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DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo  

na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne 
(EESSI – Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) uzatvorenej podľa § 536 

a nasl. Obchodného zákonníka 
a podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

 
 
 

Zmluvné strany 
 

Zhotoviteľ:  Gratex International, a.s. 
Sídlo:   Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava 
Zastúpený:  Ing. Jozef Kožár, predseda predstavenstva 
   Ing. Martin Polek, člen predstavenstva 
IČO: 35743468 
IČ DPH:   SK2020270604 
DIČ:   2020270604 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s. 
IBAN:   SK18 1111 0000 0010 2764 0002 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  
vložka č.: 1696/B 
 
(ďalej aj ako „zhotoviteľ“ alebo „poskytovateľ“) 
 
a 
 
Objednávateľ:  Sociálna poisťovňa 
Sídlo:   Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Káčer, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

IČO:   30 807 484 
DIČ:   2020592332 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:   SK40 8180 0000 0070 0016 4314 
SWIFT:  SPSRSKBA 
 
(ďalej aj ako „objednávateľ“, „SP“ alebo „nadobúdateľ“) 
 
(Objednávateľ a zhotoviteľ jednotlivo ďalej ako „zmluvná strana“ a spoločne ďalej ako 
„zmluvné strany“) 

 

Preambula 

V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, a v súlade s čl. XVII bod 8 a s čl. XVIII bod 5 Zmluvy o dielo č. 26286-20/2019-BA 

na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne (EESSI – Elektronická výmena dát sociálneho 

zabezpečenia), uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa zákona  

č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, dňa 3. apríla 2019 (ďalej len 

„zmluva“), zmluvné strany uzatvárajú tento 

dodatok č. 1, 
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ktorým sa mení obsah zmluvy nasledovne: 

 

Článok 1 

Predmet dodatku 

 

1. V čl. III „Predmet zmluvy a miesto plnenia“ sa ruší znenie bodu 1.3 a nahrádza 

sa nasledujúcim znením: 

 

„1.3 Rozvoj NASP v maximálnom rozsahu 1 328 človekodní (ČD) počas piatich rokov 

(60 mesiacov) rozvoja NASP. Podrobné určenie rozsahu a spôsobu poskytovania 

služieb rozvoja NASP je uvedené v kapitole 1.4.12 písm. c) prílohy č. 1 k tejto 

zmluve.“ 

 

2. V čl. IV „Práva a povinnosti zmluvných strán“ sa za bod 16 dopĺňa nový bod 17, 

ktorý znie nasledovne: 

 
„17. Zhotoviteľ sa pri poskytovaní služby rozvoja NASP podľa článku III bodu 1.3 tejto 

zmluvy zaväzuje plniť požiadavky objednávateľa v súlade s bezpečnostnými 

požiadavkami podľa Prílohy č. 1 kapitola 1.4.3 „Požiadavky na systém 

EESSI“ k tejto zmluve, a to výlučne vo vzťahu k softvérovému riešeniu NASP 

v termínoch a za podmienok podľa objednávky. “ 

 

3. V čl. V „Termíny plnenia predmetu zmluvy“ sa ruší znenie bodu 2 a nahrádza sa 

nasledujúcim znením: 

 

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby technickej podpory NASP a údržby 

prevádzky NASP podľa čl. III bodu 1.2 tejto zmluvy a služby rozvoja NASP podľa 

čl. III bodu 1.3 tejto zmluvy v termínoch: 

 

Predmet zmluvy Termín poskytovania 

 Technická podpora NASP a údržba 

prevádzky NASP počas piatich rokov (60 

mesiacov) podľa čl. III bodu 1.2 tejto 

zmluvy 

kontinuálne počas 60 mesiacov 

po ukončení III. etapy podľa čl. V bodu 

1.3 tejto zmluvy 

 Rozvoj NASP v maximálnom rozsahu 

1 328 ČD počas piatich rokov (60 mesia-

cov) podľa čl. III bodu 1.3 tejto zmluvy 

kontinuálne počas 60 mesiacov po 

ukončení III. etapy podľa čl. V bodu 1.3 

tejto zmluvy 
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4. V čl. VII „Spôsob poskytovania služieb rozvoja NASP“ sa v bode 7 ruší písm. b) 

a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„b) rozsah výkonov a/alebo služieb na realizáciu navrhovanej úpravy a/alebo zmeny 

NASP, vrátane stanovenia predpokladanej prácnosti v človekodňoch / človeko-

hodinách s jej rozpisom podľa projektových rolí na strane zhotoviteľa.“  

 

5. V čl. IX „Cena za predmet zmluvy a spôsob jej platenia“ sa ruší znenie bodov         

1, 4 a 8 a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

 

„1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna nasledovne: 

 

celková maximálna cena za predmet zmluvy bez DPH 1 323 300,00 EUR 

sadzba DPH (20%) 264 660,00 EUR 

celková cena s DPH   1 587 960,00 EUR 

(slovom: jeden milión päťstoosemdesiatsedemtisíc deväťstošesťdesiat eur). 

 

Podrobná cenová kalkulácia tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.  

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkovú cenu za predmet zmluvy 

a zhotoviteľ sa zaväzuje uvedené právo objednávateľa akceptovať. 

 

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia. Prípadná zmena sadzby DPH si 

nevyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve.“ 

 

„4. Cena za poskytovanie služieb súvisiacich s rozvojom IS podľa čl. III bodu 1.3 

zmluvy je dohodnutá ako súčin dohodnutej ceny sadzby za 1 človekodeň 

a skutočne realizovaného počtu človekodní podľa potvrdených akceptačných 

protokolov o prevzatí úprav a/alebo zmien NASP do prevádzky preukazujúcich 

skutočne vykonané výkony a/alebo poskytnuté služby.  
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Celková maximálna cena za 1 328 človekodní je dohodnutá nasledovne: 

cena bez DPH 640 800,00 EUR 

20 % DPH 128 160,00 EUR 

cena s DPH 768 960,00 EUR 

(slovom: sedemstošesťdesiatosemtisíc deväťstošesťdesiat eur), 

 

z toho:  

celková maximálna cena za 400 človekodní je dohodnutá nasledovne: cena bez 

DPH 200 000 EUR 

20 % DPH 40 000 EUR 

cena s DPH je 240 000 EUR 

 (slovom: dvestoštyridsaťtisíc eur) 

kde cena za 1 človekodeň výkonu služieb (1 človekodeň (čd) = 8 človekohodín) je 

dohodnutá nasledovne: 

cena bez DPH 500,00 EUR 

20 % DPH 100,00 EUR 

cena s DPH je 600,00 EUR 

 (slovom: šesťsto eur) 

a 

celková maximálna cena za 928 človekodní je dohodnutá nasledovne:  

cena bez DPH 440 800 EUR    

20 % DPH 88 160 EUR  

cena s DPH je 528 960 EUR 

(slovom: päťstodvadsaťosemtisíc deväťstošesťdesiat eur) 

kde cena za 1 človekodeň výkonu služieb (1 človekodeň (čd) = 8 človekohodín) je 

dohodnutá nasledovne: 

cena bez DPH 475,00 EUR 

20 % DPH 95,00 EUR 

cena s DPH je 570,00 EUR 

 (slovom: päťstosedemdesiat eur) 

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkovú maximálnu cenu za 1 328 

človekodní a zhotoviteľ sa zaväzuje uvedené právo objednávateľa akceptovať.“ 

 

„8. Objednávateľ bude platiť cenu za vykonanie výkonov a/alebo poskytnutie 

služieb súvisiacich s rozvojom podľa bodu 4. tohto článku zmluvy vo výške 600 
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EUR S DPH za 1 človekodeň za plnenia uvedené v čl. III v bode 1.3 zmluvy až do 

vyčerpania rozsahu 400 človekodní a  za čerpanie ďalších človekodní 

v maximálnom rozsahu 928 človekodní cenu vo výške 570  EUR s DPH za 1 

človekodeň na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, do desiatich (10) dní od 

prevzatia objednaných výkonov a/alebo služieb súvisiacich s rozvojom. Prílohou 

faktúry musí byť príslušným vecným gestorom, technickým gestorom 

a projektovým manažérom objednávateľa podpísaný akceptačný protokol o ich 

prevzatí do prevádzky vrátane vyčísleného počtu človekodní realizovaných v rámci 

rozvoja NASP. Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej 

doručenia do podateľne objednávateľa. 

 
6. V Prílohe č. 1 k zmluve - Opis predmetu zmluvy  v časti Príloha č. 1A Opis 

predmetu zákazky zo súťažných podkladov v kapitole 1.4.12 písm. b) Technická 

podpora NASP a údržba prevádzky NASP počas piatich rokov (60 mesiacov) sa 

v bode b2 Úroveň poskytovaného výkonu a/alebo služby na konci textu vkladá 

text v nasledovnom znení:  

„V prípade výpadku NASP zhotoviteľ zabezpečí dostupnosť dát NASP v režime 24x7 

s nasledovnými ukazovateľmi: 

• doba pre obnovu dát (RTO) – 24h, 

• stav obnovenia dát (RPO) – 1h.“ 

 

7. V Prílohe č. 1 k zmluve - Opis predmetu zmluvy v časti Príloha č. 1A Opis 

predmetu zákazky zo súťažných podkladov sa v kapitole 1.4.12 ruší písm. c) 

v celom rozsahu  a nahrádza sa  nasledujúcim znením:    

 
„ c) Rozvoj NASP v maximálnom rozsahu 1328 ČD počas piatich rokov (60 me-

siacov) rozvoja NASP 
 
Zhotoviteľ uskutoční rozvoj v rozsahu max. 1328 ČD podľa nasledovných kategórií 
a ich rozsahu: 
 
c1 zapracovávanie legislatívnych zmien 
 
Z pohľadu koncepcie ďalšieho rozvoja NASP je nevyhnutné zabezpečiť predovšetkým 
realizáciu funkcionality v zmysle legislatívnych požiadaviek uvedených najmä v zákone 
č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o 
e- Governmente) a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení ne-
skorších predpisov a iných súvisiacich právnych predpisov 
 
V rámci rozvojových aktivít bude zabezpečené, aby funkcionalita NASP bola v súlade 
s legislatívou pre oblasť informačnej bezpečnosti a štandardov pre informačné systémy 
verejnej správy a to konkrétne s: 



 6 

- Uznesením vlády SR č. 328/2015 k návrhu Koncepcie kybernetickej bezpeč-
nosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020, 

- Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandar-
doch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov, 

- Zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

- Zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

- Zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov, 

- Zákonom č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení č. 69/2018 Z. z., 
- Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 
- Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov 

Rozvoj NASP v bode c1 uskutoční zhotoviteľ v predpokladanom rozsahu 20 ČD. 
 
c2 implementáciu zmien NASP v dôsledku hot fixov a upgradov RINA aplikácie 
alebo prístupového bodu 
 
Rozvoj NASP v bode c2 uskutoční zhotoviteľ v predpokladanom rozsahu 20 ČD. 
 
c3 Implementácia UB_BUC_1-4 podľa kap. 1.4.9 rovnakým postupom a v rovna-
kom rozsahu ako prebehol vývoj NASP popísaný v bode 1.4 OPZ 
 
Rozvoj NASP v bode c3 uskutoční zhotoviteľ v predpokladanom rozsahu 150 ČD. 
 
c4 Implementácia R_BUC_3,5,6,7 podľa kap. 1.4.9 rovnakým postupom a v rov-
nakom rozsahu ako prebehol vývoj NASP popísaný v bode 1.4 OPZ.  
 
Rozvoj NASP v bode c4 uskutoční zhotoviteľ v predpokladanom rozsahu 110 ČD. 
 
c5 Integrácia NASP s prípadnými zmenami interfejsov SP, IS SP, referenčných 
registrov  
 
Rozvoj NASP v bode c5 uskutoční zhotoviteľ v predpokladanom rozsahu 40 ČD. 
 
c6 Integrácia NASP s prípadnými zmenami BUC a dátového modelu SEDov 
 
Rozvoj NASP v bode c6 uskutoční zhotoviteľ v predpokladanom rozsahu 10 ČD. 
 
c7 Implementácia požiadaviek, ktorých potreba objektívne vyplynie až na základe 
prevádzkových potrieb NASP v čase plnenia zmluvy (napr. technologický upgra-
de súčasnej infraštruktúry prevádzkovaného APV) alebo aplikačnej praxe použí-
vateľov NASP 
 
Rozvoj NASP v bode c7 uskutoční zhotoviteľ v predpokladanom rozsahu 40 ČD. 
 
c8 Implementácia požiadaviek na zefektívnenie prevádzkových nákladov objed-
návateľa (napr. zmena centrálnej platformy, zmena aplikačného servera). 
 
Rozvoj NASP v bode b8 uskutoční zhotoviteľ v predpokladanom rozsahu 10 ČD. 
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 C9 Zmeny NASP na účely implementácie procesov nezamestnanosti 
a integrácie s IS PvNGP – 2. fáza (CR02.2020): 

- Rozšírenie funkcionalít NASP UC NASP 007 a UC NASP 010 na procesy 
UB_BUC_2 - 4, R_BUC_03, vrátane administratívnych podprocesov 
AD_BUC_1-12 a horizontálnych   podprocesov H_BUC_1, 2, 6 a 7 podľa časti 3 
DFŠ NASP. 

- Rozšírenie funkcionalít NASP UC NASP 011, UC NASP 012, UC NASP 013 
a UC NASP 014 na procesy UB_BUC_2 - 4, R_BUC_03  vrátane administratív-
nych podprocesov AD_BUC_1-12 a horizontálnych podprocesov H_BUC_1, 2, 6 
a 7 podľa časti 3 DFŠ NASP. 

- Previazanosť a vzájomné dopĺňanie údajov SEDov v4.2.0 U_BUC_01-4, 
R_BUC_03, a série X a H v rámci toho istého BUC. 

- Testy zhody NASP s UB_BUC_2-4, R_BUC_03. 
- Integrácia IS PvNGP na SEDy v4.2.0 série U prislúchajúce k procesom 

UB_BUC_02 a UB_BUC_04. 
- Integrácia IS PvNGP na SEDy v4.2.0 série U prislúchajúce k procesom 

UB_BUC_02 a UB_BUC_04.  
- Integrácia IS PvNGP na SEDy v4.2.0 série U prislúchajúce k procesom 

UB_BUC_02 a UB_BUC_04.  
- Príprava akceptačných scenárov v rozsahu bodov c3 a úspešná realizácia ak-

ceptačných testov. 
 

Rozvoj NASP v bode c9 uskutoční zhotoviteľ v predpokladanom rozsahu 256 ČD. 
 

C10 Zmeny NASP na účely rozvoja NASP v sektore uplatniteľných právnych 
predpisov (CR04.2020) – Integrácia ASSR na Modul REF NASP: 

 FÁZA 1 (v rozsahu 65 ČD) 
- Oprávnenia v module REF  
- Prílohy 
- Požiadavka na úpravu sekcie EVIDENCIA ŽIADOSTI - PRVÝ KROK 

VYHĽADANIE OSOBY A ZALOŽENIE ŽIADOSTI. 
- Štát vyslania 

FÁZA 2 (v rozsahu 204 ČD) 
- Integrácia NASP na ASSR pri vstupe elektronických žiadostí o určenie uplatni-

teľnej legislatívy do systémov SP (objednávateľa). 
- Automatické posudzovanie elektronických žiadostí  o určenie uplatniteľnej legis-

latívy NASP – Modulom REF a automatické generovanie dokumentov A1, for-
mulárov E 101. 

- Expedovanie výsledných dokumentov z NASP – Modul REF do elektronických 
schránok klientov.   

- Expedovanie výsledných dokumentov z NASP – Modul REF do elektronických 
schránok klientov.   

FÁZA 3 (v rozsahu 93 ČD) 
- Integrácia NASP na ASSR pri vstupe elektronických žiadostí o určenie uplatni-

teľnej legislatívy do systémov SP (objednávateľa). 
- Automatické posudzovanie elektronických žiadostí  o určenie uplatniteľnej legis-

latívy NASP – Modulom REF a automatické generovanie dokumentov A1, for-
mulárov E 101. 
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- Expedovanie výsledných dokumentov z NASP – Modul REF do elektronických 
schránok klientov. 

- Expedovanie výsledných dokumentov z NASP – Modul REF do elektronických 
schránok klientov. 

FÁZA 4 (v rozsahu 36 ČD) 
- Integrácia NASP na ASSR pri vstupe elektronických žiadostí o určenie uplatni-

teľnej legislatívy do systémov SP (objednávateľa). 
- Automatické posudzovanie elektronických žiadostí o určenie uplatniteľnej legis-

latívy NASP – Modulom REF a automatické generovanie dokumentov A1, for-
mulárov E 101. 

- Expedovanie výsledných dokumentov z NASP – Modul REF do elektronických 
schránok klientov. 

- Expedovanie výsledných dokumentov z NASP – Modul REF do elektronických 
schránok klientov. 

 
Rozvoj NASP v bode c10 uskutoční zhotoviteľ v predpokladanom rozsahu 398 ČD. 
 
c11 Zmeny NASP na účely rozvoja NASP v nasledovných oblastiach: 

Implementácia riešenia pre sektor vymáhanie pohľadávok R_BUC_3, 5, 6, 7 
na RINA20 
- R_BUC_03 - Vzájomné započítanie predbežne vyplatených dávok (SED - 

R008, R009, R004) 
- R_BUC_05 - Žiadosť o dodatočné informácie (SED - R012, R014) 
- R_BUC_06 - Žiadosť o oznámenie podľa článku 77 (SED - R015, R016) 
- R_BUC_07 - Žiadosť o vymáhanie (SED - R004, R017, R018, R019, R025, 

R028, R029, R033, R034, R036) 
- s integráciou na RFO SP (objednávateľa) a s integráciou na iné IS podľa požia-

davky príslušného vecného útvaru  

Implementácia riešenia pre sektor nemocenské poistenie - S_BUC_12, 14, 14a, 14b, 
24 (CO) na RINA20 
- S_BUC_12 – Peňažné dávky - žiadosť (SED – S055) 
- S_BUC_14 – Peňažné dávky – informácie o platbe (SED – S046) 
- S_BUC_14a - Peňažné dávky - Informácie týkajúce sa peňažných dávok 

v súvislosti s pracovnou neschopnosťou - poskytnuté príslušnou inštitúciou 
(SED – S047) 

- S_BUC_14b - Peňažné dávky - informácie týkajúce sa peňažných dávok 
v súvislosti s pracovnou neschopnosťou - poskytnuté inštitúciou miesta bydliska 
alebo pobytu (SED – S048) 

- S_BUC_24 (len ako CO) - Sčítanie dôb - typ poistného rizika: choroba, otcov-
stvo a materstvo (SED – S040) 

- s integráciou na RFO SP (objednávateľa), a s integráciou na iné IS podľa po-
žiadavky príslušného vecného útvaru 

Štatistické zostavy a iné požiadavky sekcie DP a OVP  
- Vyhľadávacie kritéria (interné spisy) a možnosť generovania štatistickej zostavy 
- Interné spisy – možnosť tvorby individuálnej štatistiky a prehľadov pre jednotlivé 

oddelenia odboru 15 (dôchodkové poistenie) 
- Vyhľadávacie kritéria (interné dokumenty) a možnosť generovania štatistickej 

zostavy 
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- Vyhľadávacie kritéria (interné vyhľadávanie prípadov) a možnosť generovania 
štatistickej zostavy 

- Zmeny na zostavách a vyhľadaniach využijú existujúci dátový model, bez nut-
nosti evidencie nových polí a ich správy 

- Práva pre vytváranie interných dokumentov pre pobočky SP 
- Doplnenie názvov interných dokumentov  
- Oznámenia na formulároch typu PDA1 a E101 

Faksimile  
- Pečiatky pobočiek a podpisov riaditeľov pri generovaných tlačovinách PDA01 
- Podpisy vedúcich a referentov v závislosti od pobočky pri generovaných tlačo-

vinách PDA01 
- Podpisy a pečiatky budú uložené na zdieľanom dátovom úložisku, tak aby jed-

notlivé súbory bolo možné jednoznačne priradiť pobočkám a jednotlivým refe-
rentom 

- Zmena nepočíta s rozširovaním aktuálneho dátového modelu o nové údaje 
a ich správu 

Dopracovanie a ďalší rozvoj NASP 
- Integrácia SEDov série P na systém eLL 
- Integrácia formulárov Modulu REF na IS zdravotného sektora 
- bezpečnostná dokumentácia a iné požiadavky objednávateľa v oblasti bezpeč-

nosti a prípadne odstránenie zraniteľností, ktoré vyplynú z penetračných testov 
NASP nad rámec dodaného a akceptovaného diela 

- implementácia zmien NASP v dôsledku hot fixov a upgradov RINA aplikácie 
alebo prístupového bodu (release RINA 2020) 

- dopracovanie dokumentácie k NASP nad rámec dodaného a akceptovaného 
diela 

- rozvojové požiadavky vyplývajúce z legislatívnych zmien všeobecne záväzných 
právnych predpisov v bode c1, ako aj zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení, 
nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 o koordinácii systé-
mov sociálneho zabezpečenia. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) 
č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a taktiež nariade-
nia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 o zriadení jednotnej digitál-
nej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným 
službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia č. 1024/2012 

- rozvojové aktivity obdobného charakteru a/alebo povahy ako v bodoch c1 až c8, 
ktoré vzídu z používateľského testovania, príp. po vstupe do produkcie. 

 
Pre rozvoj NASP v bode c11 zhotoviteľ zabezpečí kapacity v predpokladanom rozsa-
hu 274 ČD s tým, že z úprav a/alebo zmien NASP podľa bodu c11 uskutoční zhotovi-
teľ tie z nich, ktoré si na základe priorít objednávateľa zmluvné strany dohodnú v pí-
somných objednávkach, a to až do vyčerpania rozsahu pre poskytovanie služby roz-
voj podľa článku III. bodu 1.3. zmluvy. 

 
c12  Spôsob a forma realizácie rozvoja NASP: 
 
Objednávateľ je oprávnený počas trvania zmluvného vzťahu požadovať poskytovanie 
služieb pri rozvoji podľa bodov c1 až c11 v súlade so svojimi potrebami na základe 
písomnej objednávky. Objednávke bude predchádzať vypracovanie ponuky zhotovite-
ľom v rozsahu požiadaviek definovaných objednávateľom. 
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Zo strany zhotoviteľa budú úpravy a/alebo zmeny NASP vykonávané iba na základe 
návrhov, ktoré predkladá projektový manažér objednávateľa. 
 
Ku každému návrhu na úpravu a/alebo zmenu NASP vypracuje projektový manažér 
zhotoviteľa najneskôr do 8 pracovných dní od jeho predloženia stanovisko podľa prí-
lohy č. 7 k zmluve, v ktorom uvedie: 

a) realizovateľnosť navrhovaných úprav a/alebo zmien NASP, 
b) rozsah služieb na realizáciu navrhovanej úpravy a/alebo zmeny NASP 

s rozpisom prácnosti podľa projektových rolí na strane zhotoviteľa, 
c)  podmienky realizácie úpravy a/alebo zmeny NASP. 

 
Projektový manažér objednávateľa do 10 pracovných dní schváli/neschváli stanovis-
ko zhotoviteľa k návrhu na úpravu a/alebo zmenu NASP podľa prílohy č. 7 k zmluve. 
 
V prípade, že stanovisko zhotoviteľa k návrhu na úpravu a/alebo zmenu NASP nebu-
de schválené, návrh na úpravu a/alebo zmenu NASP s alternatívnym riešením pred-
loží projektový manažér zhotoviteľa, a to na najbližšom rokovaní riadiaceho výboru 
projektu. Riadiaci výbor projektu rozhodne na svojom zasadnutí o prijatí alebo neprija-
tí navrhovanej zmeny. 

 
Po schválení, resp. prijatí zhotoviteľom predloženého návrhu na realizáciu úpravy 
a/alebo zmeny NASP objednávateľom podľa vyššie uvedených bodov, projektový 
manažér objednávateľa vypracuje objednávku, ktorú predloží na schválenie oprávne-
nému zástupcovi objednávateľa podľa Kompetenčného poriadku Sociálnej poisťovne. 
Prílohou objednávky musí byť schválená požiadavka na úpravy a/alebo zmeny pod-
porovanej NASP. 
 
V prípade, ak objednávateľ z objektívnych dôvodov upraví objednanú rozpracovanú 
požiadavku na rozvoj NASP počas jej realizácie, zo strany zhotoviteľa dôjde k preru-
šeniu výkonov a/alebo služieb a k spracovaniu jeho stanoviska k predloženému upra-
venému návrhu na úpravu a/alebo zmenu NASP, v ktorom zapracuje aj realizované 
výkony a/alebo služby do lehoty prerušenia týchto výkonov a/alebo služieb. Ku dňu 
prerušenia výkonov a/alebo služieb projektový manažér zhotoviteľa vyhotoví akcep-
tačný protokol o vykonaných výkonoch a/alebo a predloží ho na potvrdenie projekto-
vému manažérovi objednávateľa. Zhotoviteľ bude pokračovať v spracovaní požiadav-
ky na úpravu a/alebo zmenu NASP až po schválení jeho nového stanoviska projekto-
vým manažérom objednávateľa, resp. riadiaceho výboru projektu. 
 
V prípade, ak objednávateľ z objektívnych dôvodov zruší objednanú rozpracovanú 
požiadavku na rozvoj NASP počas jej realizácie, zo strany zhotoviteľa dôjde 
k bezodkladnému ukončeniu výkonov a/alebo služieb s tým, že náklady zhotoviteľa 
do momentu zrušenia úpravy/zmeny budú uhradené zo strany objednávateľa 
v rozsahu skutočne realizovaných služieb stanovených v počte ČD/ČH na základe 
potvrdeného akceptačného protokolu o vykonaných výkonoch a/alebo službách. 
 
Realizované úpravy a/alebo zmeny NASP bude zhotoviteľ odovzdávať objednávate-
ľovi vykonaním odovzdávacích testov. 
 
Odovzdávacie testy budú vykonávané podľa špecifikácie schválenej projektovými 
manažérmi oboch zmluvných strán. 
 
Ak sa pri odovzdávacom teste vyskytnú vady (chyby), ktoré budú znemožňovať pou-
žívanie realizovaných úprav a/alebo zmien NASP, po odstránení týchto vád (chýb) sa 
vykoná opakovaný odovzdávací test. 
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Ak sa pri odovzdávacom teste nevyskytnú vady (chyby), realizácia úprav a/alebo 
zmien NASP sa bude považovať za vykonanú a za odovzdanú objednávateľovi. Pro-
jektoví manažéri podpíšu zápisnicu o výsledkoch odovzdávacieho testu ako aj akcep-
tačný protokol o prevzatí úpravy a zmeny NASP do prevádzky. Pri prevzatí úpravy 
a/alebo zmeny funkcionality NASP do prevádzky bude objednávateľovi odovzdaná 
aktualizácia používateľskej, administrátorskej a prevádzkovej dokumentácie. 
 
Faktúra za plnenia bude vystavená po odovzdaní úprav a/alebo zmien NASP 
do prevádzky. Podkladom k schváleniu úhrady tejto faktúry bude podpísaný akcep-
tačný protokol o prevzatí úprav a/alebo zmien NASP do prevádzky. 
 
Predpokladané rozsahy človekodní na poskytovanie služieb pri rozvoji podľa bodov 
c1 až c11 vyjadrujú predpokladanú technickú náročnosť a sú iba informatívneho cha-
rakteru. Počas plnenia zmluvy ich možno upraviť, pričom celkový počet človekodní 
určený pre služby rozvoja nebude prekročený. Objednávateľ určí konečný rozsah člo-
vekodní služieb pri rozvoji podľa bodov c1 až c11 v prislúchajúcej písomnej objed-
návke, ktorá sa môže týkať jedného, viacerých alebo všetkých bodov c1 až c11.“ 
 

8. Príloha č. 2 k zmluve sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 

(Podrobná cenová kalkulácia predmetu zmluvy), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto dodatku č. 1 ako aj zmluvy. 

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 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 predpisov 

a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Poskytovateľ  berie na vedomie povinnosť 

objednávateľa zverejniť tento dodatok ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto 

dodatku a zo zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku 

v plnom rozsahu. 

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho  zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.  

 

3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dodatkom dotknuté, zostávajú 

v platnosti nezmenené. 
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4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a zmluvy sú: 

Príloha č. 2 – Podrobná cenová kalkulácia predmetu zmluvy, 

 

5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 

dva (2) rovnopisy a poskytovateľ dostane dva (2) rovnopisy.  

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku je prejavom ich slobodnej vôle, dodatok 

nebol uzatvorený v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, 

že si ho riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 

vlastnoručne podpísali. 

 
Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa: 

 
 

Bratislava, dňa ............................... Bratislava, dňa .................................  

 

 

 

 

 

 

    

Ing. Jozef Kožár 
predseda predstavenstva  

Ing. Juraj Káčer 
generálny riaditeľ  

Gratex International, a.s. Sociálnej poisťovne 
 

 

 
 
 
 

 

 

Ing. Martin Polek 
člen predstavenstva  

 

Gratex International, a.s.  
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 26286-20/2019-BA 
a  k Dodatku č. 1 (č. 2015-7/2021-BA) 

 

PODROBNÁ CENOVÁ KALKULÁCIA PREDMETU ZMLUVY 
 

Tabuľka č. 2: Podrobná cenová kalkulácia predmetu zmluvy 

Predmet 
zmluvy 

Etapa 
projektu 

Technická 
fáza Popis M.j. Počet 

M.j. 

Jedn. 
cena za 

M.j. 
Cena celkom 

v eur bez 
DPH 

v eur bez 
DPH 

a) 
Implementácia 
aplikačného 
programového 
vybavenia 
NASP 

I. etapa: 
Inicializácia  

Fáza 1.1 

Vypracovanie 
detailného 
Projektového 
iniciálneho 
dokumentu 
a ďalšej 
projektovej 
dokumentácie 
v zmysle metodiky 

fáza 1.1 
v rozsahu 
opisu 
predmetu 
zmluvy 

1 60 000,00 60 000,00 

Fáza 1.2 

Vypracovanie 
Enterprise 
architektúry 
riešenia NASP 
v notácii 
Archimate 3.0 

fáza 1.2 
v rozsahu 
opisu 
predmetu 
zmluvy 

1 77 500,00 77 500,00 

Inštalovanie 
a konfigurovanie 
testovacieho 
prostredia 

fáza 1.2 
v rozsahu 
opisu 
predmetu 
zmluvy 

1 10 000,00 10 000,00 

II. etapa: 
Realizačná  

Fáza 2.1 

Implementácia 
riešenia pre 
AD_BUC_1-10 
a LA_BUC_2, 
LA_BUC_3 
a LA_BUC_4  

fáza 2.1 
v rozsahu 
opisu 
predmetu 
zmluvy 

1 80 000,00 80 000,00 

Fáza 2.2 

Implementácia 
riešenia pre 
H_BUC_1-10, 
P_BUC_1-3, 
P_BUC_4, 
P_BUC_7, 
P_BUC_9 
a P_BUC_10 

fáza 2.2 
v rozsahu 
opisu 
predmetu 
zmluvy 

1 125 000,00 125 000,00 

Fáza 2.3 

Implementácia 
riešenia pre 
LA_BUC_1 
a LA_BUC_5-6 

fáza 2.3 
v rozsahu 
opisu 
predmetu 
zmluvy 

1 30 000,00 30 000,00 

Fáza 2.4 

Implementácia 
riešenia pre 
P_BUC_4, 
P_BUC_5-6, 
P_BUC_8, 
R_BUC_1, 
R_BUC_2 
a M_BUC 2-3b 

fáza 2.4 
v rozsahu 
opisu 
predmetu 
zmluvy 

1 75 000,0 75 000,00 

III. etapa: 
Ukončovacia  Fáza 3.1 

Školenie pre 
maximálne 45 
zamestnancov 
objednávateľa 
v rozsahu 40 ČH 

fáza 3.1 
v rozsahu 
opisu 
predmetu 
zmluvy 

1 10 000,00 10 000,00 
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Spracovanie 
komplexnej 
dokumentácie 
(používateľskej 
a administrátorske
j) vrátane 
videotutoriálov k 
systému 

fáza 3.1 
v rozsahu 
opisu 
predmetu 
zmluvy 

1 50 000,00 50 000,00 

Test zhody 

fáza 3.1 
v rozsahu 
opisu 
predmetu 
zmluvy 

1 40 000,00 40 000,00 

Fáza 3.2 

Inštalovanie 
a konfigurovanie 
produkčného 
prostredia, 
odovzdanie 
a prechod 
do prevádzky, 
ukončenie 
projektu, 
uzatvorenie 
projektovej 
dokumentácie 

fáza 3.2 
v rozsahu 
opisu 
predmetu 
zmluvy 

1 5 000,00 5 000,00 

b) Technická 
podpora NASP 
a údržba 
prevádzky 
NASP počas 
piatich rokov 
(60 mesiacov) 

Technická 
podpora 
NASP a 
údržba 
prevádzky 
NASP po 
ukončení III. 
Etapy 

- 

Technická 
podpora a údržba 
podľa kap. 1.4.12 
písm. b) opisu 
predmetu zmluvy 

kvartál 20 6 000,00 120 000,00 

c) Rozvoj 
NASP v 
maximálnom 
rozsahu 1 328 
ČD počas 
piatich rokov 
(60 mesiacov) 

Rozvoj NASP 
po ukončení 
III. etapy 

- 

V maximálnom 
rozsahu 1 328 ČD 
na zmeny 
na základe 
požiadaviek 
objednávateľa 
podľa kap. 1.4.12 
písm. c) opisu 
predmetu zmluvy 

ČD 
(rozvoj 
c1 až c8) 

400 500,00 200 000,00 

ČD 
(rozvoj c9) 256 475,00 121 600,00 

ČD 
(rozvoj c10) 398 475,00 189 050,00 

ČD 
(rozvoj c11) 274 475,00 130 150,00 

Cena celkom v eur bez DPH x x x 1 323 300,00 

DPH 20 % x x x 264 660,00 

Cena celkom v eur s DPH x x x 1 587 960,00 

 
V Bratislave, dňa ...........................      

 
................................................   ................................................ 
            Ing. Jozef Kožár                                                Ing. Martin Polek  
      predseda predstavenstva                                  člen predstavenstva 
       Gratex International, a.s.           Gratex International, a.s. 


