk

Konzultant pre K IM S -o b la s ť  m onitoringu Ján Černecký Jan.cerneckv í® soosr.sk

Konzultant pre K IM S -o b la s ť  inform ačný portál 

vrátane INSPIRE
Rudolf Jureček Rudolf.iurecekiasoDsr.sk

Pracovník pre správu a aktualizáciu KIMS Stanislav M otyčka StanisIav.motvckaPsoDsr.sk

mailto:Miroslav.licko@lomtec.com


Zmluva o dielo -  príloha č. 5

Eskalačná matica

Najskôr bude problém  riešený prostredníctvom  osôb uvedených v 1. stupni, a následne -  v prípade 

nevyriešenia problém u do 10 pracovných dní osobam i v  2. stupni. V  prípade neúspechu pri riešení 

problém u do 10 pracovných dní osobam i v 2. stupni bude problém  riešený prostredníctvom  

štatutárnych orgánov zm luvných strán.

Zhotoviteľ O b je d n á va te ľ

meno a priezvisko kontakt meno a priezvisko kontakt

M axim  Shatagin Maxim.sataeinPlomtec.com
Stanislav 

M otyčka 

Peter Andráš

Stanislav.m otvcka@ sopsr.sk

Peter.andras@soDsr.sk

M iroslav Sedlák M iroslav.sedlak@ lom tec.com
Rudolf Jureček 

Ján Černecký
Rudolf.iurecek@soosr.sk
Jan.cem eckv@ sopsr.sk

^ «§

Zhotoviteľ O b je d n á va te ľ

meno a priezvisko kontakt meno a priezvisko kontakt

M iroslav Ličko M iroslav.licko@ lom tec.com
Zuzana Šántová 

A ndrej Saxa

Zuzana.santova@soDsr.sk
Andrei.saxa@soDsr.sk

Zoznam expertov

j e xp e rt pre oblasť

projektový m anažm ent P eterJanuška

ryby a m ihule (ichtyológ) V ladim ír Kováč

plazy a obojživelníky (batrachológ a herpetológ) Igor M ajláth

netopiere M arcel Uhrin

šelm y Slavom ír Findto

entom ofauna A n to n  Krištín

ostatné bezstavovce (okrem  entom ofauny) Eduard Stloukal

nelesné biotopy Ján Šeffer

lesné biotopy Vladim ír Šebeň

databáz Peter M akláry

bezpečnosti Ladislav M artinček

GlS Veronika Horníková

mailto:Stanislav.motvcka@sopsr.sk
mailto:Peter.andras@soDsr.sk
mailto:Miroslav.sedlak@lomtec.com
mailto:Rudolf.iurecek@soosr.sk
mailto:Jan.cemeckv@sopsr.sk
mailto:Miroslav.licko@lomtec.com
mailto:Zuzana.santova@soDsr.sk
mailto:Andrei.saxa@soDsr.sk


Príloha č. 6

Prehľad rozdelenia pozícií/zodpovedností v rámci Monitoringu podľa druhov a biotopov a biogeografického

[1340 inland salt meadows biotop Alpský Zhotov itelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

1340 Inland salt meadows biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
|1530 Pannonic salt steppes and salt marshes biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
|2340 Pannonic inland dunes biotop Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Qbiednávatef
3130 Oligotrophic to  mesotrophic standing waters with 

vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the isoeto- 

Nanoiuncetea

biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

3130 Oligotrophic to  m esotrophic standing waters with 

vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoeto- 

Nanojuncetea

biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

3140 Hard oligo-m esotrophic waters w ith benthic vegetation  

of Chara spp
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

3140 Hard oligo-m esotrophic waters w ith benthic vegetation 

of Chara spp
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

3150 Natural eutrophic lakes w ith M agnopotam ion or 

Hydrocharition -type vegetation
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

3150 Natural eutrophic lakes w ith  M agnopotam ion or 

Hydrocharition -type vegetation
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

3160 Natural dystrophic lakes and ponds biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

3160 Natural dystrophic lakes and ponds biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
3220 Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their 

banks
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

3230 Alpine rivers and their ligneous vegetation with  

M yri čaria germanica
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

3240 Alpine rivers and their ligneous vegetation w ith Salix 

elaeagnos
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

3260 W a ter courses o f plain to  m ontane levels w ith the  

Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation
biotop Aipský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

3260 W a ter courses of plain to  m ontane levels with the  

Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
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3270 Rivers with m uddy banks with Chenopodion rubri pp 

and Bidention pp vegetation
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

3270 Rivers w ith m uddy banks with Chenopodion rubri pp 

and Bidention pp vegetation
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

4030 European dry heaths biotop Alpský Zhotovitelia Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
4030 European dry heaths biotop Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
4060 Alpine and Boreal heaths biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
4080 Sub-Arctic Salix spp scrub biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
40A0 Subcontinental peri-Pannonic scrub biotop Alpský Zhotovitelia Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
40A0 Subcontinental peri-Pannonic scrub biotop Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
5130 Juniperus com m unis form ations on heaths or  

calcareous grasslands
biotop Alpský Zhotovitelia Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ

5130 Juniperus com m unis form ations on heaths or 

calcareous grasslands
biotop Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ

6110 Rupicolous calcareous o r basophilic grasslands of the  

Alysso-Sedion albi
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6110 Rupicolous calcareous o r basophilic grasslands of the  

Alysso-Sedion albi
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6120 Xeric sand calcareous grasslands biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
16150 Siliceous alpine and boreal grasslands biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
6170 Alpine and subaipine calcareous grasslands biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
6190 Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia 

pallentis)
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6190 Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia  

pallentis)
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6210 Sem i-natural dry grasslands and scrubland facies on 

calcareous substrates (Festuco-Brom etalia) (* im portant 

orchid sites)

biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6210 Sem i-natural dry grasslands and scrubland facies on 

calcareous substrates (Festuco-Brom etalia) (* im portant 

orchid sites)

biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6211 Sem i-natural dry grasslands and scrubland facies on 

calcareous substrates (Festuco-Brom etalia) -  im portant 

orchid sites

biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
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SKS5BP

6211 Sem i-natural dry grasslands and scrubland facies on 

calcareous substrates (Festuco-Brom etalia) -  important 

orchid sites

biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6230 Species-rich Nardus grasslands, on silicious substrates 

in mountain areas (and subm ountain areas in Continental 

Európe)

biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6240 Sub-Pannonic steppic grasslands biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
6240 Sub-Pannonic steppic grasslands biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
6250 Pannonic loess steppic grasslands biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
6250 Pannonic loess steppic grasslands biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
6260 Pannonic sand steppes biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
6410 Molinia m eadows on calcareous, peaty o r clayey-silt- 

laden soils (M olinion caeruleae)
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6410 Molinia m eadows on calcareous, peaty o r clayey-silt- 

laden soils (M olinion caeruleae)
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia , Zhotovitelia Zhotovitelia

6430 Hydrophilous tail herb fringe com m unities o f plains 

and of the montane to  alpine levels
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6430 Hydrophilous tall herb fringe com m unities o f plains 

and o f th e  montane to  alpine levels
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6440 Alluvial m eadows of rivervalleys of the Cnidion dubii biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6510 Lowland hay m eadow s (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis)
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6510 Lowland hay m eadows (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis)
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

6520 M o untain  hay m eadows biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
7110Active  raised bogs biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
7120 Degraded raised bogs still capabie of natural 

regeneration
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

7140 Transition mires and quaking bogs biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
7140 Transition mires and quaking bogs biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

7150 Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

7210 Calcareous fens w ith Cladium  mariscus and species of 

the Caricion davallianae
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
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7220 Petrifying springs w ith  tufa form ation (Cratoneurion)

723Q Alkaline fens 

7230 Alkaline fens
8110 Siliceous scree of the m ontane to  snow  levels 

{Androsacetalia aípinae and Galeopsietalia ladani)

b iotop Alpský

biotop Alpský 

biotop Panónsky

biotop Alpský

Zhotovitelia

Zhotovitelia

Zhotovitelia

Zhotovitelia

Zhotovitelia

Zhotovitelia

Zhotovitelia

Zhotovitelia

Zhotovitelia

Zhotovitelia

Zhotovitelia

O bjednávateľ

Zhotovitelia

Zhotovitelia

Zhotovitelia

Zhotovitelia

8120 Calcareous and calcshist screes o f the  m ontane to  

alpine levels (Thlaspietea rotundifolii)
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia

8150 M edio-European upland siliceous screes biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia
8150 M edio-European upland siliceous screes biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia
8160 M edio-European calcareous scree o f hill and m ontane  

levels
b iotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia

8160 M edio-European calcareous scree o f hill and m ontane  

levels
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia

8210 Calcareous rocky slopes w ith  chasm ophytic vegetation biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia

8210 Calcareous rocky slopes w ith  chasm ophytic vegetation biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia

8220 Siliceous rocky slopes w ith  chasm ophytic vegetation biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia

8220 Siliceous rocky slopes w ith  chasmophytic vegetation biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia

8230 Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo- 

Scleranthion o r o f  the Sedo albi-Veronicion dillenii
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia

8230 Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo- 

Scleranthion o r of the Sedo albi-Veronicion dillenii
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia

4070 Bushes w ith  Pinus m ugo and Rhododendron hirsutum  

(M ugo-R hododendretum  hirsuti)
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

9110 Luzulo-Fagetum  beech forests biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
9110 Luzulo-Fagetum  beech forests biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
9130 Asperulo-Fagetum  beech forests biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
9130Asperulo-Fagetum  beech forests biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
9140 M edio-European subalpine beech woods w ith  Acer and 

Rumexarifolius
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
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9150 M edio-European limestone beech forests of the  

Cepha la nt hero-Fagion
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

9150 M edio-European limestone beech forests of the 

Cephalanthero-Fagion
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

9170 G alio -Carpinetum  oak-hornbeam  forests biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

9180 Tilio-Acerio n forests of slopes, screes and ravines biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

9180 Tilio-Acerion forests o f slopes, screes and ravines biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

19190 Old acidophilous oak woods w ith Quercus robur on  

sandy plains
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

91D0 Bog w oodland biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

91E0 Alluvial forests w ith Alnus glutinosa and Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

91E0 Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, A lnion incanae, Salicion albae}
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulm us laevis 

and Ulm us m inor, Fraxinus excelsior o r Fraxinus angustifolia, 

along the great rivers (U lm enion m inoris)

biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

91F0 Riparian mixed forests of Q uercus robur, Ulm us laevis 

and Ulm us m inor, Fraxinus excelsior o r Fraxinus angustifolia, 

along the  great rivers {U lm enion minoris)

biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

91G 0 Pannonic woods w ith Quercus petraea and Carpinus 

betulus
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

91G0 Pannonic woods w ith  Q uercus petraea and Carpinus 

betulus
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

91H0 Pannonian woods w ith Q uercus pubescens biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
91H0 Pannonian woods w ith Quercus pubescens biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
9110 Euro-Siberian steppic woods w ith Quercus spp biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
9110 Euro-äberian  steppic woods w ith  Quercus spp biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia



Príloha č. 6

I

91M 0 Pannonian-Balkanic turkey oak-sessíle oak forests biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

9 1M 0  Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile  oak forests biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

91N0 Pannonic inland sand dune thicket (Junipero- 

Populetum  albae)
biotop Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

91Q0 W estern Carpathian catcicolous Pinus sylvestris forests biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

9410 Acidophilous Picea forests of the montane to  alpine 

levels (Vaccinio-Piceetea)
biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

9420 Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests biotop Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
DRUHY
Castor fiber druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Castorfiber druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Cricetuscricetus druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Cricetuscricetus druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Dryom ys nitedula druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Objednávateľ
Dryom ys nitedula druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Objednávateľ
M arm ota m arm ota latirostris druh Alpský Zhotovitelia O b[ednávate ľ O bjednávateľ Objednávateľ
Microtus oeconom us mehelyi druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Objednávateľ
M icrotustatricus druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Objednávateľ
Muscardinus avellanarius druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Objednávateľ
Muscardinus avellanarius druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Objednávateľ
Sicista betulina druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Objednávateľ
Sicista subtilis druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Objednávateľ
Spermophilus citellus druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Spermophilus citellus druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Bison bonasus druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Rupicapra rupicapra tatrica druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Lutra lutra druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Lutra Jutra druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Martes martes druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ Objednávateľ Zhotovitelia

Martes martes druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Mustela eversmannii druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Mustela eversmannii druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia



Príloha č. 6

Mustela putorius druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Objednávateľ Zhotovitelia
M ustela putorius druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Barbastella barbastellus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Barbastella barbastellus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Eptesicus nilssoni druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Eptesicus serotinus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Eptesicus serotinus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M iniopterus schreibersi druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M iniopterus schreibersi druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s alcathoe druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s bechsteini druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s bechsteini druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yot s blythii druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s blythii druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s brandtii druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s brandtii druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s dasycneme druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s dasycneme druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s daubentonii druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s daubentonii druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovíte! a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s emarginatus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s emarginatus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s m yotis druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s m yotis druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s mystacinus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia

M yo t s mystacinus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s nattereri druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M yo t s nattereri druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Nyctalus lasiopterus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Nyctalus lasiopterus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Nyctalus leisleri druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Nyctalus leisleri druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitei a Zhotovitelia Zhotovitelia
Nyctalus noctula druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Nyctalus noctula druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Pipistrellus kuhli druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
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Pipistrellus nathusii j : Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Pipistrellus nathusii druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

Pipistrellus pipistrellus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Pipistrellus pipistrellus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Pipistrellus pygmaeus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Pipistrellus pygmaeus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

Pipistrellus savii druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Plecotus auritus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Plecotus auritus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Plecotus austriacus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Plecotus austriacus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Rhinolophus euryale druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

Rhinolophus euryale druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Rhinolophus ferrum equinum druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Rhinolophus ferrum equinum druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

Rhinolophus hipposideros druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

Rhinolophus hipposideros druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

Vespertilio murinus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

Vespertifio murinus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

Bolbelasmus unicornis druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ
Bolbelasmus unicornis druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ
Boros schneideri druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ

Carabus hungaricus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ
Carabus variolosus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ
Carabus variolosus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ

Carabus zawadszkii druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ
Ceram byxcerdo druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ

Cerambyx cerdo druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ

Cucujus cinnaberinus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ
Cucujuscinnaberinus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ
DuvaUus hungaricus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ
Duvalius hungaricus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ

Graphoderus bilineatus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ
Graphoderus bilineatus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ
Limoniscus violaceus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ
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Limoniscus violaceus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Objednávateľ
Lucanus cervus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a O bjednávateľ Objednávateľ
Lucanus cervus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a O bjednávateľ Objednávateľ
Osm oderm a eremita druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ
Osm oderm a eremita druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovíte! a Zhotovitelia Objednávateľ
Probaticus subrugosus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ
Pseudogaurotina excellens druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ
Rhysodes sulcatus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ
Rhysodes sulcatus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ

Rosalia alpina druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a O bjednávateľ Objednávateľ
Rosalia alpina druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a O bjednávateľ Objednávateľ
Astacus astacus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia

Astacus astacus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Austropotam obius to rrentium druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Buxbaumia viridis druh Alpine O bjednávateľ Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ

D icranum viride druh Alpine O bjednávateľ Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ
Drepanociadus vernicosus druh Alpine O bjednávateľ Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ
Leucobryum  glaucum druh Pannonian O bjednávateľ Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ
Leucobryum  glaucum druh Alpine O bjednávateľ Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ

M anniatriandra druh Alpine O bjednávateľ Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ
Ochyraea tatrensis druh Alpine O bjednávateľ Zhotovitel a Zhotovitelia O bjednávateľ

Scapania massolongi druh Alpine Objednávateľ Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ
Tortelia rigens druh Alpine Objednávateľ Zhotovitel a Zhotovitelia Objednávateľ
Anisus vorticulus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Helix pomatia druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a O bjednávateľ Zhotovitelia
Helix pomatia druh Alpský Zhotovitelia Zhotovíte) a O bjednávateľ Zhotovitelia
Sadleriana pannonica druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia

Sadleriana pannonica druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Uniocrassus druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Uniocrassus druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Vertigo angustior druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia

Vertigo angustior druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Vertigo geyeri druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Vertigo moulinsiana druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Vertigo mouiinsiana druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
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Callimorpha quadripunctaria druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Caliimorpha quadripunctaria druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Coenonym pha hero druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Colias m yrm idone druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Colias m yrm idone druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Dioszeghyana schmidtii druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Eriogaster catax druh Alpský Zhotovitelia Zhotovíte! a Zhotovitelia Zhotovitelia
Eriogaster catax druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Euphydryasaurinia druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Hypodryas maturna druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Hypodryas maturna druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Leptidea morsei druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Leptidea morsei druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Lopinga achine druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Lopinga achine druh Alpský Zhotovitelia Zhotovíte! a Zhotovitelia Zhotovitelia
Lycaena dispar druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Lycaena dispar druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M aculinea arion druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M aculinea arion druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M aculinea nausithous druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M aculinea nausithous druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M aculinea teleius druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
M aculinea teleius druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Parnassius apollo druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Parnassius m nemosyne druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Parnassius m nemosyne druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Proserpinus proserpina druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Proserpinus proserpina druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Zerynthia polyxena druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Zerynthia polyxena druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitel a Zhotovitelia Zhotovitelia
Bombina bom bina druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Bombina bombina druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ Objednávateľ Zhotovitelia
Bombina variegata druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Bombina variegata druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
|Bufo viridis druh Panónsky Zhotovitelia Obfednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
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Bufo viridis druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Hyla arborea druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia

Hyla arborea druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Pelobates fuscus druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Pelobates fuscus druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia

Rana arvalis druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Rana dalmatina druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Rana dalmatina druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Rana esculenta druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia

Rana esculenta druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Rana lessonae druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Rana lessonae druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia

Rana ridibunda druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia

Rana ridibunda druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Rana temporaria druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia

Rana temporaria druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Triturus cristatus druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Triturus dobrogicus druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Triturus dobrogicus druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Triturus m ontandoni druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Hirudo medici nalis druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Ablepharus kitaibelii druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia

Coronella austriaca druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Coronella austriaca druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Elaphe longissima druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Elaphe longissima druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Emys orbicularis druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia

Lacerta agilis druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia

Lacerta agilis druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia

Lacerta viridis druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia

Lacerta viridis druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia
Lacerta vivipara pannonica druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Natrix tessellata druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Natrixtessellata druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Podarcis muralis druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
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Podarcis muralis druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Isophya stysi druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

Isophya stysi druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
O dontopodism a rubripes druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
O dontopodism a rubripes druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Paracaloptenus cafoptenoides druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Pholidoptera transsylvanica druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Saga pedo druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Saga pedo druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia

Stenobothrus eurasius druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Stenobothrus eurasius druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Aspius aspius druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia

Aspiusaspius druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Barbus barbus druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia

Barbus barbus druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Barbus meridionalis druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Barbus meridionalis druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Cobitis taenia druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Cobitis taenia druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia

Cottus gobio druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Cottus gobio druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Eudontom yzon danforďi druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Eudontom yzon danfordi druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Eudontom yzon mariae druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Eudontom yzon mariae druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
G obio albipinnatus druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Gobio albipinnatus druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Gobio kessleri druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia

Gobio kessleri druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Gobio uranoscopus druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Gobio uranoscopus druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Gymnocephalus baloni druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Gymnocephalus schraetzer druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Gymnocephalus schraetzer druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia

Hucho hucho druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
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Hucho hucho druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Lampetra planeri druh Alpský Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
M isgurnus fossilis druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
M isgurnus fossilis druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Pelecus cultratus druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Rhodeus sericeus amarus druh Panónsky Zhotovitelia Objednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Rhodeus sericeus amarus druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Rutilus fristi meidingeri druh Panónsky Zhotovitelia Objednávatef Zhotovitelia Zhotovitelia
Rutilus pigus druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Rutilus pigus druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Sabanejewia aurata druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Sabanejewia aurata druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Thym allus thymallus druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
U m bra krameri druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Zingel streber druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia

Zingel streber druh Alpský Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Zingel zingel druh Panónsky Zhotovitelia O bjednávateľ Zhotovitelia Zhotovitelia
Coenagrion ornatum druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Coenagrion ornatum druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Cordulegaster heros druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Cordulegaster heros druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Leucorrhinia pectoralis druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Leucorrhinia pectoralis druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
O phiogom phus cecilia druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
O phiogom phus cecilia druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Stylurus flavipes druh Panónsky Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Sympecma braueri druh Alpský Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia Zhotovitelia
Aconitum  firm um  subsp. m oravicum druh Alpský O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Adenophora lilifolia druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Adenophora lilifolia druh Alpský O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
A pium  repens druh Panónsky Objednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Artemisia eriantha druh Alpský O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Asplenium  adulterinum druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Asplenium  adulterinum druh Alpský O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Campanula serrata druh Alpský O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
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Cirsium brachycephaium druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Cochlearia tatrae druh Alpský O bjednávateľ Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Colchicum arenarium druh Panónsky Objednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Cram be tataría druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Cyclamen fatrense druh Alpský O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávatef
Cypripedium  calceolus druh Panónsky Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Cypripedium  calceolus druh Alpský Objednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Daphne arbuscula druh Alpský Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Dianthus nitidus druh Alpský Objednávateľ Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri druh Alpský Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri druh Panónsky Objednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Dracocephalum  austriacum druh Alpský Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Dracocephaium  austriacum druh Panónsky Objednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Echium russicum druh Panónsky Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
EcHiúm rusšičum druh Alpský O bjednávateľ Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Eleocharis carniolica druh Alpský Objednávateľ Objednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Feruia sadleriana druh Alpský Objednávateľ Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Galanthus nivalis druh Alpský Objednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Galanthus nivalis druh Panónsky Objednávateľ Objednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Gladioius palustris druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Himantoglossum  adriaticum druh Alpský O bjednávateľ Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Himantoglossum adriaticum druh Panónsky Objednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ

Himantoglossum  caprinum druh Alpský Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Himantoglossum caprinum druh Panónsky O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
iris aphyfla subsp. hungarica druh Alpský O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
iris aphylla subsp. hungarica druh Panónsky Objednávateľ Objednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
iris humilis subsp. Arenaria druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Ligularia sibirica druh Alpský O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ

Lindernia procum bens druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ
Liparis loeselii druh Alpský O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Liparis loeselii druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Lycopodium  sp. druh Pannonian O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia O bjednávateľ

Lycopodium  sp. druh Alpine O bjednávateľ O bjednávateľ Zhotovitelia O bjednávateľ
Marsilea quadrifolia druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ
Onosm a tornensis druh Panónsky Objednávatef O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ
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Onosm a tornensis druh Alpský O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Pulsatilla grandis druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Pulsatilla grandis druh Alpský O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Pulsatilla patens druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Pulsatilla patens druh Alpský Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Pulsatilla slavica druh Alpský O bjednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Pulsatilla subslavica druh Panónsky Objednávateľ O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Pulsatilla subslavica druh Alpský Objednávateľ Objednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Serratula lycopifolia druh Alpský O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Sphagnum sp. druh Alpský O bjednávateľ Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
Sphagnum sp. druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
Tephroseris longifolia subsp. moravica druh Alpský O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
fľhlaspi jankae druh Panónsky O bjednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
[Thlaspi jankae druh Alpský O bjednávateľ Objednávateľ Objednávateľ Objednávateľ
ITozzia carpathica druh Alpský O bjednávateľ Objednávateľ O bjednávateľ Objednávateľ
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s t r a n a " )

ozam arm á tala) smOmu o združená

č .  1

U č e i z d ru ž e n ia
o r .  Štálna ochrana prírody  S ioveoskei R th jubiiky (ďalej ako „O bjednáva- o,

00 .03 .2012  po číslom  02437 - POS vo Vestníku ve re jného  obstarávan ia  Predbežné oznám ená na 
vere jnú  súťaž (ďašej aj „S úťaž") na p ie d m e i zákazky „V y tvo ren ie  kom p lexného systému monito
ringu b io topov  a druhov, jeho realizácia, vyhodnotenie a in fo rm ovan ie  o výsledkoch. Ide o -nasle
dovné čnrnosO: - Anaiýza a návrh riešení monitoringu - Výber a zakresienie trvalých m onkorova- 
och  loka lít v p ros tred í GIS - Realizácia m orntonogu v te réne  - V y tvo ren ie  K om plexného informač
ného a m om lorovacserio systému - Spracovanie a edkae ia výsledkov m cn ítoa nga  - Príprava ouor 
kaaO (a'slej len ako „Pro jekt").

1.2. V a ' m :■ ■■ m ^ ■ e . „P o litika ") Skupiny
dodávateľov tvorenej Zmluvnými snemami (ea le j ako „S k u p in a  d o d á v a te ľo v ” ).

1.3. Lídrom Skapem dodávate ľov bude LOMTEC a m '
a LYNX.

1.4, V ere jný obstarávate*' a vyh ĺasovo te i' súťaže Štátna oeímana prírody Slovenskej repub liky  ponuku 
pod lá  bodu L l .  čl. 1 te jto  nanovo po ja l a uza tvorí zm kívu o d ie lo  so skup inou  ■ ■ m ■ .■ ■ 
oeie s lídrom skup iny spoločnosťou korntec.conr a.s.. na pínem e p re dm e tu  zákazky podľa boou
i.J . ,  čk I te jto  zrnPívy.



!'■ m in’ :.;’, o: i ä Zmluvy je uprazu a pcm:nnostl Zmkrm ýcn strán súvisiacich s popravou Pozuay 
Zmluvmurn stranami a úpravy umv ■. ■ i.
dmnm umľov no čele s klenmi srupm v dodávateľov získal oravo uzavneť s Objecodzatoľom  
r) aviia aaauvu (o’alet aj auo „H lavná zrnama") aa platane v zmysle verejného oostarávama na

Praný sa vým ysle  zízame § 729 u znsb Občianskeho zákonníka združili aa 
zmnmitmčema reakzazle ProkiaM, z dcmotM uzutvorema HL-ivnej mnluzy s Objednávateľom Na

■ . ■ . 1 ■ ■ ■ . . : sa o jeho dosiahnutie.

Činnosť združenia

zmluvy sa povinní vyvjpď  čzmosť : 
nzatvnraraa Hlavnej zmluvy.
Zmluvné strany prejavili slobodnú vô ľu  spoločne spolupracovať v oblasti Projektu, ktorý iay 
Zmluvné strany realizoval* pre Objednávateľa spoločne (ďalej ako „Predm et plnenia“ ),

.Zmluvné strany sa spoločne poämľai: na príprave podkladov Ponuky, poskytli si navzájom všetky 
potrebné :nP)rrnacio súvisiace s prípravou Ponuky, najmä doklady v zmysle § 26,2? a 28 zákona 
o zmejnom obstarávaní.

.Pak.ama stmny prehbrznu, /e  zmĺmm slúži azo osnova spolupráce po úspesnom sysľmlm* 
zszzzaKtao obs!:aravamd, ktaiľze sa SKOpina dodávateľov stala účastníkom Hlavnej zmluvy.

bzuniuíj dodavateľon v prípade podpisu Hlavnej zmluvy medzi skupinou dodavateí’ov 
a O ínecneveieľom  bude zodpovedať za realataciu Predmetu p.nema voči Objednávateľov'’ 
spoločne a nerozdielne, a i o pod! a mzdelema zodpovednosti voči sebe navzájom. Účastníci 
zmluvy možu uzavrieť aj čiasimové zmluvy na realizáciu projektu s Lídrom skupmy dodávateľov.

■ : m . ; . . . .  . r sí všetky mímrnazíe pre
■ ■ ■ . . .  ■ Zmluvnú mreny su povinne m 'orm ovať chudú zmluvne síranu 

o všetkých skuločuuuhach, kto ié  sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie te jto  Zrnk.vy,

P iik ivne strany sa dohodí, že pn roKovanl o uzatvorení Hlavnej zmluvy zohľadní pnpommnkv 
a názory všetkých Zmluvných síran.

Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo ■ : ■■ ■ : . ■ . ■:
c; jrávnnná za zučastmus) srnami komunikovať v záležitostiach týkajúcich sa predmetu Zm uvy  
a zammm tmdu oprávnené prijím ať zavaznč roz:atcmutia. Všetka komunikácia bude Dreoiem.it 
mozrmalaíeivom oprávnených osdb uvedených v te jto  Zmluve. Oprávnené osoby sa:

a za LbkdTEC: Mor. P ľrosiav i ;Čko, mohlo +421 PP5 890 523, mail: njmzsyz.yľpľpzľzu.. Puzzzu 
Plgr. Miroslav Secilak, mobil: H 2 i  905 798 609, rnail: f ľĽ w la y s ^ ^ ^ j i í lL J i r e p .p í ':

n. za YMS: ing. zkkulaš Szaou mk, mobil: -f421 905 354 195.



mam vy: s jí.;;s .5 ;^ jH i:;X!vn'í<íťj rť a j ,cc>r -1
Ing . Milan Kánya, mobm -*--'121 907 7 8 i C19, m ail: nyíam kanyak ji ym soronpoom

c. A; DAPHoE: Dr, Jari S e ífep  m ob il: -1--421 905 982 865, m ail: jkk isensy jayhm esk
Viera Seííemzzá Stanová, m ail: dm om e g eapnm m :k

d, za LYNX: : ■ ■ ■ ■ ■ ■ / . . .
Jama Va.kooe. roonm <4?;  21!  S‘v; 7 0 i,  m aik "i iram vr-i;kov c o m e.vsk

v rooá  zo Zrnlovnýen sdán y- oprávnená zm eniť svoju oprávnenú osobu 11a základe oznámenia 
ammkeuádo osta tným  2: kuvnym  stranám .

Doba trvania združenia

baružen ie  sa zakladá no doba clo ciaa platností H lavnej zm luvy,

■ ■ ■■■ ■ ■■ čí. 3 bod 3.1. p la tnosť te jto  zm luvy končí aj vtedy ak nasíane
■ ■■ ■ r ;■ v -; sknkjbnas; v

a j ak O bjednávate ľ azazna H lavnú zmluvu na reaszáco; projektu s inou osobou,

os an sa všetky zm luvne  s trany  písomne dohodli na ukončení te jto  Zm luvy.

Spoločné veci a finančné vzťah y 

O onsta távan í spoločných vnes roznadnu Zmluvne samay vzdy je dn om yse ľne .

Ck 5

Každý z ú ca s tm -o y  združenia jn  pomretý vyv íja ť  činnosti na dosiahnutie dojednaného uzem 
spôsobom  určeným  v zmluve a zdržať sa a ke jko ľvek  č innosti, k to rá  by m ohla znem oza iť alebo 
sťažiť dosiahnutie účelu.

km la vno  s trany  sa v sm äde s to rn o  Zmluvou zavazuju v y tv o r iť  všetky predpoklady preto, aby 
Dalo zaoezpečené . v .  ■ ■■. - • m V prípade ak to  bude pre riadna plneoíe Projektu 
potrebné sa Z m luvné  strany zazazs.jú bezodkladne u z a tvo riť  D odatok k Zm luve o konzorciu, ;esp, 
asa tvo rlť  čiastkové zrolnvy rm predm etné plnenie.



Prava a p o v in n o s t í účastníkov združenia v o č i t r e t ím  o s o b á m

mamy z ozastm eov zskuzema je  zo zaaazkov zdrsnam a voči tzebnz osobám  zaviazaný s ostal sp m

Učasťm p k to rý  vys túp il zo zciiTiženía sa nezbavuje zodpovednosti za záväzky z ä n ao sa  zonmenm, 
■azzie vznikli do siná vyyt.uoeaia.

Zánik združenia alebo zánik č le n s tv a  v združení

earuzcaio zamaa onom pódia clanka 3 te jto  zm ijvy , čin; nastáva rozpustenie zcryzeno;
V papaae rozpustenia združenia inzaú účastníci názok na vrátenie ízocinót poskytnutých na ovel 
zoražema a vysponaanju so niec-zi sebou o majetoa získaný výkonom spoločnej činností zdraženia 
rovným dielom,

: v v ■ ■ 1 ■ a i v je možné
účasťam i zo adruzonia vylúčiť,

Och ra n a i ní or m á c« í

čm am no sinany preblasupa, ze všetky in fo rm ácie  poskytované jednou stranou druhé ! sčmne v 
am  za os n so Zmiuvc-u budú považované za dôverné. Žiadna časť takých to  in fo rm ác ií nesmie kyp 
aouzka stranou, m ora ich získala, pre účely ma ako jo spoločné úsilie  obidvoch stsan v súvisiosť 
so Zm luvou. Všetky hmotné fo rm y  in íorm acz takto poskytnuté, strana k to rá  ich dostala na 
osmaziame v rak  a všetky ch kópie zničí, ustanovenia tohto článku zostávajú v o lne j p la tnosť bez 
ohľadu aa akékoľvek ukončen ie  p la tnosť te jto  Zmluvy.

č'S "  : u i ■ ■ .................... .... i u m e ■ sa stád veoasc
pnsuipnyrm, pom al sa ta k  nestaaz porušením povinností ich ochrany, c ia le i in fo rm ácie  získané aa 
zaklade postupu nezávis lého na te jto  dohode akm o p o k ia ľ je  strana, k to rá  in fo rm ácie  zfbzaía 
sr norma tu to  skzítočnosť do lo ž iť  a konečné in fo rm ácie  poskytované  tre ťo u  osobou, ktorá take io  
m fo ia rac ie  ne /iska la  porušeiaírn povinností ich odzrany



Záverečné ustanovenia

9 .1. Toto zmluva ako aj prova a povinnosti vzniknuté na základe te jto  Z m luvy  n ieoo v súvislosti s ňou, 
sa riadia O bčianskym  zákonníkom, Obchodným zákonníkom  ako a j : ' ■ ■ ■ 
pnectaZ:;.i"i SR.

9.2. Aa sa nevzťahuje cJovod nopíateosh :íaa na m euto ie  ustanovenia te jto  Zmluvy je neplatným  ma 
n * o  ustanoven ie , pokíal' z ioho pecatm a.eoo obsahu a lebo oko oostí, za ktorých boío dokom míe 
nevyplýva, ze ho nemožno odoesd oc osta tného obsahu Gohody.

9.3. Účastníci združenia svo jim i poopaaoi potv-dzujú, že aits vôí'a p re javená  v te jto  zmluve bola 
slobodná, vážna a bez om ylo.

9.4. Ta to  Zm km a preds tavu je  úp lnú dohode Z ■ o  c  . . :
meniť iba písom nou dohodou Zm luvných smao vo  fo rm e  d o da tko v  k te jto  Zm luve podpísaných 
oprávneným i zástupcam i Zm km nych stsam

9.5. koso zmluva je  vypracovaná v ôsm voh vyhotoveniach, z ktorých kažcía zo Zm luvných strán o o d rlí 
po dvoch vybo toven iacm

9.6. Toto Zmluva nadobúda platnosť o účinnosť onom  je j podpisu Z m luvn ým i s tm nam u

v .■ . i  J .20 j 2 v Bratislave, ZO, 1 1.291?

Y M S ,a .s .
lise: kkkulns Szapa m i. ■■■ u ' o ' i :
P ' ssm veastva ■■ . ■ , ■■ /a

L o m tG c .c o m  a ,s ,
Mgr. Miroslav Secilak 
Podpredseda predstavenstva

V Bratislave, 20.3 1.2012

D A P H N E -X n š t it ú t  a p lik o v a n e j e k o ló g ie  e, n o . ' . . ' .  . . . ' er i í m


