
               

 

Zámer národného projektu  

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 Informačná 

spoločnosť 
 

Názov národného projektu: Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ) 

 

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom 

výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?  
 

Realizácia predkladaného projektu predpokladá vytvorenie katalogizačného informačného 

systému, ktorého hodnota tkvie v zrýchlení, zefektívnení, zjednodušení a konsolidácii 

pracovných činností odborných zamestnancov pamäťových a fondových inštitúcií, najmä 

kurátorov, dokumentátorov, konzervátorov, reštaurátorov a kustódov.  

 

Vytvorením a používaním tohto informačného systému si SNM bude efektívne plniť 

legislatívnu povinnosť v súlade so zákonom o múzeách a o galériách pri vytváraní a vedení 

centrálnej evidencie múzejných zbierok. 

 

Projekt „Elektronické spracovanie evidencie zbierok múzeí“  je zameraný len na G2G procesy 

a nie na služby pre občanov a podnikateľov. Pre projekt IS DEMZ nie je možné stanoviť KPI 

tak, aby boli v súlade s dopytovými výzvami. Keďže sa jedná o výkon verejnej moci danej 

legislatívou, v zmysle Zákona o múzeách a galériách, nie je možné zabezpečiť ciele projektu 

prostredníctvom dopytovo-orientovanej výzvy, ale len vyzvaním pre vopred určeného 

prijímateľa národného projektu. 

 
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os PO7 Informačná spoločnosť 

Investičná priorita  2C Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej 

štátnej správy, elektronického vzdelávania, 

elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a 

elektronického zdravotníctva 

Špecifický cieľ 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT 

prostriedkami 

 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 

kraja) 

Bratislavský kraj 

Identifikácia hlavných cieľových 

skupín (ak relevantné) 

OVM (Múzeá zapísané do Registra múzeí a galérií 

Slovenskej republiky) 

 

3. Prijímateľ1 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa 

národného projektu2  

Prijímateľom projektu je Slovenské národné 

múzeum, ktoré na základe  ustanovení zákona NR 

SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o 

                                                 
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva 

prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. 
2 Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. 

odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).  
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ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene 

zákona SNR č. 372 /1990 o priestupkoch v 

aktuálnom znení (ďalej aj len „zákon o múzeách a o 

galériách“), ktorý v § 7 ods. 5 stanovuje povinnosti 

SNM pri informatizácii a zavádzaní informačných 

technológií v rámci sústavy múzeí SR. Podľa písm. 

e) ods. 5 § 7 zákona o múzeách a o galériách SNM 

„zabezpečuje informatizáciu spracovania, 

spravovania a sprístupňovania údajov o 

zbierkových predmetoch v rámci sústavy múzeí. 

Podľa písm. f) ods. 5 § 7 zákona o múzeách SNM 

„vedie v elektronickej podobe centrálnu evidenciu 

zbierkových predmetov múzeí zapísaných v 

registri, vybrané údaje z centrálnej evidencie 

zbierkových predmetov v elektronickej podobe 

sprístupňuje verejnosti“. Rozsah údajov o 

zbierkových predmetoch, ktoré má obsahovať 

informačný systém zabezpečujúci odbornú 

evidenciu zbierkových predmetov je daný výnosom 

Ministerstva kultúry SR č. MK-2544/2015-

110/11648. 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 

kompetencie na implementáciu 

aktivít národného projektu priamo  

zo zákona, osobitných právnych 

predpisov, resp. je uvedený priamo  

v príslušnom operačnom programe?  

Áno, podľa zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o 

múzeách a o galériách a o ochrane predmetov 

kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 

372/1990 o priestupkoch v aktuálnom znení (ďalej 

aj len „zákon o múzeách a o galériách“), ktorý v § 7 

ods. 5 stanovuje povinnosti SNM pri informatizácii 

a zavádzaní informačných technológií v rámci 

sústavy múzeí SR. Podľa písm. e) ods. 5 § 7 zákona 

o múzeách a o galériách SNM „zabezpečuje 

informatizáciu spracovania, spravovania a 

sprístupňovania údajov o zbierkových predmetoch 

v rámci sústavy múzeí. Podľa písm. f) ods. 5 § 7 

zákona o múzeách SNM „vedie v elektronickej 

podobe centrálnu evidenciu zbierkových predmetov 

múzeí zapísaných v registri, vybrané údaje z 

centrálnej evidencie zbierkových predmetov v 

elektronickej podobe sprístupňuje verejnosti. 

Obchodné meno/názov (aj názov 

sekcie ak relevantné) 

Slovenské národné múzeum 

Sídlo Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16 

IČO 00164721 

 

4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 

Zdôvodnenie potreby partnera 

národného projektu (ak relevantné)3 

Riadenie kvality národného projektu QA MIRRI 

                                                 
3 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia 

akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora. 
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Kritériá pre výber partnera 4 Vyplýva priamo z Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra. 

Má partner monopolné postavenie  

na implementáciu týchto aktivít? 

(áno/nie) Ak áno, na akom základe? 

Nie 

Obchodné meno/názov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

IČO 50349287 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 

 

5.  Predpokladaný časový rámec 

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec  

pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania 

vo formáte Mesiac/Rok 

10/2022 

Uveďte plánovaný štvrťrok 

podpísania zmluvy o NFP s 

prijímateľom  

4Q/2022 

Uveďte plánovaný štvrťrok  

spustenia realizácie projektu  

4Q/2022 

Predpokladaná doba realizácie 

projektu v mesiacoch  

Maximálne 12 mesiacov 

 

6. Finančný rámec 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 

a ŠR) 

627 359,77 EUR  

Celkové oprávnené výdavky projektu 627 359,77 EUR  

Vlastné zdroje prijímateľa bez spolufinancovania  

 

7. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré 

priamo súvisia s realizáciou NP:  

 

 Zákon NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 
hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v aktuálnom znení 

 Výnos Ministerstva kultúry SR č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach 
vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii 
predmetov kultúrnej hodnoty. 

 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 
179/2020, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení 
informačných technológií verejnej správy 

                                                 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú 

stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca 

spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by 

v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 
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 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre 

 vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 
78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 

 vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 
179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných 
opatrení informačných technológií verejnej správy 

 vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o 
postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov 

 Nariadenie 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, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 

85/2020 Z. z o riadení projektov.  

 

 

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný 

zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

 

  Biznis case a cost benefit analýza projektu IS Demz 
(https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-
c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm ) 

 Zoznam rizík a závislosti projektu IS Demz 
(https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-
c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm) 

 Prístup k projektu IS Demz 
(https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-
c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm) 

 Projektový zámer IS Demz 
(https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-
c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm)  

 

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP priamo 

nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené 

výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné): 

Nenadväzuje 

 

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam 

známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  

 
Východisková situácia existujúceho ISVS ESEZ 4G určeného na evidenciu zbierkových predmetov 

bola podrobená multikriteriálnej analýze. Vzhľadom na takmer 20 ročnú existenciu systému 

                                                 
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm
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ESEZ 4G nezodpovedá používateľským požiadavkám súčasných používateľov, rovnako ako 

nespĺňa viaceré funkčné a aplikačné predpoklady vzhľadom na viaceré strategické dokumenty 

eGovernmentu, predovšetkým platnú NKIVS. Systém v dnešnej podobe neposkytuje dostatočnú 

kontrolu správcu nad systémom, čo má za následok závislosť od externého dodávateľa, systém 

nepublikuje otvorené údaje ani nie je prevádzkovaný v cloude. Ďalšou východiskovou 

požiadavkou pre navrhované riešenie vyplývajúcou zo strategických dokumentov 

eGovernmentu a z reálnej praxe je vytvorenie open API a nástrojov na publikovanie otvorených 

údajov. V kontexte vyššie uvedeného a v záujme vyriešenia tzv. vendor lock-in stavu v zmysle 

Koncepcie nákupu IT vo verejnej správe schválenej dňa 16.05.2019 Radou vlády SR pre 

digitalizáciu a jednotný digitálny trh, sa verejný obstarávateľ s cieľom zodpovedne naplniť cieľ 

tohto dokumentu, t.j. vytvoriť podmienky pri nákupe a prevádzke IS tak, aby nebol závislý od 

jediného dodávateľa tzv. „vendor lock-in“. Navrhované riešenie odstraňuje tieto nedostatky v 

podobe vybudovania nového isvs_10906 Digitálna evidencia múzejných zbierok. Jedná sa o 

agendový systém poskytujúci služby typu G2G/G2E, preto projekt nerieši žiadnu životnú situáciu. 

Z existujúceho ISVS ESEZ 4G bude do ISVS DEMZ premigrovaná databáza, ktorá predstavuje 

vysokú pridanú hodnotu a je nevyhnutnou podmienkou zachovania kontinuity funkcionality a 

plnenia úlohy SNM ako správcu informačného systému pre centrálnu evidenciu múzejných 

zbierok. V novom riešení má byť zachovaná funkcionalita existujúcich komponentov systému, 

ktorá bude rozšírená o nové používateľské funkcionality pre interných zamestnancov ako sú 

logické kontroly zadávaných údajov, responzivita prostredia, aplikácia bez potreby inštalačných 

balíčkov na strane používateľa, rozšírenie administrátorského rozhrania, používateľské 

notifikácie a ďalšie popísané v katalógu požiadaviek ako súčasti CBA 

 

 

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju 

oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického 

cieľa) 

 

Cieľom národného projektu je vytvorenie resp. dodanie informačného systému pre elektronickú 

odbornú správu a odbornú evidenciu zbierkových predmetov spravovaných múzeami. Tento IS 

umožní zjednodušiť a zefektívniť záznamy o odbornej evidencii zbierkových predmetov a prepojí 

záznamy z prvostupňovej evidencie so záznamami katalogizácie, ktoré majú charakter odbornej 

evidencie a sú súčasťou vedomostného systému múzeí. Nový IS zároveň nahradí súčasný systém, 

ktorého technologický a používateľský charakter zodpovedá obdobiu, v ktorom vznikol, a ktorý už 

nevyhovuje požiadavkám obstarávateľa. Obstarávateľ momentálne nedisponuje vlastníckymi 



 

01.10.2022 

 

  

Strana 6 

 

právami k zdrojovému kódu, skriptom, rovnako  aj k dátovým modelom a dokumentácií  

k súčasnému systému  IS ESEZ 4G. 

 

Národný projekt predpokladá vytvorenie nového IS s nasledovnými základnými požiadavkami: 

 zavedenie nových funkcionalít súvisiacich s internou správou systému.  

 zmenu databázového modelu za účelom efektívnejšej práce nad databázovými entitami 

 vytvorenie OPEN API rozhrania 

 publikovanie OPEN DATA 

Doplnenie funkcionalít pre administráciu systému, funkcionalít pre kvalitu údajov, funkcionalít pre 

zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie používateľského prostredia.  

Potenciál nového IS (ďalej aj ako IS DEMZ) môžu v budúcnosti využiť okrem súčasných používateľov 

ESEZ 4G aj: 

• novovzniknuté pamäťové a fondové inštitúcie, najmä múzeá a múzejné 

zariadenia  

• inštitúcie,  ktoré doposiaľ využívajú iné/komerčné systémy, 

 inštitúcie, ktoré s digitálnou evidenciou múzejných zbierok ešte nezačali 

Žiadateľ sa zaväzuje k aplikácii dodržiavania základných princípov pri realizácii projektov IT 

financovaných z verejných zdrojov a zdrojov EÚ, v zmysle metodického usmernenia Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 009417/2021/oSBAA-1 zo dňa 

31. marca 2021 

 

9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

 

                                                 
6 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.  
7 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k 

rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie 

uveďte projektové ukazovatele a iné údaje.  Projektové ukazovatele musia byť definované 

tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa 

realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.6 

Cieľ  národného 

projektu 

Merateľný 

ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová hodnota 

Aktivita 

projektu 

Súvisiaci 

programový 

ukazovateľ7 
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V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ. 

 

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8  

 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 

ukazovateľa9 
 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Výstupy z informačného systému 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich. 

 

11. Očakávané dopady 

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  

pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová 

skupina (ak 

relevantné) 

Počet10 

Zvýšenie počtu používateľov IS Odborný 

pracovníci 

múzeí 

v zmysle 

zákona 

206/2009 

646 (k 31.09.2022, role: 

dokumentátor, kurátor, revízor, 

konzervátor, kustód, digitizér, 

tagovač, mobil app) 

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich. 

 

12. Aktivity 

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  

Časový harmonogram projektu je nastavený implementačne na 12 mesiacov v rámci hlavných 

aktivít s finálnym termínom dokončenia do 30.9.2023b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový 

                                                 
8 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. 
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
10 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 

7.7: Umožnenie 

modernizácie a 

racionalizácie 

verejnej správy 

IKT 

prostriedkami 

Počet nových 

optimalizovaných 

úsekov verejnej 

správy  

1 

Analýza a dizajn 

Implementácia 

Testovanie 

Nasadenie 

O0118 Počet 

nových 

optimalizovan

ých úsekov 

verejnej správy 

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) 

Cieľ národného 

projektu 
Ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová 

hodnota 

Aktivita projektu 

NA NA NA NA NA 
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popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované  a ich 

prepojenie so špecifickými cieľmi. 

 

ID Aktivita Začiatok (odhad) Koniec (odhad) 
1. Prípravná fáza 9/2021 3/2022 
2. Iniciačná fáza 4/2022 11/2022 
3. Analýza a Dizajn 11/2022 2/2023 
4. Implementácia a testovanie 3/2023 7/2023 
5. Nasadenie a PIP 7/2023 9/2023 
6. Dokončovacia fáza 9/2023 10/2023 
7. Podpora prevádzky (SLA) 11/2023 11/2028 

 

Projekt bude realizovaný metódou Waterfall, prístup počíta s detailným naplánovaním 

jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projekty. 

Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie. Vodopádový 

prístup je vhodný a užitočný v projektoch, ktorý majú jasný cieľ a jasne definovateľný postup 

a rozdelenie prác. 

 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 

aktivitou 

dosiahnutý (podľa 

sekcie Očakávaný 

stav) 

Spôsob realizácie 

(žiadateľ a/alebo 

partner) 

Predpokladaný 

počet mesiacov 

realizácie aktivity 

Prípravná fáza Umožnenie 

modernizácie a 

racionalizácie 

verejnej správy IKT 

prostriedkami 

Žiadateľ  7  

Iniciačná fáza Umožnenie 

modernizácie a 

racionalizácie 

verejnej správy IKT 

prostriedkami 

Žiadateľ  8  

Analýza a dizajn   Umožnenie 

modernizácie a 

racionalizácie 

verejnej správy IKT 

prostriedkami 

Žiadateľ  4 

Implementácia a 

testovanie 

Umožnenie 

modernizácie a 

racionalizácie 

verejnej správy IKT 

prostriedkami 

Žiadateľ  5 

Nasadenie a PIP Umožnenie 

modernizácie a 

racionalizácie 

verejnej správy IKT 

prostriedkami 

Žiadateľ  3 
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V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

 

13. Rozpočet  

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota 

za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum 

trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký 

posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť 

túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte 

v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade 

operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty 

súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania 

uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

 

Rozpočet bol určený na základe funkčných požiadaviek projektového zámeru a katalógu 

požiadaviek. Rozpočet je stanovený na základe výsledku ukončeného verejného 

obstarávania. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich 

výstižné zdôvodnenie 

Predpokladané 

finančné 

prostriedky na 

hlavné aktivity 

Celková suma  

 

Uveďte plánované vecné vymedzenie 

Analýza a dizajn 126 428,80 

 

IT architekt 

IT programátor/vývojár 

Projektový manažér IT projektu 

IT analytik 

Špecialista pre databázy 

Kľúčový používateľ 

Dokončovacia fáza Umožnenie 

modernizácie a 

racionalizácie 

verejnej správy IKT 

prostriedkami 

Žiadateľ  2  

Podpora prevádzky (SLA) Umožnenie 

modernizácie a 

racionalizácie 

verejnej správy IKT 

prostriedkami 

Žiadateľ/partner 60 
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Implementácia a 

testovanie 

 

381 050,40 

IT architekt 

IT tester 

IT programátor/vývojár 

Projektový manažér IT projektu 

IT analytik 

Špecialista pre bezpečnosť IT 

Špecialista pre databázy 

Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista 

Vlastník údajov 

Nasadenie 85 856, 80 

 

IT tester 

IT programátor/vývojár 

Projektový manažér IT projektu 

IT analytik 

Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista 

Špecialista pre bezpečnosť IT 

Špecialista pre databázy 

Školiteľ pre IT systémy 

IT/IS konzultant (napr. SAP) 

Iné 

Kľúčový používateľ 

Hlavné aktivity 

SPOLU 

593 336,00  

Predpokladané 

finančné prostriedky 

na podporné aktivity  

Celková suma  

 
Uveďte plánované vecné vymedzenie 

Projektové riadenie 15 544,32 Projektový manažér 

Publicita 5 829,12 Špecialista pre publicitu 

 

Projektové riadenie 9 620, 33 Manažér riadenia kvality 

Projektové riadenie 3 030, 00 Externá podpora v rámci riadenia kvality 

Podporné aktivity 

SPOLU 

34 023, 77  

CELKOM 627 359, 77  

 

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné  

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 

všeobecného nariadenia). 

Áno 

 

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?  

Nie 

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné11 typy projektov.  

 

                                                 
11 Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru 

až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný 

projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo 

ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: 

Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. 
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Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia 

uskutočniteľnosti12 ? (áno/nie) 
Áno  

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 

dostupná na internete , uveďte jej 

názov a internetovú adresu, kde je 

štúdia zverejnená 

 

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-

46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm 

V prípade, že štúdia 

uskutočniteľnosti nie je  dostupná 

na internete, uveďte webové sídlo a 

termín, v ktorom predpokladáte jej 

zverejnenie (mesiac/rok) 

 

 

 

                                                 
12  Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných 

investičných projektov v SR (dostupné na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 ) 

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598

