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Dodatok č. 2 
k zmluve o rozvoji funkcionalít informačného systému SK CRIS  

č. 184/NISPEZ/2013 
 
 

uzatvorenú medzi: 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika  

Zastúpené:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

IČO:    00 151 882 

IČ DPH:   SK2020798395 

DIČ:     2020798395 

Bank. spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu:   7000064743/8180 

 

(ďalej len „Objednávateľ“)  

a 

InterWay, spol. s r.o. 

Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 

Zastúpená:  Ing. Petr Weber, prokurista 

IČO:    35 728 531 

DIČ:    2020268294 

Bank. spojenie:    

Číslo účtu:   

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 15626/B 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)                                                                                                                                                                                                                                                                  

(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)  

sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 2 k zmluve o rozvoji funkcionalít informačného 
systému SK CRIS č. 184/NISPEZ/2013:
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I. 

Z dôvodu vstupu do 3. Etapy realizácie rozvoja funkcionalít informačného systému SK CRIS, na návrh 
Objednávateľa a so súhlasom Zhotoviteľa sa zmluva dopĺňa nasledovne: 

(1) Čl. 1 ods. 3 sa dopĺňa o bod 3(b) takto: 

Predmet plnenia v rámci realizácie 3. Etapy je špecifikovaný v Prílohe č. 3, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy.  

(2) Čl. 8 ods. 3 sa dopĺňa o bod 3(b) takto: 

Kúpna cena za dodanie 3. Etapy predmetu zmluvy uvedenom v Čl. 1 ods. 3(b) tejto zmluvy je 
49 967,00 € bez DPH / 59 960,40  € s DPH v súlade s rozpisom cien uvedenom v Prílohe č. 3. 
Celková kúpna cena za dodanie celého predmetu zmluvy pritom nesmie presiahnuť maximálnu 
kúpnu cenu uvedenú v Čl. 8 ods. 1 zmluvy. 

 

II. 

(1) Ustanovenia zmluvy o rozvoji funkcionalít informačného systému SK CRIS č. 184/NISPEZ/2013 
týmto Dodatkom č. 2 nezmenené platia v pôvodnom znení. 
 

(2) Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa tento Dodatok č. 2 do troch 
mesiacov od jeho uzavretia nezverejní, platí, že k uzavretiu tohto Dodatku č. 2 nedošlo.  

 

(3) Obe Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto Dodatku č. 2 vrátane podpisov štatutárnych 
zástupcov na internete v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

(4) Tento Dodatok č. 2 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom 
vestníku.   Zhotoviteľ berie  na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tohto Dodatku 
č. 2 a svojím podpisom dáva súhlas na jeho zverejnenie v plnom rozsahu. 

 

(5) Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží 
po dve vyhotovenia.  

 

Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

 

Autorizovaný podpis     Autorizovaný podpis 
Meno a funkcia:     Meno a funkcia: 
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.    Ing. Petr Weber 
Generálny riaditeľ     Prokurista 
Centrum vedecko-technických informácií SR  InterWay, spol. s.r.o. 
 
Dátum:       Dátum: 
Miesto: Bratislava     Miesto: Bratislava 
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Príloha č. 3 

Požiadavky na rozvoj funkcionalít SK CRIS (upgrade) –3. etapa 

Nasledujúca tabuľka špecifikuje požiadavky Nadobúdateľa na rozvoj funkcionalít SK CRIS –3. etapa. 

Súčasťou špecifikácie je aj nacenenie jednotlivých požadovaných položiek. 

Oblasť Opis Pracnosť (MD*)  Cena s DPH  

Doplnenie modulu 
Administrácia 

Doplnenie funkcionality na vytváranie nových záznamov (základné, 
výsledkové a infraštrukturálne entity) pre používateľa v roli Správca registra. 

15 5220, € 

Doplnenie funkcionality na vytváranie nových záznamov (základné, 
výsledkové a infraštrukturálne entity) pre používateľa v roli Správca registra. 

15 5220, € 

Vytvorenie databázových 
procedúr 

Databázové procedúry budú slúžiť na na odstránenie odindexovaného 
objektu z databázy. 

11 3828, € 

Úprava žiadosti o štatút 
výskumníka 

Registrovaný používateľ bude môcť žiadať o prístup do osobného priestoru 
existujúceho neaktívneho výskumníka. 

15 
5220, € 

 

Správa registra výskumníkov Zmena klasifikácie výskumníka na registrovaného používateľa systému SK 
CRIS. Správca registra bude môcť zmeniť systémovú klasifikáciu výskumníka 
podľa schémy "Zaradenie výskumníka v SK CRIS" na hodnotu "Registrovaný 
výskumník systému SK CRIS". 
 

8 
2784, € 

 

Integračné rozhranie pre import 
projektov 

Doplnenie operácie zápisu základných údajov do integračného rozhrania pre 
import projektov do SK CRIS pre nasledujúce objekty, previazané s údajmi o 
projekte:  
- výskumníka,  
- organizácie,  
- medzinárodnej organizácie,  
- funkcionality schvaľovania zaradenia novovložených objektov SK CRIS 

používateľom v roli Správca registra. 

35,3 12284,4 € 

Používateľské rozhranie Detail zobrazenia všetkých základných objektov (výskumník, organizácia, 
projekt, výsledok VaV) v rámci používateľského rozhrania na portáli v SK CRIS  
má zmenenú formu. Zoznamy väzieb medzi jednotlivými objektmi sa  
zobrazuje v samostatných záložkách. 

15 
 

5220, € 
 

Prepojenie SK CRIS a EPČ CVTI 
SR  

Vytvorenie integračného rozhrania na import publikácií z Registra publikačnej 
činnosti CVTI SR  obsahuje  nasledovnú funkcionalitu: 
- vyhľadávanie publikácií podľa mena a priezviska osoby 
- ponúknutie vybraných publikácií na priradenie používateľovi SK CRIS 
- priradenie publikácie  k projektu ak je údaj uvedený 

38 13224, € 

Hodnotenie spôsobilosti 
vykonávať výskum a vývoj 

Priradenie Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať VaV  k vysokým školám a 
fakultám v SK CRIS. Doplnenie funkcionality, ktorá zabezpečí aby používateľ v 
roli Správca pre oblasť spôsobilosti mohol priradiť osvedčenie vydané jednej 
organizácii (vysokej škole) aj iným organizáciám (fakultám). 

20 6960, € 

*8 pracovných hodín 
   

 
Spolu 172,3 MD 59960,40 € 

 




