
DODATOK č.1 ku KONTRAKTU C:-. :utL-"l-6"3/zofcl- 700 
uzatvorenému 19. decembra 2019 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č 1370 

z 16. decembra 2002 bod B.1 

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

Zadávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Sídlo Miletičova 3, 624 67 Bratislava 26 
štatutárny zástupca Ing. Alexander Ballek, predseda úradu 
Bankové spojenie Štátna pokladnica 
Člslo úctu - lBAN SK4681600000007000072444 
IČO 00166197 
čisto kontraktu u zadávateľa: ZML-3-63/2019-400 

(ďalej len ,.zadávateľ') 

a 

Riešiteľ 

Sídlo 
štatutárny zástupca 
Bankové spojenie 
Číslo účtu- íBAN 
IČO 
Čfslo kontraktu u riešiteľa: 

(ďalej len „riešiteľ) 

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 
Tibor Papp, PhD., riaditeľ 
Štátna pokladnica 
SK3601800000007000088737 
00003964 
1235/2019 

(zadávateľ a riešiteľ spolu ako .účastnlci kontraktu'1 

V súlade s čl. IX bodom 9.1 kontraktu uzatvoreného 19. decembra 2019 na základe uznesenia 
vlády SR č. 13712002 bod 8.1 (ďalej len "kontrakt") sa účastníci kontraktu dohodli na tomto 
dodatku: 



1 

Čl. l 

1. V čl. IV bode 4.1 suma "650.240,00 eur" sa nahrádza sumou "788.480,00 eur". 

2. V prllohe č. 1 sa riadok označený číslom úlohy "900.11· rušl a nahrádza novým riadkom, ktorý 
znie: 

Zostavenie satellb16ho účtu 
:1 kultúry a kreatfvnaho 11 

priemyslu (SÚ KKP) za rok 
900-11 2018 a výsladn6ho výstupu 

výsledkov SÚ KKP 
10.12.2020 15 2580 38400 Ivana neovil Haluika 

zameran6ho na koncov6ho 11 

uflvatai'a za rok 2018 

3. V prllohe č. 1 sa za riadok označený číslom úlohy 0900·11/2• vkladajú nové riadky, kloré 
znejú: 

Vypracovanie podkladu 
a výstupu pre dlsemináciu 

900·11/3 
výsledkov požadovaných zo 

31.08.2020 strany Ministerstva kultúry SR 
a jeho preklad do anglického 
jazyka. 
Vytvorenie špeclallzovaného 1, 

pracoviska vybaveného I I 
Ii technologlcky analytlckýml II II 

programovými nútroJmr II 1 
programovacl~ho Jazyka R 

500-1 P.r8 oblast' analýzy 31.12.2020 23 2560 58880 Vadovlf BenčlC itatfstfckých dát a 
z.abezpe~anle peraonilnaho II 
obsadenia ipaclallstom v I ' 

oblasti analýzy a spracovania II 
dát nástrojmi II 

II 

1 airoaramovacleho lazvka R. 11 
II ,' 

Zabezpečenie technických a 

500-1/1 programových proslriedkov pre 
31 .08.2020 vytvorenie pracoviska 

orooramátora v lazvku R 
Personálne obsadenie 
pracoviska programálorom a 
dátovým špecialistom a 

500-1/2 odborná prlprava pracovnika 
31.12.2020 pre polreby analýzy a 

spracovania štalisllckých dát v 
prostred! programovacieho 
iazvka R. 
~ IS - Implementácia '1 11 

kontrolných vizleb pre 
.1 

500.2 rnHačné,ttvit'račné 
31.12.2020 29 2560 74240 Vadovlč BenClč apracavanla roku 2020 a 

roaných spracovaniach roku 
1 

2019 11 

Vypracovanie kontrolných -· ... 
-

500-2/1 
väzieb v jazyku javascript pre 

1 mesačné, štvrt'ročné 31 .12.2020 
spracovania pre rok 2020 a 
ročné soracovania za rok 2019 

1 

1 



., 

Zabezpečenie skúšobného 1 

spracovania na pracoviskách 1 
500-2/2 šú SR podľa pripomienok z 31.12.2020 

krajskych pracovisk pre 
iednotlivé zisťovania 
Testovanie nových verzii 
IŠ1Su (Prlprava a Zber) v 

1 

500-2/3 testovacom prostredí pred 31.21 .2020 
nasadenlm na produkčné 
orostredie 

4. V prilohe č. 1 sa v poslednom ňadku označenom slovom .SPOLU" slovo .254" nahrádza slovom 
~3oa· a suma .650240" sa nahrádza sumou „788460". 

Čl. II 

1. Tento dodatok zverejnia obe zúčastnené strany na svojich webových sldlach do siedmych dni 
od podpísania dodatku oboma účastníkmi kontraktu. 

2. Tento dodatok tvorl neoddeliteľnú súčasť kontraktu a je vyhotovený v štyroch exemplároch, 
po dvoch pre každého účastnlka kontraktu. 

3. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené lýmto dodatkom zostávajú v platnosti. 

BraUslava _l 07. 2020 
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Bratislava _1 . 07. 2020 
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Ing. A~r Ballel - - - ------ - -

predseda š~~;~;kého úradu SR 
~ 
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