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Vysvetľovanie č. 3 
 

 

Na základe doručených otázok uchádzača  k zákazke  IKT vzdelávacia platforma v rámci 

národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“,  zn. 908 – MSS, vestník č. 

12/2018  zo 17.01.2018, poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie č.3 : 

 

Otázka č. 1: 

Prosím o zadefinovanie pojmov: 

- definícia dátový sklad 

- business intelligence 

- process-mining, animácia procesov a vizualizácia. 

 

Konkrétne napríklad pre časť 1 sa vyžaduje nasledovná referencia: "Minimálne 1 zákazka súvisiaca 

s budovaním dátového skladu resp.  implementáciou Business Intelligence nadstavby softvéru alebo 

minimálne 1 výskumný projekt v danej oblasti realizovaný v spolupráci s vysokými školami alebo 

výskumnými organizáciami " 

Akú definíciu pre dátový sklad a akú definíciu Business Intelligence používa obstarávateľ, aby bolo 

možné predložiť správny projekt a nedochádzalo k rozdielnej interpretácií toho, čo je a čo nie je 

dátový sklad alebo Business Inteligence? 

 

Odpoveď č.1:  

Pre definíciu a popis základných pojmov je možné použiť napr. wikipediu:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence 

https://en.wikipedia.org/wiki/Process_mining 

alebo monografiu: 

INMON, W. H. Building the Data Warehouse. Third Edition. New York, NY, USA : John Wiley & 

Sons, Inc., 2002. 432 p. ISBN 0-471-08130-2. 

Projekt (referencia) by mal pokrývať návrh štruktúry DWH a procesy extrakcie, čistenia a 

transformácie dát vrátane ich uloženia do star alebo snowflake schém a zahŕňať aj analytické a 

plánovacie činnosti postavené na princípoch multidimenzionálnych pohľadov na podnikové dáta. 

 

Otázka č. 2: 

Je potrebné mať špeciálne povolenie alebo certifikát ako oprávnenosť dodať predmet obstarávania 

podľa "§ 32 e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,"? 

resp. aké predmety podnikania sú akceptovateľné a aké ďalšie doklady sa požadujú? 

 

Prosím len o potvrdenie, že vzhľadom na fakt, že ide o dodávku učebných textov, nie je vyžadované 

žiadne iné potvrdenie ako je uvedené v súťažných podkladoch. Učebné texty by teoreticky mohli 

podliehať ďalšej úprave, napríklad z rezortu školstva alebo iného a chcem sa uistiť, že nedôjde k 

vylúčeniu na základe potenciálneho chýbajúceho dokladu, ktorý ale nie je uvedený v súťažných 

podkladoch. 

 

Odpoveď č.2:  

 

Predmety, oblasti podnikania sú definované v SP formou CPV: 

 72263000-6      Implementácia softvéru; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Process_mining
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 48190000-6      Softvérový balík pre oblasť vzdelávania 

 48614000-5      Systémy zberu údajov 

 48310000-4      Softvérový balík na vytváranie dokumentov 

 48311000-1      Softvérový balík na riadenie dokumentov 

 

Požadované doklady sú uvedené v podmienkach účasti pri každej samostatnej časti- aj forma 

predloženia napríklad pri konkrétnych špecialistoch, pri požadovaných referenciách, pri 

požiadavkách na systém kvality.... 

 

Učebné texty  nevyžadujú žiadne iné potvrdenia, iba v zmysle súťažných podkladov. V zmysle 

ustanovení  návrhu zmluvy o dielo budú učebné texty, predložené  zhotoviteľom, následne 

pripomienkované objednávateľom až do podpisu akceptačného protokolu. Tento proces je popísaný 

v Návrhu textu zmluvy o dielo.    

 

Otázka č. 3: 

Pod pojmom "IKT vzdelávacia platforma" sa rozumie software, kde žiaci a iní užívatelia nájdu 

učebné texty alebo príklady - nejaká obdoba eLearningu/moodle? Ak bude pre každú časť predmetu 

zákazky iný dodávateľ, bude potom 5 rôznych IKT vzdelávacích platforiem? 

 

Odpoveď č.3:  

IKT vzdelávacia platforma v zmysle opisu predmetu zákazky predstavuje 5 samostatných častí 

vzdelávacieho obsahu – študijné materiály pre teoretickú výučbu a softvérové nástroje pre praktickú 

výučbu. Verejný obstarávateľ už má pre frekventantov vzdelávania  vytvorený zjednotený prístup k  

vzdelávaciemu obsahu. 

 

 

 

V Bratislave dňa  9. 2. 2018 


