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Servisná zmluva 

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

(ev.č. 2021/22/ZML) 

 

medzi 

 

Názov:    Slovenské centrum dizajnu 

Sídlo:    Jakubovo nám. 12,  814 99 Bratislava 

V mene ktorého koná: Mgr. art. Maroš Schmidt, riaditeľ 

IČO:    00699993 

Registrácia: Register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky 

ako príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 

 

Obchodné meno:   Altamira Softworks, s. r. o. 

Sídlo:    Jaskový rad 187, 831 01 Bratislava     

V mene ktorej koná:  Mgr. Tomáš Mašek, konateľ 

IČO:    44880774 

DIČ:    2022861368 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I: oddiel Sro, 

vložka č. 59592/B. 

 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Čl. I 

 Predmet zmluvy 

 

 (1) Poskytovateľ je víťazom výzvy na predkladanie ponúk objednávateľa s ev. č. 

094/2021/SCD z 9.3.2021 na dodanie servisu k novej webovej stránke objednávateľa 

a poskytovateľ sa v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve, ktorá tvorí prílohu č. 1 

k tejto zmluve, a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve zaväzuje pre 

objednávateľa zabezpečiť servis novej webovej stránku objednávateľa. 

 

(2) Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi uhradiť za riadne poskytovaný servis 

odmenu v súlade s touto zmluvou a cenovou ponukou poskytovateľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 

k tejto zmluve. 

 

(3) Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky povinnosti, ktoré je povinný vykonať 

podľa tejto zmluvy riadnym spôsobom a s náležitou odbornou starostlivosťou. 

 

(4) Podpisom tejto zmluvy poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil 

s rozsahom a povahou poskytovania servisu, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a 

iné podmienky nevyhnutné k poskytovaniu servisu a že disponuje takými kapacitami a 

odbornými znalosťami, ktoré sú k poskytovaniu servisu nevyhnutné, a že si je vedomý, že 

objednávateľ uzatvára túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto znalosti, vedomosti, skúsenosti a 

vybavenie poskytovateľa. 
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      Čl. II 

Povinnosti poskytovateľa 

 

(1) Poskytovateľ  sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa servis novej webovej 

stránky objednávateľa podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ak 

z požiadaviek uvedených v nasledujúcich odsekoch nevyplýva niečo iné. 

 

(2) Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť prevádzku novej webovej stránky objednávateľa, 

tzn. zaistiť a umožniť objednávateľovi a ďalším užívateľom webovej stránky dostupnosť 

všetkých dohodnutých funkcií stránky v riadnej kvalite podľa špecifikácie jednotlivých 

funkcií. Poskytovateľ sa zaväzuje zároveň zabezpečovať hosting / správu servera a to 

minimálne v tomto rozsahu: 

 

 a) virtuálny server alebo server poskytovateľovho dodávateľa, 

 b) parametre (RAM a CPU) podľa navrhovaného riešenia, 

 c) diskový priestor -  prvé dva roky: do 30 GB, neskôr možné navýšenie, 

d) zálohovanie, monitoring, snapshoty, správa databázy a web servera (apache, 

alebo nginx), 

e) HTTPS certifikát (a jeho pravidelné obnovovanie). 

 

(3) V prípade nahlásenia výpadku funkčnosti ktorejkoľvek súčasti webovej stránky zo 

strany objednávateľa sa poskytovateľ zaväzuje začať riešiť nahlásený výpadok do 

 

a) 24 hodín od nahlásenia, ak k nahláseniu došlo v čase 9:00 – 17:00 počas 

pracovných dní v prípade kritickej vady (kritická vada je taká, ktorá znemožňuje 

väčšine užívateľov využívať webovú stránku k hlavnému účelu a zároveň na strane 

užívateľov nie je možné vadu jednoducho obísť), 

b) 48 hodín od nahlásenia, ak k nahláseniu došlo v čase 9:00 – 17:00 počas 

pracovných dní v prípade bežnej vady (bežná vada je taká, ktorá znemožňuje väčšine 

užívateľov využívať webovú stránku k hlavnému účelu a zároveň na strane užívateľov 

je možné vadu jednoducho obísť), 

c) 120 hodín od nahlásenia, ak k nahláseniu došlo v čase 9:00 – 17:00 počas 

pracovných dní v prípade inej vady, nedostatku. ako sú špecifikované v písm. a) a b). 

 

(4) V prípade nahlásenia výpadku funkčnosti webovej stránky sa poskytovateľ 

zaväzuje dokončiť riešenie vady v rámci možností do 

 

a) 1 pracovného dňa od nahlásenia kritickej vady, 

b) 2 pracovných dní od nahlásenia vážnej vady, 

c) 5 pracovných dní od nahlásenia inej vady. 

 

(5) Koniec pracovného dňa na účely odseku 4 je čas (hodina, minúta) nasledujúceho 

pracovného dňa alebo nasledujúcich pracovných dní, ktorý sa zhoduje s časom nahlásenia 

vady. Ak bola vada nahlásená mimo hodín uvedených v odseku 3, lehoty začínajú plynúť 

prvou hodinou bezprostredne nasledujúceho pracovného dňa podľa odseku 3. Do lehoty na 

dokončenie riešenia vady sa nezapočítava prípadná doba dodania potrebnej súčinnosti od 

objednávateľa alebo tretej strany poverenej objednávateľom, podieľajúcej sa na odstránení 

vady. 
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(6) Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť dostupnosť telefonickej linky na nahlasovanie 

vád webovej stránky počas pracovných dní v čase 9:00 – 17:00. Poskytovateľ sa zaväzuje 

poskytnúť objednávateľovi prístup do systému, v ktorom budú evidované aktuálne 

požiadavky na zmenu a hlásenia problémov objednávateľa a ich aktuálny stav riešenia. 

 

(7) Záručná doba na dodané servisné služby je 3 mesiace od odovzdaného a 

akceptovaného plnenia, pričom poskytovateľ znáša všetky náklady súvisiace s odstránením 

akýchkoľvek vád v tejto záručnej dobe. Záručná doba prestáva platiť momentom 

neoprávneného zásahu objednávateľa alebo tretej osoby do zdrojového kódu diela. 

 

(8) Kvalita plnenia tejto zmluvy bude vyhodnocovaná za každé mesačné fakturačné 

obdobie. Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotoviť po skončení každého mesiaca písomný zoznam 

o poskytnutých službách za predchádzajúci mesiac, ktorý je aj pokladom pre fakturáciu 

odmeny poskytovateľom, ktorý bude obsahovať najmä 

  

a) rozsah a rozpis poskytnutých služieb, 

b) cenu poskytnutých služieb,  

c) prehľad problémov riešených v rámci podpory. 

 

(9) Za každé porušenie záväzku poskytovateľa vyriešiť nahlásenú vadu do daného 

časového intervalu definovaného v odseku 4 je objednávateľ oprávnený požadovať od 

poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 150,-EUR a poskytovateľ je povinný uplatnenú 

zmluvnú pokutu objednávateľovi uhradiť do 14 dní od jej uplatnenia (doručenia faktúry na jej 

úhradu poskytovateľovi). 

 

(10) Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje: 

a) monitorovať trh v zmysle nových verzií operačných systémov, vrátane 

vyhodnocovania kompatibility a proaktívne navrhovať riešenia, 

b) informovať objednávateľa o potrebe vykonať úpravy na dotknutých aplikáciách na 

webovej stránke objednávateľa, najmä ak to vyplýva z nového znenia právnych 

predpisov a o oprávnení objednávateľa objednať si tieto úpravy nad rámec tejto 

zmluvy, 

c) pracovať s poskytnutými databázami a príslušnou HW a SW infraštruktúrou 

objednávateľa maximálne odborne a v rozsahu schválenom objednávateľom, 

d) nezdieľať s neoprávnenými tretími osobami, alebo inými neoprávnenými subjektmi 

žiadnu informáciu, súčasť infraštruktúry alebo dátových výstupov, ku ktorým má na 

základe tejto zmluvy prístup. 

 

(11) Poskytovateľ zodpovedá za škody na databázach alebo infraštruktúre 

objednávateľa, pokiaľ tieto preukázateľne vznikli neodborným a neschváleným zásahom 

poskytovateľa. 

 

(12) Ak pri prácach súvisiacich so zabezpečením riadneho chodu webovej stránky 

alebo pri odstraňovaní vád webovej stránky alebo pri navrhovaní nových riešení vznikne dielo 

v zmysle Autorského zákona, nositeľom majetkových práv k takémuto dielu je poskytovateľ, 

pričom umožní ich bezodplatné používanie objednávateľovi za predpokladu riadneho plnenia 

povinností objednávateľom podľa tejto zmluvy. 
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Čl. III 

Povinnosti objednávateľa 

 

(1) Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi platiť odmenu za poskytovanie servisu 

podľa podmienok stanovených v tejto zmluve. 

 

(2) Objednávateľ sa zaväzuje kontrolovať funkčnosť webovej stránky, zároveň je 

povinný nahlásiť zistené problémy poskytovateľovi bez zbytočného odkladu. 

 

(3) V prípade zistenia vady je objednávateľ povinný nahlásiť vadu bez zbytočného 

odkladu emailom, v prípade kritických a bežných vád sa objednávateľ zaväzuje doplniť 

nahlásenie vady prostredníctvom telefonického nahlásenia na telefónne číslo, ktoré bude 

objednávateľovi oznámené poskytovateľom. 

 

(4) Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi riadne a včas všetky informácie 

nutné pre splnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

(5) Objednávateľ je povinný uhradiť v dohodnutých termínoch poskytovateľovi 

faktúry za poskytnuté služby podľa tejto zmluvy. V prípade omeškania s úhradou 

vystavených faktúr a po následnej preukázateľnej výzve na úhradu a nedodržania vyzvanej 

náhradnej splatnosti je poskytovateľ oprávnený odmietnuť poskytovanie ďalších služieb. 

 

(6) Kontaktné údaje poskytovateľa sú: Ing. Michal Vojtyla,  

 

(7)  Kontaktné údaje objednávateľa sú: Michal Čudrnák,  

 

Čl. IV 

Odmena 

 

 (1) Odmena  za poskytované služby za práce vykonávané na webovej stránke, hosting, 

za odstraňovanie vád webovej stránky (podpora, riešenie problémov), za  jej vylepšenia 

a vývojové služby bola zmluvnými stranami dohodnutá ako mesačná paušálna odmena vo 

výške 553,-EUR (slovom: päťstopäťdesiattri eur) bez DPH, ktorá pokrýva 16 osobohodín. 

Nevyčerpané predplatené hodiny v jednom mesiaci je možné prevádzať v rámci nasledovných 

štyroch mesiacov.  

 

 (2) K odmene uvedenej v odseku 1 bude pripočítaná príslušná sadzba DPH. 

 

 (3) Odmena uvedená v odseku 1 bude splatná mesačne pozadu na základe faktúry 

poskytovateľa doručenej objednávateľovi do 14 dní od doručenia, ktorej neoddeliteľnou 

súčasťou bude rozsah poskytnutých servisných služieb. 

 

Čl. V 

Dôverné informácie 

 

(1) Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť, chrániť a nezverejňovať dôverné 

informácie  objednávateľa. 

 

(2) Pre účely tejto zmluvy sa dôvernými informáciami rozumejú 
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a) všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej, technickej, finančnej alebo akejkoľvek inej 

povahy súvisiace s objednávateľom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu 

materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a nie sú v príslušných obchodných kruhoch, v 

ktorých objednávateľ pôsobí alebo bude pôsobiť, bežne dostupné a ktoré sú 

predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka; tieto 

skutočnosti nemusia byť objednávateľom výslovne označené ako dôverné, 

b) všetky iné skutočnosti a informácie obchodnej, výrobnej, technickej, finančnej 

alebo akejkoľvek inej povahy súvisiace s podnikom a podnikaním Objednávateľa, 

ktoré nie sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka, a 

ktoré sa poskytovateľovi zverili alebo inak stali prístupnými v súvislosti s 

vyhotovením diela pri plnení povinností z tejto zmluvy, vrátane, avšak nielen, 

skutočnosti a informácií týkajúcich sa zamestnancov, finančnej situácie, organizácie a 

činnosti objednávateľa, výskumných projektov, vnútornej organizačnej štruktúry 

objednávateľa, informácií o obchodných partneroch a zákazníkoch, výrobných 

plánoch, marketingových a predajných aktivitách a zámeroch a cenovej politike 

objednávateľa. 

 

(3) Pri ochrane dôverných informácií je poskytovateľ povinný najmä sa zdržať 

konania, ktorým by poskytovateľ tretej osobe neoprávnene, t.j. bez predošlého písomného 

súhlasu objednávateľa, oznámil, sprístupnil, pre seba alebo pre tretiu osobu by využil dôverné 

informácie, ktoré by sa mohli, čo i len potenciálne, využiť v hospodárskej súťaži a o ktorom 

sa dozvedel tým, že sa dôverné informácie poskytovateľovi zverili alebo inak stali 

prístupnými v súvislosti s vyhotovením diela alebo pri plnení povinností z tejto zmluvy, alebo 

vlastným alebo cudzím pričinením priečiacim sa zákonu alebo tejto zmluve. 

 

(4) Poskytovateľ je oprávnený použiť dôverné informácie výlučne v rámci 

vykonávania zmluvných záväzkov pre objednávateľa, pričom je povinný dodržiavať všetky 

postupy a pravidlá objednávateľa určené na ochranu dôverných informácií a kedykoľvek 

vykonať všetky dodatočné opatrenia potrebné na zachovanie a ochranu akejkoľvek dôvernej 

informácie. 

 

(5) Poskytnutie dôverných informácií oprávneným osobám na základe všeobecne 

záväzných právnych predpisov či súdneho rozhodnutia alebo ich poskytnutie právnym 

poradcom, audítorom alebo osobám zo zákona zaviazaným mlčanlivosťou nie je porušením 

tejto zmluvy. 

 

Čl. VI 

Zmluvná pokuta 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený požadovať od 

poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z paušálnej mesačnej odmeny 

uvedenej v čl. IV ods. 1 (paušálna odmena) za každý aj začatý deň omeškania poskytovateľa 

s poskytnutím servisnej služby. 

 

(2) Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 

škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti. 
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Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov od jej účinnosti. 

 

(2) Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať, a to aj bez udania dôvodu 

a to písomnou formou, doručenou druhej zmluvne strane doporučene. Výpovedná lehota je 4 

mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane.  

 

(3) Objednávateľ je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť najmä vtedy, ak poskytovateľ 

počas 30 dní neodstráni vadu v lehotách uvedených v čl. II ods. 4 minimálne v troch 

prípadoch. 

 

(4) Táto zmluva nadobúda platnosť po riadnom odovzdaní webovej stránky – diela 

uvedeného v čl. II ods. 1 písm. a) zmluvy o vývoji a vytvorení novej webovej stránky 

Slovenského centra dizajnu, ktorého zhotoviteľom je poskytovateľ, a účinnosť deň po jej 

zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

Objednávateľ sa zaväzuje zmluvu bezodkladne zverejniť. Ak sa zmluva do troch mesiacov od 

jej uzavretia nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Zmluvné strany dávajú svoj 

výslovný a neodvolateľný súhlas so zverejnením zmluvy, ako aj všetkých faktúr vystavených 

na základe tejto zmluvy. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú 

zmluvnú stranu. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú najmä 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

(5) Miesto plnenia a miestna príslušnosť súdu pre všetky nároky a spory vyplývajúce z 

tohto zmluvného vzťahu je určená sídlom objednávateľa. 

 

(6) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto jej prílohy: 

 

a) Príloha č. 1: Výzva na predkladanie ponúk, 

b) Príloha č. 2: Cenová ponuka. 

 

 

(7) Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že ju uzatvorili slobodne, 

vážne a zrozumiteľne, že jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Bratislave ..................    V Bratislave ................................... 

 

 

 

...................................................   ................................................... 

Slovenské centrum dizajnu         Altamira Softworks, s.r.o. 

Mgr. art. Maroš Schmidt             Mgr. Tomáš Mašek 

             riaditeľ         konateľ 
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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky  

pre zákazku obstarávanú podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

ev. č. 094/2021/SCD 

 
Názov zákazky: „Vývoj a servis novej web stránky SCD.SK - vývoj, migrácia, 
testovanie, nasadenie do prevádzky, hosting, údržba a podpora“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Slovenské centrum dizajnu 
IČO:   00699993 
Sídlo:  Jakubovo nám. 12, P.O. Box 13,  814 99 Bratislava 
Tel.č.  a fax: +421 2 204 77 318 
E-mail: obstaravanie@scd.sk 

 

2. Spôsob uzavretia zákazky : 
• Zmluva o vývoji a vytvorení novej webovej stránky Slovenského centra dizajnu (SCD) 

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa § 65 a nasl.  
zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (návrh) 

• Servisná zmluva uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
(návrh) 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Jakubovo nám. 12, Bratislava  
 

4. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky viď. Príloha č. 1 a Príloha č. 3 
- Požiadavky 
- Dizajn web stránky (Figma.com) 
- Nový web SCD – stránky 

 
5. Predložená ponuka musí byť na celý predmet zákazky 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 61540 EUR bez DPH 
 

7. Spôsob tvorby ceny.  
 

Cena predmetu zákazky by mala byť rozdelená na časti 

• Vývoj web novej web stránky (vývoj, migrácia, testovanie, nasadenie do 
prevádzky) – Príloha č.2  - Vzor cenovej ponuky 

• Servis (hosting, údržba a podpora) na 48 mesiacov - Príloha č.2  - Vzor cenovej 
ponuky 

• Hodinová sadzba za vývojové a servisné práce   
 

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
 
Lehota dodania predmetu zákazky najneskôr  
1. fáza: do 7.5. 2021 (rozsah prác uvedený v Prílohe č.1) 
2. fáza: do 31.7. 2021 (rozsah prác uvedený v Prílohe č.1) 
 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:  

https://www.figma.com/file/1pEzodBDmjhywZtD8hLJky/Slovenske-centrum-dizajnu-%E2%80%94-WEB
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a/  Dňa 16.3. 2020 o 17:00  hod. 

b/  Doručenie mailom na e-mail uvedený v bode 1. tejto výzvy 

c/  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

d/ Ponuka musí obsahovať 

- cenová ponuka – rozpis podľa častí uvedených v Prílohe č.1, vzor v Prílohe č.2 
- navrhované technologické riešenie (tech stack) 
- referencie – min 3. webové stránky z posledných 2 rokov, s popisom technologického riešenia 

a úlohe uchádzača na ich vývoji 
- prezentáciu s ukážkou administračného rozhrania, návrhom technického riešenia a postupu pri 

vývoji vo formáte pdf. Online prezentácie prebehnú po doručení ponúk, s každým z uchádzačov 
dohodne verejný obstarávateľ termín. 

 
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:  

 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 14 
dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Faktúra bude 
vystavená po dodaní prvej a druhej časti diela. 

 
11. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie: 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť každý podnikateľský subjekt, ktorý spĺňa podmienku účasti 
stanovenú § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO, t. j. je oprávnený realizovať práce, dodávať tovar alebo 
poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. 
 
Verejný obstarávateľ si sám overí z verejne dostupných zdrojov, či uchádzač spĺňa podmienku účasti podľa 
predchádzajúceho odseku. 
 
Finančné a ekonomické postavenie: Nepožaduje sa 
 
Technická spôsobilosť: Nepožaduje sa 
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11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk: 

a) Kritériá 

• cena 

• technické riešenie, referencie, prezentácia 

b) Spôsob hodnotenia kritérií:  
 

 Jednotlivé kritériá budú hodnotené nasledovne 

• cena – ponuke bude pridelených max 60. bodov  
- ponuky budú hodnotené nasledovne: minimálna cena získa 60 bodov, hodnotenie 

ponuky = najnižšia cena/hodnotená cena* 60 b. 
 

• technické riešenie, referencie  – max 40 bodov, bude hodnotená prezentácia uchádzača 
a podklady v ponuke (technické riešenie, referencie) 

- ponuky budú hodnotené nasledovne: 
návrh vyhovuje maximálne  ....  40 bodov 
návrh vyhovuje menej  .... 30 bodov 
návrh je priemerný  ..... 20 bodov 
návrh nevyhovuje   ..... 0 bodov 
 

 
Body jednotlivých ponúk sa sčítajú. Víťazná ponuka bude mať najvyšší počet bodov.  

 
Na hodnotenie ponúk bude menovaná min 3. členná komisia. 
 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Michal Čudrnák 
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Príloha č.1 – Požiadavky  
 
Rozsah zakázky 
vývoj, migrácia, testovanie, nasadenie do prevádzky, hosting, údržba a podpora 
 
1. fáza (dodanie do 7.5. 2021) – rozsah prác 

• setup prostredia a CMS 

• hlavná navigácia 

• landing page s blokmi 
o landing (články, najnovšie správy, newsletter) 
o podujatia 
o výstavy 

• články 

• detail článku 

• mini homepage 
o NCD s blokmi 

▪ úvodný text, rýchle odkazy, ako sa zúčastniť 
▪ články 
▪ porota 

o Rok slovenského dizajnu s blokmi 
▪ Podujatia 
▪ články 

• kalendár 

• detail výstava 

• detail vernisáž  
 
 
2. fáza (dodanie do do 31.7. 2021) 

• ďalšie obrazovky, bloky a komponenty (neuvedené vo 1. Fáze)  

• migrácia zo starého webu (články) 

• integrácia (Museion, ARL) 

• vyhľadávanie 

• lokalizácia 
 
 
Hosting / správa servera 

• VPS / dátové centrum / server dodávateľa 
o Parametre (RAM a CPU) podľa navrhovaného riešenia 

• Diskový priestor 
o prvé dva roky: do 30 GB, neskôr možné navýšenie 

• Zálohovanie, monitoring, snapshoty, správa web servera (apache, alebo nginx) 

• HTTPS certifikát (a jeho pravidelné obnovovanie) 
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SLA 
Obdobie: 1.8. 2021 – 31.7. 2025 (48 mesiacov) 
Dostupnosť: 5 x 8 (5 pracovné dni - od 9:00 do 17:00) 
Predplatené človekodni na mesiac:  2 MD 

• S možnosťou prenášať nevyčerpané hodiny do ďalších mesiacov 
Riešenie chýb: 

• kritická chyba - do 24 hodín 

• bežná chyba - do 48 hodín 

• nedostatok - do 5 dní 
 
Migrácia 

• migrácia obsahu z aktuálneho webu SCD 
o https://www.scd.sk/ 
o https://edesignum.scd.sk/ 
o CMS SwiftSite (MySQL, PHP) 
o Podklady 

▪ dátová štruktúra SCD.sk a eDesignum (viď. sdcd.sql) 
▪ Príloha č. 3 - Nový web SCD - stránky  

 
Integrácia 
záznamy o zbierkových predmetoch a autoroch zbierok Slovenského múzea dizajnu 

• Dielo SMD - záznamy o dielach Slovenského múzea dizajnu 
o Museion  - synchronizácia dát cez protokol OAI PHM 
o schéma:  http://www.europeana.eu/schemas/ese/ESE-V3.4.xsd 
o ukladanie do databázy (harvest záznamov 1x za deň – cron job) 
o testovací set 
o podrobnejšie informácie o atribútoch - viď. Príloha č. 3 Nový web SCD - stránky (Dielo SMD) 

• Osobnosti dizajnu - záznamy o dizajnéroch a výrobcoch  
o Museion - import z csv (viď. Subjekt_export.xslx v Data.zip) 
o Synchronizácia dát: CSV import 
o Schéma: viď. Príloha č. 3 Nový web SCD - stránky (Osobnosti dizajnu) 

• záznamy o publikáciách z Knižnice SCD, článkoch, výstavách a prácach NCD 
o Systém: ARL Cosmotron 

▪ synchronizácia cez OAI-PMH 
▪ schéma: https://www.loc.gov/standards/marcxml/ 
▪ ukladanie záznamov do databázy (harvest záznamov 1x za deň – cron job) 

o  zdroje dát 
▪ publikácie 
▪ NCD práca 
▪ výstava  

  

https://www.scd.sk/
https://edesignum.scd.sk/
http://scd.sk/
https://www.musoft.cz/co-umime/vyvoj-software/museion/
http://www.europeana.eu/schemas/ese/ESE-V3.4.xsd
https://museionsk.musoft.cz/w4m/oai/SCD?verb=ListRecords&metadataPrefix=ese&set=PD
https://www.cosmotron.cz/produkty/arl/
https://www.loc.gov/standards/marcxml/
https://www.library.sk/arl-scd/cs/oai/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_marcxml&set=PUB
https://www.library.sk/arl-scd/cs/oai/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_marcxml&set=DIZ
https://www.library.sk/arl-scd/cs/oai/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_marcxml&set=VYS
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Zdrojový kód / licencia 

• MIT alebo obdobná softvérová licencia na použitie 

• dokumentácia zdrojového kódu 

• zverejňovanie najnovších zmien v zdrojovom kóde na GIT repozitári (napr. Github) 
 
Vývoj 

• agilná metodológia vývoja 

• systém pre zadávanie a sledovanie stavu úloh a chýb 

• automatizované testy výhodou 
o iba na serverovú časť (načítanie homepage, detailu článku - len get dotazy, joby pre 

integrácie) 

• staging prostredie pre odsúhlasenie zmien / testovanie klientom výhodou 

• continuous delivery / continuous integration výhodou  
 
Vyhľadávanie 

• vyhľadávanie v obsahu webu 

• použitie napr. Google Programmable Search Engine (setup – verzia bez Google Ads, dizajn 
prispôsobený stránke, zlepšenie search engine results page a search features), alebo interný search 
použitého CMS 

 
Internationalization / lokalizácia 

• SK a EN verzia webu - prepínač na frontende 

• správa na strane cms 

• fallback do SK v prípade nedostupnej EN verzie (slovenčina s informáciou o nedostupnom preklade) 
 
CMS / framework 

• open source 

• dostatočná rozšírenosť a podpora v komunite 

• používateľsky prívetivé administračné rozhranie 

• možnosť flexibilne definovať typy obsahu / content model 

• štruktúrovaný obsah 

• verzionovanie obsahu 

• určenie stavu obsahu (draft, publikované, zmazané...) 

• správa používateľov (acl) 
o priraďovanie rolí používateľom (autor, editor...) 

 
Image server / media library 

• IIP image server, alebo iný IS podporujúci IIF https://iiif.io/ výhodou 
o  Variantné riešenie: ukladanie a zobrazovanie obrázkov cez media library v CMS 

• Open Sea Dragon alebo iný klient pre zobrazovanie obrázkov vo vysokom rozlíšení cez IIIF výhodou 
 
  

https://iiif.io/
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Frontend / dizajn 

• responzívny web dizajn 

• spolupráca s dizajnérmi v rozsahu min 8 h 

• šablóny podľa dizajnu vo Figma.com 

• podpora pre prehliadače Firefox, Chrome, Edge, Opera (úplná optimalizácia pre Internet Explorer nie 
je nutá) 

• open source javascript knižnice (VueJS, ReactJS, Angular...) 

• knižnica UI prvkov / komponentov (pattern library) 
 
Prístupnosť 

• Web Content Accessibility Guidelines - úroveň zhody min A, resp. čiastočne AA (alt texty pre netextový 
obsah , ovládanie podstatných častí webu klávesnicou - kurzor nezostane zablokovaný na jednom 
prvku, zmena veľkosti textu priblížením bez problémov) 

• Smernica (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného 
sektora 

• Vyhláška č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 
informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 
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Príloha č.2  - Vzor cenovej ponuky 
 
Názov uchádzača 
Sídlo 
IČO/DIČ/IČ DPH: 
Kontaktná osoba, e-mail, tel.č. 
 

CENOVÁ PONUKA 
 

Zákazka:  Vývoj a servis novej web stránky SCD.SK - vývoj, migrácia, testovanie, 
nasadenie do prevádzky, hosting, údržba a podpora 

 
Vývoj 

Práce / požiadavka Cena (bez DPH) 

Setup prostredia / CMS  

Migrácia  

Integrácia – ARL  

Integrácia – Museion  

Zdrojový kód / licencie  

Vývoj - licencia do systému pre správu úloh, automatizované 
testovanie (ak je potrebné platiť za licenciu) 

 

Image server / media library  

Vyhľadávanie  

Internationalization / lokalizácia  

CMS (potrebné úpravy)  

Frontend / dizajn  

Prístupnosť  

  

Spolu (bez DPH)  

 
Servis 

Práce / požiadavka Cena € bez DPH za 
mesiac 

Cena € bez DPH za 48 
mesiacov 

1. Hosting 2021 – 2025    

2. SLA 2021 – 2025    

   

Spolu (bez DPH)   

 
Zhrnutie 

Práce / požiadavka Cena € bez DPH Cena € s DPH 

Vývoj   

Servis   

SPOLU   
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Príloha č. 3 - Nový web SCD – stránky 
 
Figma: https://www.figma.com/file/1pEzodBDmjhywZtD8hLJky/Slovenske-centrum-dizajnu-%E2%80%94-WEB  
 

Výstava 

Stránka s informáciami o výstavách Galérie Satelit, Slovenského múzea dizajnu a ďalších 
výstav uvedených v Kalendári dizajnu. 

Template 

• Figma: Detail výstava 

Atribúty 

• Názov 

• Lokalita (Galéria Satelit / Slovenské múzeum dizajnu / ... )  
o entita spravovaná v admine webu (tabuľka Lokalita): adresa, GPS, otváracie hodiny, vstupné 
o zobrazenie na mape (open street maps / mapbox) 

• Trvanie (od - do) 

• Kurátor  
o odkaz na profil Autora, alebo voľný text 

• Tagy 

• Text 

• Vystavujúci autori  
o prepojenie na Osobnosti dizajnu - spravované v admine webu 

• Fotografie  
o cover, alebo galéria 

• Prílohy  
o media library (pdf, word, jpg) - spravované v admine 

• Súvisiace podujatia  
o odkaz na Podujatia - spravované v admine 

• Súvisiace články  
o odkaz na Článok - generované, podľa zhody v tagoch 

Obsah 

• migrácia/iniciálny import cez CSV (štruktúrované dáta: názov, miesto, trvanie, viď. OAI set VYS) 

  

https://www.figma.com/file/1pEzodBDmjhywZtD8hLJky/Slovenske-centrum-dizajnu-%E2%80%94-WEB
https://www.library.sk/arl-scd/cs/oai/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_marcxml&set=VYS
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Podujatie 
Podujatia v kalendári dizajnu  

Template 

▪ Figma: Detail vernisáž 

Atribúty 

• Názov 

• Lokalita  
o údaje z Lokalita (viď. Výstava) 

• Trvanie od - do  
o date picker 

• Typ podujatia  
o single select: workshop, prednáška, vzdelávanie, festival 

• Tagy 

• Súvisiace podujatia 
o odkaz na Podujatia - generované, podľa zhody v lokalite, resp. tagoch 

Obsah 

• migrácia zo starého webu, detail podujatia: https://www.scd.sk/?muzeum-dizajnu-
aktualne&sprava=podvecerny-kurz-domaceho-aranzovania 

• alternatíva: iniciálny (jednorázový) csv import 

 

Kalendár dizajnu 

Zoznam podujatí a výstav 

Template 

• Figma: Kalendár 

• filter (fazety) 
o typ podujatia (workshop, prednáška, vzdelávanie, festival) - select 
o obdobie (všetky, tento týždeň, už sa udialo - archív, tento víkend - select 
o miesto (Bratislava, Slovensko, zahraničie) - checkbox 
o čas - tento týždeň, už sa dialo, tento víkend - taby 

  

https://www.scd.sk/?muzeum-dizajnu-aktualne&sprava=podvecerny-kurz-domaceho-aranzovania
https://www.scd.sk/?muzeum-dizajnu-aktualne&sprava=podvecerny-kurz-domaceho-aranzovania
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Osobnosti dizajnu 

Dizajnéri a výrobcovia zastúpení v zbierkach SMD / dizajnéri prihlásení do NCD 

Template 

• Figma: Detail designer 

Atribúty 

• meno / názov  
o csv: Meno / názov 

• fotografia  
o csv: Cesta na súborové úložisko 

• tag  
o spravované v admine webu 

• zameranie (napr. priemyselný dizajnér)  
o csv: Rola 

• dátum narodenia / úmrtia   
o csv: Dátum založenia/narodenia 
o csv: Dátum ukončenia/úmrtia 

• životopis / bio  
o csv: Popis/medailón 

• V zbierkach múzea dizajnu 
o diela zo zbierok (integrácia Museion) 

• Diela NCD 
o NCD (integrácia ARL) - cez ID autora v ARL v csv: Poznámka (<ARL_ID: 0015263>) 

• Články 
o články na scd.sk o dizajnérovi / výrobcovi 
o spravované v admine webu 

• Publikácie 
o zoznam publikácií o dizajnérovi 
o knihy a katalógy z knižnice SCD - cez ID autora v ARL v csv: Poznámka (<ARL_ID: 0015263>) 

• Výstavy  
o výstavy na ktorých boli vystavené diela dizajnéra - spravované v admine webu (dotiahnuté z 

tabuľky výstavy) 

• Galéria  
o fotografie spravované v media library webu 

• Publikovať na webe  
o spravované na webe - resp. pri importe budú mať "publikovať" nastavené autori s 

fotografiou, resp. popisom 
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Obsah 

▪ Profil dizajnéra: Museion - csv export (viď. príloha museion_autori_vyrobcovia.csv) 

Autor 
Profil autora článku / publikácie / kurátora výstavy / porotcu NCD  

Template 

• Figma: Detail autor 

Atribúty 

• Meno 

• Biografia 

•  Články  
o zoznam článkov autora/autorky - prepojenie s Články 

• Publikácie  
o publikácie SCD od autora 
o publikácie knižnice 

• Zoznam výstav 

Obsah 

• nebude predmetom migrácie 

• https://edesignum.scd.sk/?udalosti&autor=Lenka+H%E1mo%9Aov%E1 

 

Dielo SMD 

Práce dizajnérov v zbierkach zo zbierok SMD, 

Template 

• Figma: Dielo 

Atribúty 

• názov  
o <dc:title> 

• tagy  
o spravované v admine webu  

• dizajnér + rola - prepojenie s Osobnosti dizajnu  

o <dc:contributor>Karol Česnek</dc:contributor> 
• výrobca + rola - prepojenie s Osobnosti dizajnu  

o <dc:creator>Továreň na káble Bratislava - závod Gummon 
(výrobca/klient)</dc:creator> 

• datovanie  

o <dc:date>1930</dc:date> 
• text  

o <dc:description> 

https://edesignum.scd.sk/?udalosti&autor=Lenka+H%E1mo%9Aov%E1
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• materiál  

o <dcterms:medium>bakelit; kov</dcterms:medium> 
• technika  

o <dc:format>lisovanie</dc:format> 

• rozmery  

o <dcterms:extent>v=121mm; š=131mm; h=185mm</dcterms:extent> 
• obrázky  

o <europeana:isShownBy> 

• súvisiace diela  
o generované - na základe zhody autora/tagov 

Obsah 

• integrácia Museion - OAI-PMH  

 

Dielo NCD 

Práce dizajnérov v zbierkach zo zbierok SMD, 

Template 

• Figma: Dielo 

Atribúty 

▪ identifikátor 
▪  názov  

▪ SK:<marc:datafield tag="230" ind1=" " ind2=" "> 
▪ EN: <marc:datafield tag="430" ind1=" " ind2=" "> 

▪ dizajnér + rola  
▪ <marc:datafield tag="500" ind1=" " ind2="1"> 
▪ ak je prepojenie na ID autora v Osobnosti NCD 

▪ výrobca + rola  
▪ <marc:datafield tag="510" ind1="0" ind2=" "> 
▪ ak je prepojenie na ID autora v Osobnosti NCD 

▪ datovanie 
▪ obrázky  

▪ <marc:datafield tag="856" ind1=" " ind2=" "> 
▪ NCD ročník 
▪ NCD kategória 
▪ Ocenenie 

Obsah 

▪ integrácia s ARL - OAI-PMH 
▪ set DIZ - práca prihlásená do NCD https://www.library.sk/arl-

scd/cs/oai/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_marcxml&set=DIZ 

 

https://www.library.sk/arl-scd/cs/oai/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_marcxml&set=DIZ
https://www.library.sk/arl-scd/cs/oai/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_marcxml&set=DIZ
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Článok 

Generický typ článku na webe, vrátane článkov z Designum a eDesignum. 

Template 

• Figma: Detail článku 

Atribúty 

• názov 

• autor (prepojenie s Autor) 

• tag  
o spravované v admine webu 

• dátum publikovania 

• zdroj (eDesignum, Designum)  
o spravované v admine webu 
o prepojenie s Publikácie - ak ide o Designum) 

• diela  
o diela súvisiace s článkom 
o prepojenie s Dielo SMD a NCD - spravované v admine webu 

• výstavy  
o napr. ak ide o článok k výstave 
o prepojenie s Výstavy - spravované v admine webu 

• publikácie  
o súvisiace publikácie z knižnice / SCD - spravované v admine webu 

Obsah 

• migrácia zo starého webu 

• článok na SCD.sk https://www.scd.sk/?designisnow&sprava=dopad-pandemie-na-dizajn-prehlad-
vysledkov-dotaznikoveho-prieskumu-realizovaneho-v-obdobi-16-4-4-5-2020 

• článok na eDesigum https://edesignum.scd.sk/?z-bierky&sprava=eva-potfajova-v-zbierkach-smd 

Články - zoznam 

Zoznam článkov - Designum, eDesignum 

Template 

• Figma: Články 

Bloky 

• kartička s článkom - názov, dátum publikovania, kategória, autor, tag 

• filter - fazety  
o kategórie 
o Designum - číslo (dropdown / single select) 
o Tagy 

 

https://www.scd.sk/?designisnow&sprava=dopad-pandemie-na-dizajn-prehlad-vysledkov-dotaznikoveho-prieskumu-realizovaneho-v-obdobi-16-4-4-5-2020
https://www.scd.sk/?designisnow&sprava=dopad-pandemie-na-dizajn-prehlad-vysledkov-dotaznikoveho-prieskumu-realizovaneho-v-obdobi-16-4-4-5-2020
https://edesignum.scd.sk/?z-bierky&sprava=eva-potfajova-v-zbierkach-smd
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Publikácia SCD 

Publikácie vydané SCD 

Template 

• Figma: Publikácia, Designum  

Atribúty 

• názov 

• autor (prepojenie s Autor (profil) 

• dátum vydania 

• vydavateľstvo 

• obálka 

• anotácia 

• dizajnéri v publikácii 

Obsah 

• spravované na webe, bez migrácie 

• detail publikácie https://www.scd.sk/knihy--fonts-sk-dizajn-digitalizovaneho-pisma-na-slovensku 

 

Publikácia knižnice 

Publikácie z knižnice SCD 

Template 

• Figma: Publikácia - vypožičanie 

Atribúty 

• názov  
o <marc:datafield tag="200" ind1="1" ind2=" "> 

• autor (prepojenie s Autor (profil)  
o <marc:datafield tag="702" ind1=" " ind2="1"> 

▪ ID autora - <marc:subfield code="3">scd_un_auth*0014513</marc:subfield> 
(prepojenie so záznamom v Osobnosti dizajnu, uvedené v csv, stĺpec Poznámka. 
napr. <ARL_ID: 0014513> 

• dátum vydania  
o <marc:datafield tag="210" ind1=" " ind2=" ">  

▪ <marc:subfield code="d">1997</marc:subfield> 

• vydavateľstvo  
o <marc:datafield tag="210" ind1=" " ind2=" ">  

▪ <marc:subfield code="c">Slovenské centrum dizajnu</marc:subfield> 

• tag  
o <marc:datafield tag="610" ind1="1" ind2=" ">  

▪ <marc:subfield code="a">grafický dizajn</marc:subfield> 

• obálka  
o pribudne marc tag 

https://www.scd.sk/knihy--fonts-sk-dizajn-digitalizovaneho-pisma-na-slovensku
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• anotácia  
o <marc:datafield tag="330" ind1=" " ind2=" ">  

▪ <marc:subfield code="a"> 

• obsah  
o <marc:datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">  

▪ <marc:subfield code="a"> 

• dizajnéri v publikácii  
o <marc:datafield tag="600" ind1=" " ind2="1">  

▪ ID autora - <marc:subfield code="3">scd_un_auth*0014513</marc:subfield> 
(prepojenie so záznamom v Osobnosti dizajnu, uvedené v csv, stĺpec Poznámka. 
napr. <ARL_ID: 0014513> 

Obsah 

• itegrácia ARL - OAI-PMH 
o set PUB - https://www.library.sk/arl-

scd/cs/oai/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_marcxml&set=PUB 

Mini-homepage 

Stránky v navigácii - Múzeum, Galéria, Knižnica, Vydavateľstvo, INOLAB, NCD. Obsahujú 
samostatnú navigáciu 

Template 

• Figma: Múzeum, Galéria, Knižnica, Vydavateľstvo, INOLAB, NCD, Rok dizajnnu 
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