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ÚV SR - 761/2015 

 
 

ZMLUVA O  SPLNENÍ ODBORNÝCH ÚLOH V OBLASTI 

INFORMATIZÁCIE  

 

vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve č. ÚV SR - 1279/2014  

uzavretej medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. decembra 

2014  

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“) 
 

 

medzi nasledovnými Zmluvnými stranami: 

 

Názov      Úrad vlády Slovenskej republiky  

Sídlo      Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava  

IČO      00 151 513 

Bankové spojenie    Štátna pokladnica, Bratislava 

IBAN      SK58 8180 0000 0070 0030 2991 v zastúpení 

      Ing. Igor Federič 

      vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  

Zodpovedný za technickú stránku   Ing. Branislav Világi  

E-mail      

(ďalej ako „ÚV SR“) 

 

a  

 

Názov      Národná agentúra pre sieťové a elektronické 

      služby (NASES) 

Sídlo      Kollárova 8, 917 02 Trnava 

IČO      42 156 424 

Bankové spojenie    Štátna pokladnica, Bratislava 

IBAN      SK22 8180 0000 0070 0054 1386 

v zastúpení     Mgr. Rastislav Janota 

      generálny riaditeľ 

E-mail       

(ďalej ako „NASES“) 

 

(ÚV SR a NASES ďalej jednotlivo ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné 

strany“) 
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PREAMBULA 

 

(i) VZHĽADOM NA TO, ŽE ÚV SR na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „kompetenčný zákon“), Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky zo dňa 12. mája 2010 v znení 

neskorších zmien (ďalej ako „Štatút“) koordinuje plnenie úloh v oblasti 

informatizácie spoločnosti; 
 

(ii) VZHĽADOM NA TO, ŽE na základe Zmluvy o partnerstve č. ÚV SR -1279/2014 

uzavretej medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. decembra 2014 (ďalej ako 

„Zmluva o partnerstve“), uzavretej s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu, je ÚV 

SR partnerom a plní zverené úlohy v rámci Projektu  

 

Názov projektu:    Národný projekt Digitálne učivo na dosah  

Prijímateľ NFP/hlavný partner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR 

Kód ITMS Projektu:    21110120056 

Miesto realizácie projektu:   Oprávneným miestom realizácie projektu  

je územie SR, okrem územia Bratislavského 

samosprávneho kraja, teda celé územie 

cieľa Konvergencie  

        Číslo výzvy:    OPIS-2014/1.2/06-NP  

(ďalej ako „Projekt“); 

 

(iii) VZHĽADOM NA TO, ŽE Úrad vlády Slovenskej republiky Rozhodnutím vedúceho 

Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2008 dňa 18. decembra 2008 o zriadení 

príspevkovej organizácie NASES  v znení dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zriadil za 

účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy 

a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb pre Úrad vlády 

Slovenskej republiky, pre ostatné orgány štátnej správy, právnické a fyzické osoby, 

ktoré požadujú a/alebo spracovávajú informácie, dáta z informačných systémov, 

databáz a registrov verejnej správy samostatnú štátnu príspevkovú organizáciu 

NASES; 

 

(iv) VZHĽADOM NA TO, ŽE predmetom činnosti štátnej príspevkovej organizácie 

NASES je podľa čl. III. písm. a) Štatútu Národnej agentúry pre sieťové 

a elektronické služby (NASES) zo dňa 1. januára 2009 v znení jeho neskorších 

doplnení a zmien realizovanie aplikácie programov a informačných systémov 

z oblasti informatiky a informatizácie spoločnosti a podľa čl. III. písm. r) Štatútu 

NASES v znení jeho neskorších doplnení a zmien je predmetom činnosti plnenie 

ďalších úloh určených vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky;  

 

(v) VZHĽADOM NA TO, ŽE ÚV SR vykonáva nad štátnou príspevkovou 

organizáciou NASES obdobnú kontrolu ako nad vlastnými organizačnými útvarmi, 

nakoľko vedúci ÚV SR vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa NASES, ktorý 
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je štatutárny orgán NASES a ÚV SR schvaľuje štatút upravujúci predmet činnosti 

NASES; 

 

(vi) VZHĽADOM NA TO, ŽE rozpočet NASES je súčasťou rozpočtovej kapitoly ÚV 

SR; 

 

(vii) VZHĽADOM NA TO, ŽE NASES má uzatvorenú rámcovú dohodu č. 

12/75/2014/NASES zo dňa 22.10.2014, ktorá bola podpísaná na základe súhlasného 

stanoviska RO OPIS zo dňa 10.10.2014 na základe vykonanej administratívnej 

kontroly VO pri ktorej nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného 

obstarávania definovaných právnymi predpismi ES a SR pre verejné obstarávanie, 

ktorá je výsledkom verejnej súťaže na predmet zákazky „Realizácia optických sietí“ 

vo Vestníku verejného obstarávania č. 34/2013 zo dňa 16.02.2013 pod značkou 2416 

– MSP a v Úradnom vestníku EÚ 2013/S 035-055184 z 16.02.2013; 

 

(viii) PRETO, berúc na zreteľ a spoliehajúc sa na príslušné dojednania, záväzky a 

vyhlásenia a záruky obsiahnuté v tejto Zmluve, a s úmyslom byť viazaní touto 

Zmluvou, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:  

 

 

Článok 1 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie odborných úloh v oblasti informatizácie 

spoločnosti, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o partnerstve a ktoré sa voči prijímateľovi 

NFP zaväzuje vykonať ÚV SR prostredníctvom na plnenie týchto úloh zriadenej 

príspevkovej organizácie NASES. Tieto úlohy bude NASES vykonávať na území SR 

vynímajúc územie Bratislavského kraja.   

 

2. Na základe vyššie uvedeného sa NASES  touto zmluvou zaväzuje splniť v mene a na 

účet ÚV SR odborné úlohy a zrealizovať činnosti súvisiace so záväzkom ÚV SR 

zrealizovať vymedzené časti Projektu. 

 

3. Presný prehľad odborných úloh tvorí prílohu č. 1 a prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že príloha č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy sú v súlade so Zmluvou 

o partnerstve a s jej prílohami. Ak budú vykonané zmeny formou dodatku v Zmluve 

o partnerstve, predovšetkým v prílohách č. 1. a 2., Zmluvné strany sa dohodli takéto 

zmeny primerane premietnuť do tejto Zmluvy, aby boli v súlade s aktuálnym znením 

Zmluvy o partnerstve a jej prílohami.    

 

4. Zmluvné strany sú povinné poskytovať si vzájomnú súčinnosť a podporu pri plnení 

tejto Zmluvy. 

 

5. Kontrolu výkonu odborných úloh budú vykonávať poverení zamestnanci ÚV SR, čím 

nie je dotknuté právo vykonať kontrolu plnenia odborných úloh aj bez uvedenia 

dôvodu, a to kedykoľvek.  

 

6. V rámci odborných úloh zverených touto Zmluvou, NASES je povinný zabezpečiť 

vyhotovenie aj projektovej dokumentácie a uskutočniť a odovzdať optickú líniovú  



 4/5 

stavbu (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli, že preberací proces týchto úloh 

bude uskutočnený aj za účasti zástupcu ÚV SR zodpovedného za technickú stránku.  

 

 

Článok 2 

 

1. ÚV SR zabezpečí finančné krytie plnenia odborných úloh vymedzených v Prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy, a to formou poskytnutia zálohových platieb. Zálohové platby poskytne ÚV SR 

z prijatých finančných prostriedkov vo forme zálohovej platby z Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR z osobitného účtu, ktorý bol vytvorený na účel realizácie 

Projektu a je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, na osobitný účet NASES, ktorý bol 

vytvorený na účel realizácie Projektu a je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.  

 

2. NASES je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať ÚV SR v termíne do 30 dní.  

 

 

Článok 3 

 

1. Úprava majetku a duševného vlastníctva obstaraných v rámci plnenia odborných úloh sa 

riadi primerane príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. Z2111022004701 a Zmluvy o partnerstve. 

 

2. Po podpísaní preberacieho protokolu a prebratí všetkých úloh a aktivít povereným 

zamestnancom ÚV SR, výsledkom ktorých bude aj majetok, bude následne tento majetok 

bezodplatne prevedený na ÚV SR. Zmluvné strany sa dohodli, že preberací proces týchto 

úloh bude uskutočnený za účasti zástupcu ÚV SR zodpovedného za technickú stránku. 

 

Článok 4 

 

1. Zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu ukončiť dohodou alebo ju písomne vypovedať, 

a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým 

dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane. 

 

2. Na právne vzťahy touto Zmluvou zvlášť neupravené sa použijú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky a európskeho práva. 

 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je nasledovná príloha: 

 

Príloha č. 1 – Prehľad odborných úloh  

Príloha č. 2  –  Rozpočet 

 

4. Všetky zmeny tejto Zmluvy musia byť urobené písomne po dohode Zmluvných strán, a to 

vo forme očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 
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5. Táto Zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane NASES a 

päť rovnopisov dostane ÚV SR. 

 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je im dostatočne jasný a zrozumiteľný, je 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a 

na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

NASES   ÚV SR 

Mgr. Rastislav Janota Ing. Igor Federič  

generálny riaditeľ NASES vedúci ÚV SR 

 

 

 

 

 

 

Podpis: ______________________     

 

 

 

 

Dátum: ______________________  

Miesto: Bratislava 

  

Podpis: ______________________ 

 

 

 

 

Dátum: ______________________ 

Miesto: Bratislava 

 

 

 



Prehľad odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti  

(zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) 

 
 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita : Analýza a dizajn IS 

Cieľ aktivity Analýza a design riešenia IS  

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

01/2015 – 06/2015 

Opis aktivity Analýza existujúceho stavu, návrh riešenia 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

- detailná funkčná špecifikácia systému 

- technická architektúra 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

126 000,00 EUR 

Zmluvná  

strana 

Činnosı a výstupy partnera v rámci aktivity  

NASES Partner      bude      zabezpečovať      činnosti      a výstupy 

k rozpočtovým položkám definovaným  v poslednom stĺpci 
rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je 

uvedený ako vlastník; realizáciu  aktivity  zabezpečí 
dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania. 

 

Spolu - 100% 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita : Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 

Cieľ aktivity realizovať dodávku HW a potrebných SW licencií 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2015 – 05/2015 

Opis aktivity v rámci tejto etapy bude realizovaná dodávka HW zariadení a potrebných SW 

licencií. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

- pripravené vývojové, testovacie, pilotné a produkčné prostredie 
- umiestnené, zapojené, nainštalované a nakonfigurované všetky HW 

a SW komponenty 
- nainštalovaný a nakonfigurovaný HW a SW na zabezpečenie 

potrebnej dostupnosti 



 
  

 
  

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

5 446 977,32 EUR 

Zmluvná  

strana 

Činnosı a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

NASES Partner      bude      zabezpečovať      činnosti      a výstupy 

k rozpočtovým položkám definovaným  v poslednom stĺpci 
rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je 

uvedený ako vlastník; realizáciu  aktivity  zabezpečí 
dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania. 

 

Spolu - 100% 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita : Implementácia IS 

Cieľ aktivity vyvinúť a implementovať moduly IS 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

01/2015 – 08/2015 

Opis aktivity v rámci tejto etapy budú vyvinuté jednotlivé moduly IS pre národný projekt 

podľa špecifikácií vypracovaných v aktivite „Analýza a dizajn IS“. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

- implementovaná funkcionalita jednotlivých modulov podľa 

odsúhlasených analytických dokumentov 
- integrované moduly 

- implementované bezpečnostné mechanizmy 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

20 178 840,00 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosı a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

NASES Partner      bude      zabezpečovať      činnosti      a výstupy 

k rozpočtovým položkám definovaným  v poslednom stĺpci 
rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je 

uvedený ako vlastník; realizáciu  aktivity  zabezpečí 
dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania. 

 

Spolu - 100% 



 

 
 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita : Riadenie projektu (610620 Osobné náklady) 

Cieľ aktivity zabezpečiť  riadenie  projektu  v súlade  s Riadiacou  dokumentáciou  MF  ako 

SORO pre OPIS 

Termín realizácie 01/2015 – 12/2015 

aktivity (štvrťrok/rok)  

Opis aktivity  
Projektový tím 

Riadenie projektu internými kapacitami NASES pomocou nasledovných 

pracovných pozícií (spolu päť pracovných pozícií): 

- projektový manažér (1x) 

- finančný manažér (2x) 

- technický manažér (1x) 

- technický manažér pre projektovanie (1x) 

- technický manažér pre GIS (1x) 

- Administratívny manažér  (1x) 

 

 
 
Finančné riadenie - finančné riadenie  projektu (žiadosti  o platbu), kontrola 

rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými  dokladmi, kontrola podpornej 

účtovnej dokumentácie, poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov, 

riadenie zmien v oblasti finančného riadenia a rozpočtu projektu a 

zabezpečenie zmien a doplnení ŽoP. 

 
Monitoring projektu - monitorovanie projektu (monitorovacie správy – 

priebežné, následné, záverečná – a podporná dokumentácia k nim), kontrola 

jeho priebehu a súladu s cieľmi, monitorovanie napĺňania indikátorov projektu, 

vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu a riadenie publicity a 

informovanosti o projekte. 

 
Riadenie projektu pokrýva aj aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT 

projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle 

výnosu k štandardom pre ISVS č. 312/2010, ktoré bude zabezpečovať žiadateľ 

a to svojimi zdrojmi, v spolupráci s dodávateľom technického riešenia. 



 
  

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výstupmi aktivity budú podklady k  žiadosti o platbu, monitorovacie správy 
projektu a pod. Riadenie projektu pokrýva aj aktivity podľa aktuálnej metodiky 
riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového 
cyklu v zmysle výnosu k štandardom pre ISVS č.   312/2010,   ktoré   bude   
zabezpečovať   žiadateľ   a to   svojimi   zdrojmi, v spolupráci s dodávateľom 
technického riešenia 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

49 800,00 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Partner Partner      bude      zabezpečovať      činnosti      a výstupy 

k rozpočtovým položkám definovaným  v poslednom stĺpci 
rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je 

uvedený ako vlastník; realizáciu  aktivity  zabezpečí 
dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania. 

 

Spolu - 100% 



P.č. Skupina aktivít Názov aktivity
Skupina  výdavkov 

podpoložka
Názov výdavku MJ

Jednotková 

cena bez DPH 

(v EUR)

Počet 

jednotiek

Spolu s DPH (v 

EUR)

Oprávnený 

výdavok (v EUR)

Neoprávn

ený 

výdavok 

(v EUR)

Intenzita 

pomoci (v 

%)

Hodnota NFP (v 

EUR)
Komentár Vlastník

Vykonávateľ

1
Hlavné aktivity

analýza a dizajn IS 711003 Softvér
Analýza existujúceho stavu, návrh riešenia, 

projektová dokumentácia
projekt 105 000,00 1 126 000,00 126 000,00 0 100,00% 126 000,00 Analýza a dizajn riešenia IS UV SR NASES

2 Hlavné aktivity analýza a dizajn IS 711003 Softvér operačný model a bezpečnosť projekt 416 666,66 1 499 999,99 499 999,99 0 100,00% 499 999,99 vypracovanie operačného modelu a bezpečnosti pre národný projekt MSVVaS

3 Hlavné aktivity Implementácia IS
717001 Realizácia 

nových stavieb
Riadenie realizačnej časti projektu počet  km 17 625,00 944 19 965 600,00 19 965 600,00 0 100,00% 19 965 600,00

Projektovo-inžinierske práce a stavebné práce potrebné pre vybudovanie last-mile z agregačného 

DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania. Položka zahŕňa vypracovanie 

projektovo-inžinierskej dokumentácie.

UV SR NASES

4 Hlavné aktivity Implementácia IS

716 prípravná a 

projektová 

dokumentácia

Riadenie realizačnej časti projektu Projekt 99 600,00 1 119 520,00 119 520,00 0 100,00% 119 520,00 riadenie realizačnej časti národného projektu UV SR NASES

5 Hlavné aktivity Implementácia IS

 716 prípravná a 

projektová 

dokumentácia

Projektovo-inzinierske prace - dozor a 

review
Projekt 78 100,00 1 93 720,00 93 720,00 0 100,00% 93 720,00 Projektovo-inzinierske prace - dozor a review UV SR NASES

6 Hlavné aktivity

obstaranie a 

nasadenie HW a 

SW licencií

 713006 

Komunikačná 

infraštruktúra

Servery pre rozšírenie kapacít 

monitorovacieho a dohľadového systému - 

switch

kus 265 512,34 1 318 614,81 318 614,81 0 100,00% 318 614,81
Servery a príslušný HW potrebný pre zabezpečenie riadnej funkcionality monitorovacie a 

dohľadového systému pre monitorovanie a dohľad sieťovej infrašruktúry
UV SR NASES

7 Hlavné aktivity

obstaranie a 

nasadenie HW a 

SW licencií

713006 

Komunikačná 

infraštruktúra

switch - prístupová prenosová infraštuktúra - 

Sieťové prvky centrálneho bodu
kus 92 181,67 2 221 236,01 221 236,01 0 100,00% 221 236,01 Sieťové prvky centálneho bodu UV SR

NASES

8 Hlavné aktivity

obstaranie a 

nasadenie HW a 

SW licencií

713006 

Komunikačná 

infraštruktúra

switch - prístupová prenosová infraštuktúra - 

Sieťové prvky infarštruktúry na lokalitách 

školských zariadení

kus 1 520,00 237 432 288,00 432 288,00 0 100,00% 432 288,00 Sieťové prvky prenosovej infraštruktúry umiestnené v koncových bodoch UV SR

NASES

9 Hlavné aktivity

obstaranie a 

nasadenie HW a 

SW licencií

713006 

Komunikačná 

infraštruktúra

switch - prístupová prenosová infraštuktúra -

sieťové prvky v DBTO uzloch
kus 10 250,00 12 147 600,00 147 600,00 0 100,00% 147 600,00 Sieťové prvky prenosovej infraštruktúry v agragačných DBTO uzloch UV SR

NASES

10 Hlavné aktivity

obstaranie a 

nasadenie HW a 

SW licencií

713006 

Komunikačná 

infraštruktúra

Lokálna infraštruktúra - LAN prepínač kus 2 427,50 711 2 071 143,00 2 071 143,00 0 100,00% 2 071 143,00 Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach UV SR
NASES

obstaranie a 

nasadenie HW a 

SW licencií

Lokálna infraštruktúra - Wifi prístupový bod Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach

633002 Výpočtová 

technika

11 Hlavné aktivity kus 440,83 3 200 1 692 522,70 1 692 522,70 0 100,00% 1 692 522,70 UV SR

obstaranie a 

nasadenie HW a 

Kamera a príslušné HW vybavenie potrebné pre zvýšenie bezpečnosti a možnosť dohľadu nad 

inštalovaným HW vybavením.

633002 Výpočtová 

technika
Lokálna infraštruktúra - IP kamera

12 Hlavné aktivity kus 772,5 252 233 604,00 233 604,00 0 100,00% 233 604,00 UV SR

Centrálna HW infraštruktúra - Wifi kontrolér, 

LAN, Firewall, Load Balancer

Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokaálnej 

infraštruktúry inštalovaných v projekte

obstaranie a 

nasadenie HW a 

SW licencií

713006

Komunikačná 

infraštruktúra

13 Hlavné aktivity kus 38 182,03 16 733 094,98 733 094,98 0 100,00% 733 094,98 MSVVaS

Centrálna infraštruktúra - Systém pre 

kontrolu a ochranu Internetovej 

komunikácie (riadenie šírky pásma per 

užívateľ a eliminácia  škodlivého obsahu)

Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokaálnej 

infraštruktúry inštalovaných v projekte

obstaranie a 

nasadenie HW a 

SW licencií

713006

Komunikačná 

infraštruktúra

14 Hlavné aktivity kus 20 835,20 12 300 026,88 300 026,88 0 100,00% 300 026,88 MSVVaS

Centrálna HW infraštruktúra   - Systém pre 

autentifikáciu a autorizáciu a sieťový 

manažment

Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokaálnej 

infraštruktúry inštalovaných v projekte

obstaranie a 

nasadenie HW a 

SW licencií

713006

Komunikačná 

infraštruktúra

15 Hlavné aktivity kus 18 575,23 14 312 063,86 312 063,86 0 100,00% 312 063,86 MSVVaS

hw zariadenia - centrálna infraštruktúra - 

databáza identít, certifikačná autorita

Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokaálnej 

infraštruktúry inštalovaných v projekte

NASES

NASES



obstaranie a 

nasadenie HW a 

SW licencií

713006

Komunikačná 

infraštruktúra

16 Hlavné aktivity kus 46 875,00 8 450 000,00 450 000,00 0 100,00% 450 000,00 MSVVaS

Hw zariadenia - centrálna infraštruktúra - 

centrálny manažment kamerových 

systémov a ich archivácia

Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokaálnej 

infraštruktúry inštalovaných v projekte

obstaranie a 

nasadenie HW a 

SW licencií

713006

Komunikačná 

infraštruktúra

17 Hlavné aktivity kus 25 930,83 4 124 467,98 124 467,98 0 100,00% 124 467,98 MSVVaS

obstaranie a 

nasadenie HW a 

SW licencií

Licencie pre monitorovací a dohľadový 

systém a) základná licencia

licencie pre monitorovací a dohľadový systém (základná)

18 Hlavné aktivity 633013 Softvér ks licencií 33,33 7 500 299 970,00 299 970,00 0 100,00% 299 970,00 UV SR

obstaranie a
Licencie pre monitorovací a dohľadový 

systém b) rozšírená licencia
UV SR

nasadenie HW a 

SW licencií
licencie pre monitorovací a dohľadový systém (rozšírená)

19 Hlavné aktivity 633013 Softvér ks licencií 83,33 300 29 998,80 29 998,80 0 100,00% 29 998,80

Testovanie a 

nasadenie IS
Implementácia centrálnej infraštruktúry Implementácia nastavení podľa dizajnu na HW  a SW centrálnej infraštruktúry

MSVVaS 

MSVVaS

20 Hlavné aktivity 711003 Sotvér projekt 137 083,33 1 164 500,00 164 500,00 0 100,00% 164 500,00

Testovanie a Implementácia nastavení podľa dizajnu na HW

22 Hlavné aktivity nasadenie IS 711003 Sotvér projekt
#

#
1

#

#
49 999,20 0

#

#
49 999,20 a SW lokálnej infraštruktúry MSVVaS

637027 Odmeny 

zamestnancov mimo 

pracovného pomeru

riadenie projektu interné MŠVVaŠ - mzdy

23 Podporné aktivity Riadenie projektu projekt
#

#
1

#

#
83 364,20 0

#

#
83 364,20 MSVVaS

MSVVaS

610620 Osobné 

náklady
riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody

24 Podporné aktivity Riadenie projektu projekt
#

#
1

#

#
29 135,78 0

#

#
29 135,78

dohoda o pracovnej činnosti (limit max. 10 hod týždenne): projektovo-finančný manažér ÚV, 

technický manažér č.1, technický manažér č. 2 ÚV, administratívny pracovník ÚV

riadenie projektu interné ÚV SR

610620 Osobné 

náklady

25 Podporné aktivity Riadenie projektu projekt
#

#
1

#

#
67 500,00 0

#

#
67 500,00 UV SR

637005 Špeciálne 

služby
externé projektové riadenie projektu (projektové riadenie, finančné riadenie, monitoring)

26 Podporné aktivity Riadenie projektu projekt
#

#
1 284 160,00

##

##
0

#

#

##

##
UV SR

Tlačová správa na začiatku a na konci projektu. Bude obsahovať informácie o projekte, jeho 

prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF ako zdroji tejto nenávratnej finančnej pomoci.

Tlačová správa

Publicita a 

informovanosť

637004  Všeobecné 

služby

MSVVaS 

MSVVaS

27 Podporné aktivity ks
#

#
2 240 240 0

#

#
240

28 Podporné aktivity ks
#

#
1 360 360 0

#

#
360

interne
Publicita a 

informovanosť

637004  Všeobecné 

služby
Informačná tabuľa ÚV SR Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu partnera.

Školenia užívateľov na služby IS

interné riadenie projektu projektovým tímom MŠVVaŠ SR - hrubá mzda (dohoda o  pracovnej 

činnosti (limit max. 10 hod týždenne): projektový manažér MŠ, finančný manažér MŠ, asistent 

MŠ, technický manažér MŠ, manažér kvality MŠ)

interné riadenie projektu projektovým tímom MŠVVaŠ SR - odvody  (dohoda o pracovnej činnosti 

(limit max. 10 hod týždenne):  projektový manažér MŠ, finančný manažér MŠ, asistent MŠ, 

technický manažér MŠ, manažér kvality MŠ)

expterné projektové riadenie MŠVVaŠ SR

Publicita a 

informovanosť

637004  Všeobecné 

služby
Informačná tabuľa MŠVVaŠ SR Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu MŠVVaŠ SR.

NASES

NASES

NASES / ÚV 

SR



29 Podporné aktivity ks
#

#
1 360 360 0

#

#
360 UV SR

30 Podporné aktivity ks
#

#
1 360 360 0

#

#
360 MSVVaS

31 Podporné aktivity ks
#

#
1 360 360 0

#

#
360 UV SR

Nálepky na IKT

Publicita a 637003  Propagácia, komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu v súlade s

32 Podporné aktivity informovanosť reklama a inzercia ks 0,3 4518 1 626,48
#

#
0

#

#

#

#
Manuálom pre informovanie a publicitu MSVVaS

33 Podporné aktivity ks 1,5 200 360 360 0
#

#
360 MSVVaS

Publicita a 

informovanosť

637004  Všeobecné 

služby
Tlačený informačný materiál

34 Podporné aktivity ks 2 200 480 480 0
#

#
480 MSVVaS

637027 Odmeny 

zamestnancov mimo 

pracovného pomeru

manažment publicity projektu - mzdy

Publicita a 

informovanosť

35 Podporné aktivity projekt
#

#
1

#

#
50 483,88 0

#

#
50 483,88 MSVVaS

610620 Osobné 

náklady
manažment publicity projektu - odvody

Publicita a 

informovanosť

36 Podporné aktivity projekt
#

#
1

#

#
17 644,12 0

#

#
17 644,12 MSVVaS

Publicita a 

informovanosť

#

#

37 Podporné aktivity projekt 1 136 800,00
##

##
0

#

#

##

##
MSVVaS

38 Podporné aktivity projekt 1
#

#
24 000,00 0

#

#
24 000,00 MSVVaS

Publicita a PR aktivity pre projekt v súlade s Manuálom

39 Podporné aktivity informovanosť projekt 1 266 263,20
##

##
0

#

#

##

##
pre informovanosť a publicitu MSVVaS

29 409 467,87 29 409 467,87 0 29 409 467,87SPOLU

interne

interne

Publicita a 

informovanosť

637004  Všeobecné 

služby
Návrh a tvorba TV spotov

#

#

#

#

PR aktivity pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu

637004  Všeobecné 

služby
Nákup vysielacieho času

#

#

#

Informačný materiál o aktivitách projektu pre každú digitálnu triedu min. v rozsahu 6 strán formátu 

DL

publicita projektu - mzdy (pracovné pozície: hlavný manažér pre publicitu; manažér publicity (TT), 

manažér publicity (SN), manažér publicity (SN), manažér publicity (BB), manažér publicity (BS)

publicita projektu - odvody (pracovné pozície: hlavný manažér pre publicitu; manažér publicity 

(TT), manažér publicity (SN), manažér publicity (SN), manažér publicity (BB), manažér publicity 

(BS)

637004  Všeobecné 

služby

PR služby a nákup printových a online 

médií

PR aktivity (PR služby a nákup printových a online médií) pre projekt v súlade s Manuálom pre 

informovanosť a publicitu

Publicita a 

informovanosť

637004  Všeobecné 

služby
Trvalá vysvetľujúca tabuľa ÚV SR Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle partnera.

Nálepky na označenie informačno-

Publicita a 

informovanosť

637004  Všeobecné 

služby
Informačný plagát Informačný plagát o projekte v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu

Publicita a 

informovanosť

637004  Všeobecné 

služby
Informačná tabuľa ÚV SR Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu partnera.

Publicita a 

informovanosť

637004  Všeobecné 

služby
Trvalá vysvetľujúca tabuľa MŠVVaŠ SR Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle MŠVVaŠ SR.




