Zmluva o poskytnutí služieb
Uzavretá podľa §269 ods. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (Ďalej len „obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“ )
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Poskytovateľ::
Obchodné meno:
so sídlom:
štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
zapísaný v:

TEMPEST, a.s.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
Ing. Roman Kriško, člen predstavenstva
31326650
SK 2020327716
Tatra banka
262 004 1080 / 1100
Obchodnom registri OS Bratislava 1; oddiel Sa, vložka č. 3771/B

(ďalej len “poskytovateľ“)
a
Objednávateľ:
Názov:

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom doopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
so sídlom:
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
DIČ:
2020799209
IČO:
30416094
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Kód banky: 8180
Číslo účtu:
7000117681
Oprávnení pre vecné a obchodné rokovania:
(ďalej len "objednávateľ", objednávateľ a poskytovateľ ďalej aj spolu ako „zmluvné strany“
alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Článok 1
Definícia pojmov
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Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pojmy používané v zmluve, ktoré nebudú v zmluve
zadefinované inak, budú mať pre účely zmluvy nasledovný význam pojmov definovaných
v tomto článku zmluvy:
„Kvalifikačná karta vodiča“ karta spĺňajúca všetky požiadavky podľa prílohy č. 2 k zákonu č.
280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o povinnej základnej kvalifikácii“), najmä
požiadavky podľa noriem ISO 7810, pričom metódy posudzovania zhody fyzických
charakteristík s uvedenými normami musia spĺňať požiadavky normy ISO 10 373. „Kvalifikačné
karty vodiča“ znamená spoločné označenie kvalifikačnej karty;
„Osvedčenie ADR o školení vodiča“ – doklad (karta) splňujúca všetky požiadavky podľa
zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z.z. (ďalej len „zákon o
cestnej doprave“), najmä požiadavky podľa noriem ISO 7810, ISO 7816-1 a podľa špecifikácie
uvedenej v bodoch 8.2.2.8.3 a 8.2.2.8.4 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave
nebezpečných vecí ADR 2011;
„Register ERRU“ – vnútroštátny register elektronický register prevádzkovateľov cestnej
dopravy podľa § 41 ods. 1 písm. k zákona o cestnej doprave (ďalej len„register ERRU“),
„ADR“ – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej len
„ADR“),
„Prevádzka systému“ podľa tejto zmluvy znamená všetky činnosti zahrnuté vo fáze prevádzky
a údržby systému v zmysle cenovej ponuky;
“Zmluva“ je táto zmluva o poskytovaní služieb ako aj všetky právne dokumenty, ktoré túto
zmluvu dopĺňajú a aktualizujú, vrátane všetkých právnych dokumentov, ktoré sú obsiahnuté
v zmluve, resp. na ktoré sa v zmluve zmluvné strany odvolávajú;
“Vyhotovenie karty” je personalizácia a dodanie kvalifikačnej karty vodiča objednávateľovi;
„“Vyhotovenie Osvedčenia ADR o školení vodiča“ je personalizácia a dodanie Osvedčenia
ADR o školelní vodiča objednávateľovi;
„Distribúcia“ je doručenie kvalifikačnej karty vodiča alebo osvedčenia ADR o školení vodiča
žiadateľovi;
“Systém“ je informačný systém slúžiaci na dodanie, personalizáciu a distribúciu kvalifikačných
kariet vodiča, osvedčení ADR a regista ERRU.
Článok 2
Úvodné ustanovanie
Poskytovateľ zmluvou o poskytovaní služieb č. 81/230/2008 uzatvorenej medzi
zmluvnými stranami dňa 20.06.2008 vytvoril pre objednávateľa Systém a zaviazal sa vykonávať
pre potreby objednávateľa prevádzku Systému (ďalej len „pôvodná zmluva“). Z titulu, že
poskytovateľ má k Systému výhradné osobnostné autorské práva, zmluvné strany uzatvárajú
zmluvu na základe rokovacieho konania bez zverejnenia podľa §58 písm. b) zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Článok 3
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať služby spočívajúce vo
vyhotovovaní (personalizácia a dodanie) kariet a osvedčení ADR o školení vodiča pre
objednávateľa v súlade so špecifikáciou, ktorá ako prílohu č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť
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2.

3.

zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za takto poskytované služby
cenu podľa čl. 4 ods. 6 zmluvy.
Predmetom zmluvy je aj záväzok poskytovateľa rozvíjať a prevádzkovať Systém za
podmienok stanovených v zmluve a v prílohe č. 1 zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť
za rozvoj a prevádzku Systému cenu podľa čl. 4 ods. 1 zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri rozvíjaní a prevádzkovaní Systému podľa možnosti
zohľadnia existujúcu infraštruktúru a vlastnosti informačného systému pod názvom
„Kvalifikačná karta vodiča“, ktorý pre objednávateľa vytvoril a prevádzkuje poskytovateľ
na základe pôvodnej zmluvy.
Článok 3
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/996 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov na
maximálnej cene za rozvíjanie a prevádzkovanie Systému nasledovne:
2.800.000,- EUR bez DPH
(slovom: dvamiliónyosemstotisíc EUR)
3.360.000,- EUR s DPH
(slovom: trimiliónytristošesťdesiatisíc EUR)

2.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú v súlade so špecifikáciou
uvedenou v prílohe č. 1 zmluvy tak, že cenu za fixné časti prevádzky a rozvoja systému
uvedené v prílohe č. 1 zmluvy bude uhrádzať 1krát za každý kalendárny štvrťrok účinnosti
zmluvy, ceny za variabilné časti prevádzky a rozvoja systému uvedené v prílohe č. 1 bude
uhrádzať na základe vykonaných variabilných častí prevádzky a rozvoja systému, ktoré
poskytovateľ vykoná v prípade potreby objednávateľa na základe objednávok
objednávateľa a cenu za vývoj základných funkčných modulov aplikácie ADR podľa
prílohy č. 1 zmluvy nasledovne:
a) Sumu vo výške 60% ceny za vývoj základných funkčných modulov aplikácie ADR,
na základe faktúry poskytovateľa vystavenej poskytovateľom po preukázaní
schopnosti poskytovateľa vydávať osvedčenia ADR o školení vodiča. Podľa dohody
zmluvných strán poskytovateľ preukáže objednávateľovi schopnosť vydávať
osvedčenia ADR o školení vodiča predložením najmenej jedného vyhotovenia
osvedčenia ADR o školení vodiča oprávnenej osobe objednávateľa podľa čl. 7
zmluvy, ktorá túto skutočnosť potvrdí preberacím protokolom
b) Sumu vo výške 40% ceny za vývoj základných funkčných modulov aplikácie ADR,
na základe faktúry poskytovateľa vystvavenej poskytovateľom po uplynutí lehotu 60
kalendárnych dní po preukázaní schopnosti vyhotoviť osvedčenie ADR o školení
vodiča podľa zmluvy a zároveň na základe protokolárneho prehlásenia objednávateľa
o nezávadnosti vyhotovenia Osvedčenia ADR o školení vodiča.

3.

Právo na zaplatenie ceny vznikne poskytovateľovi dňom doručenia riadne vystavenej
faktúry objednávateľovi. Poskytovateľ vystaví faktúru po uplynutí každého kalendárneho
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4.
5.

6.

štvrťroka účinnosti zmluvy, resp. po splnení podmienok v ods. 2 pre vystavenie faktúry
a zaplatenie ceny za variabilné časti rozvoja systému a vystavenia faktúry a zaplatenia ceny
za vývoj základných funkčných modulov aplikácie ADR. V prípade, ak si objednávateľ
uplatní podľa čl. 5 ods. 3 zmluvy k výstupným dokumentom vzťahujúcim sa k jednotlivým
fázam projektu pripomienky, poskytovateľ predloží faktúru až potom, ako sa pripomienky
zapracujú, alebo ako sa zluvné strany dohodnú na ďaľšom postupe v súlade s čl. 5 ods. 3
zmluvy.
Splatnosť ceny je do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. Vprípade,
že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne,
alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru bezodkladne vrátiť. Po
doručení opravenej alebo novej faktúry plynie nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti.
Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na
nasledovnej cene za vykonanie kvalifikačnej karty vodiča a ceny za vyhotovenie
Osvedčenia o školení vodiča:
-

Cena za vyhotovenie 1 kvalifikačnej karty vodičovi:
30,68 EUR bez DPH (slovom: tridsať EUR šesťdesiatosem centov)
36,82 EUR s DPH (slovom: tridsaťšesť EUR osemdesiatdva centov)

-

Cena za vyhotovenie 1 osvedčenia ADR o školení vodiča:
11,80 EUR bez DPH (slovom: jedenásťEUR osemdesiat centov)
14,16 EUR s DPH (slovom: štrnásť EUR šesťnásť centov)

7.

8.

9.

Poskytovateľ je povinný do 5. dňa každého kalendárneho mesiaca účinnosti zmluvy
informovať oprávnenú osobu objednávateľa o počte vyhotovených kvalifikačných kariet
vodiča a o počte vyhotovených osvedčení ADR o školení vodiča za obdobie uplynulého
kalendárneho mesiaca elektronicky na e-mailovú adresu oprávnenej osoby objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi uhradiť cenu za vyhotovenie kvalifikačných
kariet vodiča a osvedčenia ADR o školení vodiča na základe faktúry vystavenej a doručenej
objednávateľovi do sídla. Kvalifikačné karty vodiča a osvedčenia ADR o školení vodiča sa
dodávajú do sídla objednávateľa. V prípade ak niektorá kvalifikačná karta vodiča
a osvedčenia ADR o školení vodiča nebude spĺňať požiadavky podľa zmluvy, zaväzuje sa
poskytovateľ vyhotoviť pre objednávateľa novú kvalifikačnú kartu a/alebo nové osvedčenie
ADR o školení vodiča. V prípade, že počet kvalifikačných kariet vodiča a osvedčení ADR
o školení vodiča uvedený elektronicky podľa ods. 7 nebude v súlade s počtom skutočne
dodaných kariet vodiča a osvedčeniami ADR o školení vodiča, faktúra bude obsahovať
cenu za takto skutočne dodané karty vodiča a osvedčenia ADR o školení vodiča. Na
splatnosť a náležitosti faktúry sa použijú ustanovenia ods. 4 a 5 tohto článku zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že od roku 2015 za podmienok uvedených v tomto ods. Dôjde
k ročnej úprave ceny za 1 kvalifikačnú kartu vodiča a za 1 osvedčenie ADR o školení
vodiča v závislosti od výšky jadrovej inflácie v Slovenskej republike tak, že poskytovateľ
má po predchádzajúcom súhlase objednávateľa právo počnúc dňom 1.4.2015 a 1.4.2016
upraviť výšku ceny za 1 kvalifikačnú kartu vodiča a za 1 osvedčenie ADR o školení vodiča
zadaných do systému dňom 1.4.2015 a 1.4.2016 o oficiálnu výšku jadrovej inflácie
vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
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Objednávateľ sa zaväzuje udeliť súhlas na zvýšenie ceny podľa inflačnej doložky do 14 dní
odo dňa, keď ho poskytovateľ o takýto súhlas požiada, v opačnom prípade sa zmluvné
strany zaväzujú zabezpečiť rokovanie oprávnených osôb zmluvných strán za účelom
dosiahnutia dohody o tejto otázke.
Článok 5
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
2.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa zmluvy v nadväznosti na existujúcu
pôvodnú zmluvu od 01.01.2013
Poskytovateľ sa zmluvou zaväzuje:
a. zabezpečiť prevádzku Systému na plnenie záväzku podľa tejto zmluvy počas obdobia
štyroch rokov odo dňa uvedenia systému do prevádzky, v súlade s prevádzkovými
požiadavkami Objednávateľa,
b. vyhotoviť kvalifikačnú kartu vodiča podľa prílohy č. 1 zmluvy, resp. podľa pokynov
objednávateľa do 14 dní od zaevidovania žiadosti o vyhotovenie kvalifikačnej karty do
Systému,
c. vyhotoviť osvedčenie ADR o školení vodiča podľa prílohy č. 1 zmluvy, resp. podľa
pokynov objednávateľa do 5 pracovných dní od zaevidovania žiadosti do Systému,
d. pri plnení záväzkov podľa zmluvy postupovať podľa pokynov objednávateľa. Ak
pokyny objednávateľa podľa názoru poskytovateľa zásadným spôsobom odporujú
záujmom objednávateľa, je poskytovateľ povinný na nevýhodnosť takýchto pokynov
objednávateľa písomne upozorniť. Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ
odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa a poskytovateľ
nemôže včas dostať jeho súhlas. Poskytovateľ je však povinný o takomto postupe
objednávateľa bez zbytočného odkladu písomne informovať.
e. rozvíjať Systém v súlade s požiadavkami objednávateľa a všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa na Systém.
f. informovať objednávateľa o skutočnostiach rozhodujúcich pre plnenie tejto zmluvy,
ktoré poskytovateľ pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti.
Pri realizácia záväzku podľa článku 1 poskytovateľ bude postupovať podľa nasledovného
harmonogramu.
Fáza projektu
Prevádzka a údržba
Rozvoj Systému

3.

Časový harmonogram
Štvrťtočne.
Podľa potreby

Výstupný dokument
Zmenové konanie

Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi všetky výstupné dokumenty
jednotlivých fáz na schválenie. Objednávateľ má právo uplatniť si k takto predloženým
dokumentom pripomienky, ktoré sa zaväzuje predložiť bezodkladne, najneskôr do 3
pracovných dní od dodania dokumentov. Pripomienkou objednávateľa sa rozumie
pripomienka k vecnej (kvalitatívnej) stránke dokumentu. Poskytovateľ takto predložené
pripomienky zapracuje v lehote 3 pracovných dní od ich dodania, v opačnom prípade sa
zmluvné strany zaväzujú bezodkladne zrealizovať osobné stretnutie osôb oprávnených
konať vo veciach zmluvy za účelom eliminácie sporných bodov.
Jednotlivé následné projektové fázy môžu pokračovať výhradne po protokolárnej akceptácii
výstupov fázy predošlej.
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4.

5.

6.

7.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje vodičov v rozsahu nevyhnutnom pre
vydanie kvalifikačnej karty vodiča, tak ako to vyplýva zo zákona o povinnej základnej
kvalifikácii a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a osobné
údaje žiadateľov pre vydanie Osvedčenia ADR o školení vodiča podľa zákona o cestnej
doprave.
Poskytovateľ je jediná objednávateľom oprávnená osoba na výkon činností súvisiacich
s vydávaním kvalifikačných kariet vodiča a osvedčení ADR o školení vodiča podľa zmluvy.
Výkon činností zahŕňa všetky činnosti poskytovateľa, ktoré vykonáva v mene
objednávateľa, a to v rozsahu a spôsobom podľa špecifikácie, ktorú predložil poskytovateľ
ako svoju ponuku do verejného obstarávania.
Prevádzkovateľom systému podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) je výlučne
objednávateľ. Objednávateľ výslovne súhlasí, aby sprostredkovateľom podľa zákona
o ochrane osobných údajov bol poskytovateľ, prípadne iné objendávateľom poverené
subjekty. Sprostredkovateľ je povinný postupovať v súlade s prevádzkovými predpismi
vydanými objednávateľom.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri realizácii celého
Systému, ktorá spočíva najmä v poskytovaní a odovzávaní príslušných informácií,
podkladov a dokladov pre riadne a včasné splnenie záväzkov poskytovateľa, ako aj
rokovaní s inými subjektmi šyátnej správy Slovenskej republiky pre účely riadneho plnenia
zmluvy. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané informácie, podklady a doklady sú
bez právnych a obsahových vád.

Článok 6
Práva k Systému
1.

2.

Právo výkonu majetkových práv k vybudovanému Systému prechádzajú na objednávateľa
v deň nasadenia hardvérových a softvérých komponentov do riadnej prevádzky.
Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlas autora s postúpením práva výkonu majetkových práv je
daný.
Poskytovateľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne výhradnú licenciu, ktorá oprávňuje
objednávateľa používať Systém v neobmedzenom rozsahu na dobu 50 rokov.
Článok 7
Oprávnená osoba Objednávateľa
Objednávateľ vyhlasuje, že vo veciach tejto zmluvy je s poskytovateľom za objednávateľa
oprávnený konať generálny riaditeľ Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií
objednávateľa, prípadne v otázkach technických a prevádzkových ním poverený zástupca.
Článok 8
Zmluvné pokuty

1.

V prípade, že objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa čl. 5 ods. 5 zmluvy, podľa
ktorého je poskytovateľ jediná objednávateľom oprávnená osoba na výkon činností
súvisiacich s vydávaním kvalifikačných kariet vodiča podľa tejto zmluvy zaväzuje sa
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % (slovom dvadsať percent) zo
zmluvnej ceny uvedenej v čl. 4 ods. 1 zmluvy.
V prípade, že poskytovateľ poruší svoju povinnosť podľa čl. 5 ods. 2 zmluvy, podľa
ktorého sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať uvedený časový harmonogram, sa zaväzuje
uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 0,01 % za každý deň omeškania, avšak
maximálne vo výške 20 % (slovom dvadsať percent) nákladov v zmysle čl. 4 ods. 1 tejto
zmluvy.
Ak z dôvodov na strane objednávateľa, pre porušenie jeho povinností, najmä pre
neposkytnutie potrebnej súčinnosti poskytovateľovi podľa zmluvy, dôjde k zrušeniu
zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby jej platnosti a účinnosti, zaväzuje sa objednávateľ
uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 000 EUR.
V prípade, ak poskytovateľ opakovane podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti,
zaväzuje sa objednávateľovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100 000 EUR. Porušením
zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
a. Prerušenie činnosti personalizácie na obdobie dlhšie ako päť pracovných dní,
b. Zlyhanie informačného systému na obdobie dlhšie ako päť pracovných dní,
c. Nedodržanie opatrení na ochranu osobných údajov žiadateľov,
Objednávateľ má právo vypovedať zmluvu, ak poskytovateľ aj po opakovanom podstatnom
porušení svojich povinností uvedených v ods. 4 neodstránil tieto porušenia zmluvy ani
v dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní.
V takomto prípade má objednávateľ právo vypovedať zmluvu so 6 mesačnou výpovednou
lehotou, ktorá začína plynúť prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená poskytovateľovi, pričom sa neuplatní ods. 1 tohto článku
zmluvy.
V prípade nedodania kvalifikačnej karty objednávateľovi poskytovateľom v lehote 14 dní
od registrácie žiadosti žiadateľa v informačnom systéme alebo osvedčenia ADR o školení
vodiča v lehote do 5 pracovných dní sa na neho vzťahuje zmluvná pokuta vo výške 100
EUR za každý aj začatý deň omeškania.
Zmluvné pokuty sú splatné 30. dňom odo dňa, kedy došlo k splneniu povinnosti, na
porušenie ktorej sa vzťahuje zmluvná pokuta.
Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná
pokuta, týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie
náhrady škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
Článok 8
Komunikácia

1.
2.

3.

4.

Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom
oprávnených alebo poverených osôb.
Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k tejto zmluve, alebo
ktoré majú byť vykonané na základe tejto zmluvy, musia byť vykonané v písomnej podobe
a druhej strane buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného
poštového styku na adresu uvedenú na titulnej stránke tejto zmluvy, ak nie je ustanovené
alebo medzi stranami dohodnuté inak.
V prípade pochybností ohľadom doručenia sa oznámenie považuje za doručené doporučene
tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní a oznámenie doručené osobne dňom
osobného doručenia.
Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
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5.

Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj
deň:
a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo:
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa
odsťahoval“, „adresát neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa poštového
poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
Článok 9
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpsiov.
Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvou bližšie neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných
platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti
so zmluvou sa budú prioritne riešiť dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa spory
nevyriešia dohodou zmluvných strán, bude ich riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi
predpsismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré
najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.
Zmluva sa vyhotovuje v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 4
rovnopisy a poskytovateľ dva rovnopisy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy,
ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im
bránili platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu,
ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto výhlásenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne
nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1 - Špecifikácia systému

V Bratislave, dňa.........

V Bratislave, dňa.........

za objednávateľa:

za poskytovateľa

Ing. Martin Čatloš

Ing. Roman Kriško

vedúci služobného úradu

člen predstavenstva
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Príloha č. 1 – Špecifikácia systému
1.) Fáza prevádzky a údržby zahŕňa služby:

Činnosť
Technická a technologická podpora a zabezpečenie

Mesačný rozsah prác
5 človekodní

Monitoring, Reporting
Podpora požívateľov IS
Personalizácia a súvisiace činnosti
Cena služby mesačne
Cena služby štvťročne

3 človekodní
20 človekodní
32 človekodní
30.240,- EUR bez DPH
90.720,- EUR bez DPH

A) Technická a technologická podpora a zabezpečenie infraštruktúry

-

-

Hosting infraštruktrúty HW,SW komponetov – poskytnutie primeraných techn.
priestorov
Zabezpečenie prevádzky infraštruktúry v rozsahu 24x7
Administrácia infraštruktúry:
o konfigurovanie a správa diskového poľa
o správa bezpečnostnej politiky
o rekonfigurácia parametrov OS
o kontrola systémových logov
o monitoring serverov
o patch management
o správa zálohovania
o analýza HW problémov
Vykonávanie profylaktickej údržby infraštruktúry
Network management
Zabezpečenie životného cyklu HW,SW komponentov, upgrade, update komponentov

B) Monitoring, Reporting

-

Zabezpečenie procesov na trvalú úroveň bezpečnosti systému, audit systému
Reporting, tvorba reportov nad dátami
Pravidelný monitoring všetkých komponentov systému

C) Podpora požívateľov IS

-

Help-desk pre používateľov systému (hlásenie tech. porúch, procesné otázky,...)
v rozsahu 8x5
Metodická podpora používateľov systému
Pravidelné preškolovanie pracovníkov systému

D) Personalizácia a súvisiace činnosti

-

-

Personálne zabezpečenie rolí v IS:
o skladník
o personalizér
o kontrolór
Personalizácia kariet
Príprava zasielok pre distribúciu
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-

Logisitika kariet

2.) HW, SW – infraštruktúra, maintenance

Zabezpečenie HW a SW infraštruktúry komponentov na úrovni techn. podpory výrobcov tj.:
-

Personalizačná linka KKV, ADR
Dátový sklad pre IS KKV, IS ADR, IS ERRU
Aplikačné servery
DB servery
Certifikačné servery
Aktívne sieťové prvky
Zálohovacie zariadenie

Zabezpečenie dostatočnej výkonnej infraštruktúry, s odolnosťou proti výpadkom, predpokladaný
rast požiadaviek na výkon infraštruktúry.
V etape je zahrnutý životný cyklus jednotlivých komponentov a pravidelná obnova, všetky
upgrady a updaty hw, sw komponentov počas účinnosti zmluvy.
Činnosť
Údržba a obnova infraštruktúry
sieťové prvky) 2013
Údržba a obnova infraštruktúry
sieťové prvky) 2014
Údržba a obnova infraštruktúry
sieťové prvky) 2015
Údržba a obnova infraštruktúry
sieťové prvky) 2016

(HW, SW,
(HW, SW,
(HW, SW,
(HW, SW,

Cenová špecifikácia
10.000,- EUR bez DPH / štvťročne
40.000,- EUR bez DPH / ročne
10.000,- EUR bez DPH / štvťročne
40.000,- EUR bez DPH / ročne
10.000,- EUR bez DPH / štvťročne
40.000,- EUR bez DPH / ročne
10.000,- EUR bez DPH / štvťročne
40.000,- EUR bez DPH / ročne

3.) Vývoj, rozvoj a aplikačná podpora

Činnosť

Časová náročnosť – časové obdobie 48
mesiaov
modulov
450 človekodní 269.280,- EUR bez DPH

Vývoj základných funkčných
aplikácie IS ADR
Rozvoj, údržba a aplikačná podpora Systému
(Fixná časť)
Rozvoj, údržba a aplikačná podpora Systému
(Variabilná časť)
(1 človekodeň – 600 EUR bez DPH)

180 človekodní / ročne
27.000,- EUR bez DPH/ štvrťročne
108.000,- EUR bez DPH / ročne
203 človekodní / ročne
121.800,- EUR bez DPH / ročne

Procesy rozšírenia IS KKV o doménu ADR
-

Digitalizácia workflow procesov dotknutých subjektov,

strana 10

-

Vybudovanie rozhraní na ostatné informačné systémy Ministerstva

-

Doplnkové moduly vyplývajúce z iných práv. Noriem okrem Nariadení EP 1071/ 2009, 1072/
2009,1073 / 2009, 1213 / 2010, 992 / 2009

Legislatívne podklady vyžadujúce si doplnenie funkcionality ADR do IS KKV sú určené
zákonom 56/2012 z.z. A to hlavne paragraf 37:
Odborná príprava a skúška
1. Odbornú prípravu bezpečnostných poradcov a vodičov tvorí výučba teórie a praktické cvičenia.
Odborná príprava musí byť zameraná na praktickú stránku prepravy nebezpečných vecí; jej
rozsah a základný obsah upravuje dohoda ADR.
2. Skúšku organizuje a skúšobnú komisiu vymenúva a odvoláva dopravný správny orgán. Odbornú
prípravu zabezpečujú ním poverené právnické osoby (ďalej len „poverené zariadenie“).
3. Dopravný správny orgán poverí odbornou prípravou právnickú osobu, ktorá o to požiada a
preukáže, že
a. má osvedčenie o živnostenskom oprávnení a je zapísaná v obchodnom registri,
b. má vypracovaný plán výučby, v ktorom uvedie organizáciu, obsah a rozsah výučby teórie
a praktických cvičení v súlade s dohodou ADR, predpokladaný počet účastníkov v
jednotlivých kurzoch, skladbu vyučovacích predmetov a zoznam učebných materiálov,
c. má lektorov s odbornými predpokladmi; v ich zozname uvedie meno a priezvisko,
dosiahnuté vzdelanie a predmet výučby,
d. má vo vlastníctve alebo v nájme miestnosti vhodné ako učebne, ktoré vyhovujú
stavebno-technickým požiadavkám na pobytové miestnosti,
e. má vo vlastníctve alebo v nájme vhodné priestory na praktické cvičenia, ktoré zo
stavebno-technického hľadiska a z hľadiska vybavenia vyhovujú výučbe a praktickým
cvičeniam hasenia požiaru a poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí nebezpečnou
látkou,
f. má vypracovaný kontrolný systém sledovania výučby a praktických cvičení.
4. Lektor podľa odseku 3 písm. c) musí mať podľa obsahu a formy odbornej prípravy niektorú z
týchto kvalifikácií:
a. úplné stredné vzdelanie v odboroch súvisiacich s prevádzkovaním cestnej dopravy alebo
s výrobou a prepravou chemických látok a najmenej desať rokov odbornej praxe; to
neplatí, ak ide o lektora praktických cvičení hasenia požiaru a poskytovania prvej pomoci
pri zasiahnutí nebezpečnou látkou,
b. úplné stredné odborné vzdelanie v odboroch jednotlivých tém odbornej prípravy podľa
dohody ADR a najmenej desať rokov odbornej praxe,
c. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijných programoch, ktorých obsahové
zameranie súvisí s prevádzkovaním cestnej dopravy alebo s výrobou a prepravou
chemických alebo rádioaktívnych látok, a najmenej päť rokov odbornej praxe, alebo
osvedčenie bezpečnostného poradcu a tri roky praxe v oblasti prepravy nebezpečných
vecí, alebo
d. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných programoch, ktorých jednotlivé
témy obsahovým zameraním súvisia s požiadavkami dohody ADR na odbornú prípravu, a
najmenej päť rokov odbornej praxe.
5. Do odbornej prípravy sa uchádzač prihlasuje podaním žiadosti poverenému zariadeniu.
Žiadosť obsahuje základné údaje o jeho osobe, vzdelaní a doterajšej praxi pri preprave
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nebezpečných vecí v cestnej doprave; podrobnosti o obsahu žiadosti a o termínoch jej podávania
určuje poverené zariadenie. Za zamestnanca môže žiadosť podať aj jeho zamestnávateľ.
6. Poverené zariadenie písomne oznamuje dopravnému správnemu orgánu do troch pracovných
dní odo dňa začatia odbornej prípravy a do troch pracovných dní odo dňa skončenia odbornej
prípravy tieto údaje:
a. obchodné meno a sídlo povereného zariadenia,
b. miesto učební a výcvikových priestorov, v ktorých sa uskutočňuje odborná príprava,
c. dátum začatia a skončenia odbornej prípravy a rozvrh hodín,
d. zoznam účastníkov odbornej prípravy s uvedením mien a priezvisk, dátumu narodenia.
7. Skúška svojím obsahom a rozsahom musí byť v súlade s dohodou ADR; vykonáva sa po skončení
odbornej prípravy. O obsahu skúšky a jej výsledku skúšobná komisia vyhotoví protokol o
vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie, a bezodkladne ho postúpi
dopravnému správnemu orgánu na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Lehota uloženia
protokolu o vykonaní skúšky v registratúre dopravného správneho orgánu je päť rokov.
8. Potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy a skúšky je osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
ktorého formu a obsah upravuje dohoda ADR.

Dotknuté osoby a definované role riešenia

Na základe vyššie spomenutého je možné definovať zoznam dotknutých osôb a z toho
odvodiť budúce role rozšírenia riešenia IS KKV o doménu ADR.
-

Vodič ADR
Vodič, ktorý má záujem získať odbornú spôsobilosť ADR v procese vystupuje ako uchádzač.
V prípade, že už danú odbornú spôsobilosť získal, ďalej v ňom vystupuje ako vodič ADR.
V informačnom systéme nebude existovať samostatná rola pre osobu vodiča, keďže nie je dôvod
nato, aby doň mal prístup.

-

Bezpečnostný poradca ADR
Osoba, ktorý má záujem získať odbornú spôsobilosť bezpečnostného poradcu ADR v procese
vystupuje ako uchádzač. V prípade, že už danú odbornú spôsobilosť získal, ďalej v ňom vystupuje
ako bezpečnostný poradca ADR. V informačnom systéme nebude existovať samostatná rola pre
túto osobu, keďže nie je dôvod nato, aby doň mal prístup.

-

Poverené zariadenie – ďalej len školiace stredisko
Poverené zariadenie je právnickou osobou a pre potreby komunikácie s dopravným správnym
orgánom prostredníctvom rozšíreného IS KKV bude vystupovať vždy fyzická osoba zastupujúca
dané poverené zariadenie, pričom IS KKV nebude rozlišovať konkrétnu FO. Správa prístupových
oprávnení pre poverenú organizáciu bude v jej zodpovednosti a pridelí ich podľa svojich
interných smerníc zodpovedným zástupcom organizácie. Poverené zariadenie v systéme
nahlasuje začiatok a ukončenie školenia odbornej spôsobilosti v zmysle zákona, spravuje
prihlášky na skúšky o odbornej spôsobilosti a zaznačuje ich výsledok do systému. Rola „poverené
zariadenie“ je kombinovateľná s rolou „Lektor“.

-

Lektor
Lektor je FO, ktorá má zákonom predpísanú odbornú prax a potrebnú odbornú spôsobilosť.
Zoznam lektorov vedie v rozšírenom systéme dopravný správny úrad. Evidovaným lektorom
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je možné vygenerovať prístupové oprávnenia do systému, pričom jeden lektor môže byť súčasne
priradený iba k jednej poverenej organizácii (organizácia môže mať viacerých lektorov). Doklady
o odbornej spôsobilosti lektora ako aj o potrebnej praxe a vzdelaní vedie dopravný správny
orgán.
-

Dopravný správny orgán
Dopravný správny orgán vedie zoznam poverených organizácii, lektorov, eviduje zoznam školení
za účelom možnej kontroly. Vypisuje termíny konania skúšok v jednotlivých poverených
zariadeniach, nominuje členov komisie a na základe podpísaných zápisníc povoľuje vydávanie
kariet ADR pre vodičov a bezpečnostných poradcov. Rola DSO – dopravný správny orgán je
zlúčiteľná s rolou komisára.

-

Skúšobná komisia
Členov skúšobnej komisie vedie dopravný správny orgán a nominuje ich na dohľad nad
jednotlivými skúškami. Skúšobný komisár má možnosť zaznamenávať výsledky skúšok ako aj
prehliadať výsledky jednotlivých skúšok, ktorých sa zúčastnil, vrátane kompletnej dokumentácie
k nim.

Výkonné role personalizačnej linky
-

Personalizér
Pracovník personalizačnej linky zabezpečuje na základe pred generovaných dávok zo schválených
žiadostí vystavenie karty ADR pomocou nato určených technických zariadení.

-

Skladník
Skladník vedie zoznam cenín (v tomto prípade karty ADR) a vydáva ich personalizérovi za účelom
ich personalizácie.

-

Distribútor
Distribútor zabezpečuje distribučný proces nad personalizovanými kartami. Má právo vyhľadávať
v celom systéme.

-

Operátor
Operátor je pracovníkom správneho dopravného úradu, má právo vyhľadať karty a prepnúť ich
stav na základe diskrétneho údaja do jednej zo stavov:




-

Stratená
Odcudzená
Poškodená

Audítor
Audítor má v systéme práva ku každej obrazovke, ale len v pasívnom režime, nemôže vykonávať
žiadnu aktívnu činnosť. Okrem toho môže inicializovať skartáciu kariet, čo však fyzicky vykoná
skladník.

Karta ADR
Obsah karty
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Fyzické charakteristiky karty musia zodpovedať normám ISO 7810:2003 ID-1 a karty budú
vyrobené z plastu. Jeho farba musí byť biela s čiernym písmom. Musí obsahovať prídavný
bezpečnostný prvok ako napr. hologram, UV tlač alebo gilošované vzory.

Vzor osvedčenia vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci

Predná strana

ADR OSVEDČENIE O ŠKOLENÍ VODIČA

**

1. (OSVEDČENIE Č.)*
2. (PRIEZVISKO)*
3. (OSTATNÉ MENO(-Á))*
4. (DÁTUM NARODENIA dd/mm/rrrr)*
(umiestniť
5. (NÁRODNOSŤ)*
fotografiu vodiča) * 6. (PODPIS VODIČA)*
7. (VYDÁVAJÚCA ORGANIZÁCIA)*
8. PLATÍ DO: (dd/mm/rrrr)*

Zadná strana

PLATÍ NA TRIEDU(Y) ALEBO UN čísla:
CISTERNY
CISTERNY

INÉ AKO

9. (vložiť triedu
10. (vložiť
triedu
alebo UN číslo(-a))* alebo UN číslo(-a))*

*

Nahradiť text s vhodnými údajmi.

**
Rozlišovacia značka používaná na vozidlá v medzinárodnej premávke (pre
strany Dohovoru o cestnej premávke z roku 1968 alebo Dohovoru o cestnej
premávke z roku 1949, ako bolo oznámené Generálnemu tajomníkovi OSN
v súlade s článkom 45(4) alebo prílohou 4 týchto dohovorov).
Sériové číslo karty
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Číslo karty má desať miest a skladá sa z alfanumerických znakov, pričom jednotlivé pozície
znakov vyjadrujú vždy unikátnu informáciu a to nasledovne:


Prvý a druhý znak môže byť (T- ako typ):
o Znaky „AV“, keď ide o kartu vodiča ADR
o Znaky „AP“, keď ide o kartu bezpečnostného poradcu ADR
o



tretí až ôsmy znak (C – ako poradové číslo), môže nadobudnúť ľubovoľnú
alfanumerickú hodnotu a jednoznačne identifikuje držiteľa karty.



Deviaty až desiaty znak (V – vyhradené) tieto pozície sú vyhradené pre špeciálne účely,
aby bolo možné evidovať počet obnovení karty, počet znovu vydaní a podobne.


Ochranné prvky karty
Bezpečnostné pozadie

Pozadie karty je tvorené sústavou kriviek vypočítaných na základe goniometrických a
logaritmických algoritmov pomocou špecializovaného softwaru. Výsledné grafické tvary,
takzvané giloše tvoria základ grafického motívu navrhovanej karty. Táto metóda zabezpečuje,
aby bez konkrétnych vzorcov nebolo možné navrhnúť identickú kópiu karty, pričom samotné
giloše sa tlačia tzv. microprintom, kde hrúbka jednotlivých kriviek sa udáva v micrónoch.
Mikrotext

Mikrotext je metóda, kedy do bezpečnostného pozadia sa implementujú rôzne textové reťazce,
niektoré viditeľné na prvý pohľad a iné skryté, zapracované do bezpečnostného pozadia.
Mikrotext znemožňuje kopírovanie na bežných kopírovacích zariadeniach, keďže ich rozlíšenie
nedokáže zachytiť text vytlačený hrúbkou písma len niekoľko mikrónov.

Procesy rozšírenia IS KKV o doménu ADR
Poverené zariadenia
Identifikované procesy, o ktoré je nutné rozšíriť IS KKV nato aby bolo schopné zabezpečiť
funkcionalitu pre ADR.
-

Evidencia uchádzačov
Evidenciu je nutné zabezpečiť tak, aby bolo možné identifikovať jednotlivých uchádzačov naprieč
všetky poverené zariadenia. Proces tak isto musí rátať s evidenciou viacerých školení k jednému
uchádzačovi.
o uchádzač, vodič ADR – podľa kategórii ADR
o uchádzač, bezpečnostný poradca

-

Nahlásenie začiatku odbornej prípravy – školenia
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-

-

-

-

-

Nahlásenie ukončenia odbornej prípravy – školenia
Zaznačenie žiadostí o vystavenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti – vystavenie karty ADR
o pre vodičov ADR
o pre bezpečnostných poradcov ADR
o Skenovanie potrebných dokladov o jednotlivých uchádzačov
Žiadosť o určenie termínu konania skúšky odbornej spôsobilosti
o Zaslanie menného zoznamu uchádzačov a ich podkladov dopravnému správnemu
orgánu
Konanie skúšky odbornej spôsobilosti
o Tlač menného zoznamu
o Zaznačenie výsledkov skúšky
 Praktická časť
 Teoretická časť
o Tlač zápisnice o výsledkoch skúšky
o Zaznačenie (skenovanie) zápisnice o výsledkoch skúšky
Žiadosť o vystavenie karty ADR (pre vodičov a pre bezpečnostných poradcov)
o Podanie žiadosti na prvé vydanie na základe skúšky
o Podanie žiadosti o vystavenie náhradnej karty za stratenú, alebo poškodenú
o Podanie žiadosti z dôvodu zmeny osobných údajov
Nahlásenie straty karty ADR
Vrátenie karty ADR
Prehliadanie záznamov

Dopravný správny orgán
-

-

-

-

-

-

-

Evidencia zoznamu poverených zariadení
o Pridanie povereného zariadenia vrátane všetkých potrebných podkladov
o Zmena údajov povereného zariadenia
o Pozastavenie výkonu povereného zariadenia
o Evidencia správnych konaní k poverenému zariadeniu (kontroly, vybavenie, lektori, ...)
Evidencia lektorov
o Pridanie lektora a jeho manažment vrátane všetkých podkladov
o Priradenie lektora k poverenému zariadeniu
o Evidencia úkonov lektorov - automaticky
Evidencia odborných príprav
Skúšky odbornej spôsobilosti
o Menovanie komisie na skúšku odbornej spôsobilosti
o Určenie termínu konania skúšky odbornej spôsobilosti
o Potvrdenie výsledkov skúšky odbornej spôsobilosti
Manažment žiadosti o vystavenie kariet ADR
o Lustrácia žiadateľov
o Schválenie/zamietnutie žiadostí
Sledovanie schválených žiadostí o vystavenie karty ADR v procese personalizácie
o Zaradenie do dávky
o Personalizačný proces
o Distribúcia kariet
Manažment vystavených kariet ADR
o Sledovanie stavov kariet a štatistické pohľady
o Prepínanie stavov kariet
Korešpondencia s účastníkmi konaní
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o

-

uchádzačmi, držiteľmi kariet ADR – elektronicky a poštou, vrátane tlačových zostáv (tlač
obálok, podacích hárkov, formulárov, listov)
o poverenými zariadeniami – elektronicky a poštou, vrátane tlačových zostáv (tlač obálok,
podacích hárkov, formulárov, listov)
Správa užívateľov systému

Personalizačné a distribučné pracovisko
-

-

-

-

Sklad
o Príjem nepersonalizovaných/predpersonalizovaných kariet na sklad
o Výdaj zo skladu na personalizáciu
o Skartácia kariet určených na vyradenie
o Uskladnenie personalizovaných dávok kariet pred distribúciou
o Uskladnenie neprebratých kariet
o Uskladnenie vrátených a reklamovaných kariet
Personalizácia
o Výber a úprava dávok kariet
o Žiadosť o výdaj kariet zo skladu
o Personalizácia kariet
o Overenie personalizácie
o Tlač obálok a sprievodných dokumentov
o Vrátenie nepoužitých a poškodených kariet na sklad
o Uskladnenie pripravených dávok kariet na distribúciu
Distribúcia
o Tlač podacích hárkov
o Podanie na distribúciu
o Načítanie doručenie doručených kariet
o Uskladnenie neprebratých kariet
Reklamácie kariet
o Posúdenie opodstatnenosti reklamácie
o Zaradenie novej, prioritnej žiadosti o vystavenie karty

Popis aplikačného riešenia


Komunikačný server
server určený ako komunikačné rozhranie, zabezpečuje autentifikovaný prístup
užívateľov do privátnej siete riešenia. Server bude treba rozšíriť o nový node.



Firewall
chráni vnútornú sieť pred možnými útokmi bude potrebná jeho rekonfigurácia.



Informačný portál
vypracuje sa informačný portál k zákonu 56/2012 z.z. časť ADR



Certifikačný server
vydáva certifikáty umožňujúce automatizovaný prístup ku komunikačnému serveru
KKV/ADR



Komunikčný server KKV/ADR
poskytuje automatizované dáta KKV/ADR vo forme XML pomocou webových služieb
SOAP serverom s príslušnou autorizáciou.
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Aplikačný server KKV/ADR
vysokodostupné redundantné aplikačné servre pre IS



Databázový server
vysokodostupné redundantné DB servre pre IS



Dátový sklad KKV/ADR
dátový sklad s vysoko dostupným prístupom

MDVRR SR

Poverené zariadenia

Personalizačné pracovisko
Personalizačná linka KKV/ADR

VPN
Dátový sklad KKV a ADR

DB server

Certifikačný server KKV/ADR

Komunikačný server

Aplikačný server KKV/ADR

Aplikačný server KKV/ADR

Informačný portál ADR
Firewall

Zálohovacia sieť

Páskové zálohovacie zariadenie

Hardvérová infraštruktúra riešenia
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