
KONTRAKT 
uzatvoreného na základe uznesenia vlády SR č.1370/2002 bodu B.1 

Čislo u zadávateľa: ZML-3-54/2018-400 

Zadávateľ 

Sídlo 
štatutárny zástupca 
Bankové spojenie 
Číslo účtu - IBAN 
IČO 

Císlo u riešiteľskej organizácie: 1321/2018 

Čl. l 
ÚČASTNiCI KONTRAKTU 

štatistický úrad Slovenskej republiky 
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26 
Ing. Alexander Ballek, predseda úradu 
Štátna pokladnica 
SK46 8180 0000 0070 0007 2444 
00166197 

ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu štatistiku (ďalej len ,.zadávate!"') 

a 

Riešiteľská organizácia 
Sldlo 
Štatutárny zástupca 
Bankové spojenie 
Číslo účtu- IBAN 
ICO 

INFOSTAT- Inštitút informatiky a štatistiky 
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 
Tibor Papp, PhD., riaditeľ 
Štátna pokladnica 
SK30 8180 0000 0070 0008 B737 
00003964 

ktorého poslanlm je vo verejnom záujme napomáhať rozvljaniu štatistického systému 
Slovenskej republiky a tým podporovať jeho začleňovanie do Eurôpskeho štatistického 
systému prostredníctvom riešenia výskumných a vývojových úloh (ďalej len .riešiteľská 

organizácia•) 

berú na vedomie, že kontrakt je podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 
z 18. decembra 2002 plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné, 

obsahové, finančné alebo Iné vzťahy medzi zadávateľom a riešiteľskou organizáciou a nie je 
právnym úkonom v zmysle Obchodného zákonníka. 

Čl. II. 
PREDMET KONTRAKTU 

2.1 Predmetom kontraktu je riešenie úloh vymedzených v zozname úloh podľa prllohy č. 1 
tohto kontraktu (ďalej len ,.zoznam úloh•). 

2.2 Špecifikacla obsahovej náplne úlohy uvedenej v zozname úloh, určenie konkrétneho 
zamestnanca zodpovedného za vytvorenie výstupov z riešenia úlohy (ďalej len 
.zodpovedný riešitei) a termln odovzdania výstupov z úlohy alebo čiastkovej úlohy sa 
uvedú v protokole o zadani úlohy, ktorého vzor je uvedený v prllohe č. 2. Zmeny 
v zadanf úlohy požadované zadávateľom alebo riešiteľskou organizáciou, ktoré sa 
vyskytnú v priebehu riešenia úlohy, plsomne dohodnú zadávateľ a riešiteľská 
organizácia v protokole o zmenách v zadaní úlohy, ktorého vzor je v prllohe č. 3 

v príslušnej časti protokolu. 
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2.3 Podmienky prevzatia výstupov riešenia úlohy sa uvedú v protokole o prevzali výstupov; 
ktorého vzor je uvedený v prilohe č. 4. 

2.4 Zmeny v zozname úloh sa vykonajú dodatkom ku kontraktu. 

Čl. III 
TRVANIE KONTRAKTU 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. 

Čl. IV 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Zadávateľ vyčlenil v roku 2019 na úlohy vedy a výskumu objem finančných prostriedkov 
vo výške 642 560 eur. 

4.2 Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť riešiteľskej organizácii pravidelné mesačné platby 
vo výške 1/12 0ednej dvanástiny) celkového ročného objemu finančných prostriedkov 
uvedených v bode 4.1. V prípade uplatnenia rozpočtových opatrenl zo strany vlády 
Slovenskej republiky alebo Ministerstva financi! Slovenskej republiky má zadávateľ 
právo upravlľ periodicitu a výšku pravidelných platieb, ako aj výšku finančných 

prostriedkov podľa bodu 4.1 formou dodatku k tomuto kontraktu. 

4.3 Ak dôjde k zrušeniu úlohy alebo jej časti na podnet zadávateľa z dôvodu, že nie je 
potrebné pokračovať v riešeni úlohy alebo jej časti, nevyčerpané prostriedky sa 
po vzájomnej dohode zadávateľa a riešiteľskej organizácie použijú na riešenie nových 
úloh alebo na riešenie iných úloh podľa zoznamu úloh, alebo sa finančné prostriedky 
uvedené v bode 4.1 znížia o nevyčerpané prostriedky povodne určené na zrušené 
úlohy alebo ich časti. Účastnlci kontraktu vypracujú na základe skutočnosti podľa prvej 
vety dodatok ku kontraktu, resp. dodatok k prlslušnému protokolu. 

4.4 Ak v priebehu riešenia úlohy bude zadávateľ požadovať' práce nad rámec prác 
dohodnutých v protokole, účastnlci kontraktu vypracujú dodatok k protokolu, v ktorom 
sa definujú nové práce a stanov! sa cena za ich realizáciu. 

Čl. V 
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU 

5.1 Priebežné hodnotenia plnenia úloh vyplývajúcich z kontraktu sa uskutočnia formou 
kontrolného dňa raz za štvrťrok, najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po 
uplynuti príslušného štvrťroka , za účasti zástupcov zadávateľa a zodpovedných 
riešiteľov. 

5.2 Dokumentáciu ku kontrolným dňom tvoria protokoly o prevzatí výstupov za kontrolovaný 
štvrťrok obsahujúce údaje o prevzatí výstupov, resp. zápisy z kontrolných dni 
k jednotlivým úlohám. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh 
a problémy spojené s ich plnením. 
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5.3 Celkové plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotl po uplynutl doby trvania 
kontraktu formou kontrolného dňa najneskôr do 20. januára 2020 za účasti zástupcov 
zadávateľa a zástupcov riešiteľskej organizácie. 

5.4 Dokumentácia potrebná na vyhodnotenie kontraktu bude pozostával" z protokolov 
obsahujúcich údaje o prevzal( výstupov v štvrtom štvrťroku 2019 a zápisov 
z kontrolných dni za prvý štvrťrok a tretl štvrťrok 2019. 

5.5 Ak z dôvodu plnenia úlohy, ktorá je predmetom kontraktu, alebo v súvislosti s plnenim 
tejto úlohy, vznikne softvérový produkt, ktorý je autorským dielom, súčasťou protokolu 
je licenčná zmluva na použitie softvérového produktu podľa bodu 6.3 plsm. i) 
alebo podľa bodu 6.3 pf sm. k). 

Čl. Vl 
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU 

6.1 Zadávateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť financovanie riešenia úloh v rozsahu zoznamu úloh a pri financovanl 
postupovať v súlade s platobnými podmienkami podľa čl. IV, 

b) poskytnúť zodpovedným riešiteľom konzultácie, štatistické údaje prípadne iné 
v protokole dohodnuté prostriedky potrebné na riešenie úloh, ktoré sú predmetom 
kontraktu, 

c) organizovať preberacie konania a kontrolné dni v termlnoch stanovených 
v protokoloch jednotlivých uloh, ktoré sú predmetom kontraktu, 

d) Informovať riešiteľskú organizáciu plsomne a včas o požadovaných zmenách 
v zadaní úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, a prerokovať s riešiteľskou 
organizáciou možnosti ich realizácie, 

e) vykonať poučenie pracovníkov riešiteľskej organizácie o bezpečnostných pravidlách 
pred prvým vstupom týchto pracovnlkov do výpočtového prostredia, ktoré vykoná 
bezpečnostný manažér zadávateľa a vyhotov! o ňom zäpis; zápis podpísaný 
pracovníkmi riešiteľskej organizácie a bezpečnostným manažérom bude uložený 
u bezpečnostného manažéra zadävateľa. 

6.2 Zadávateľ má právo: 

a) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, 

b) znlžit" výšku najbližšej pravidelnej mesačnej platby stanovený podľa bodu 4.2 
o objem prostriedkov vynaložených na riešenie úlohy, ktorá v termlne kontroly 
nevykazuje znaky zhody so zadaním uvedeným v prlslušnom protokole; objem 
prostriedkov vynaložených na riešenie úlohy, bude stanovený z údajov 
vnútropodnikového účtovníctva riešiteľskej organizácie, 

c) vykonávať' kontrolu dodižiavania bezpečnostných pravidiel, ktoré sa týkajú práce 
s jeho informačnými systémami a okamžite ukončiť' prlstup do výpočtového 

prostredia pracovnlkom riešiteľskej organizácie, ktorí nedodržia bezpečnostné 

pravidlá a povinnosť mlčanlivosti. 

6.3 Riešiteľská organizácia sa zaväzuje: 
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a) odovzdať výsledky riešenia úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, spôsobom, ktory 
urči zadávateľ, v požadovanej kvalite a v termínoch stanovených prtslušným 
protokolom, 

b) predložiť na rokovanie kontrolného dňa všetky dohodnuté podklady v lehote piatich 
pracovných dni pred termínom konania kontrolného dňa, 

c) informovar zadávateľa bez zbytočného odkladu, úplne a písomnou formou 
o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh, ktoré sú predmetom 
kontraktu, 

d) zachovávar mlčanlivosr o všetkých skutočnostiach, najmä však o infonnáciách, 
ktoré vzniknú ako produkt riešenia úloh, a nezverejňovať výstupy riešenia úloh 
bez súhlasu zadávateľa, 

e) poskytnúť bezplatne zaškolenia vybraným pracovníkom zadávateľa k vyvinutým 
softvérovým produktom, 

f) spolupracovar s externým riešiteľom zadávateľa a poskytnúť mu všetky infonnácie, 
potrebné na integráciu nim vyvinutého softvérového produktu do výpočtového 
prostredia zadávateľa a v prípade potreby vyvinúť' nevyhnutne Integračné nástroje, 

g) zabezpečiť, aby pracovnici riešiteľskej organizácie počas prístupu do výpočtového 
prostredia zadávateľa dodržiavali bezpečnostné pravidlá a povinnosť mlčanlivosti, 
ktoré sa vzťahujú na prácu s informačnými systémami zadávateľa, 

h) odovzdať' zadávateľovi dokumentáciu v súlade s výnosom Ministerstva financi[ 
Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre infonnačne systémy 
verejnej správy v znení neskorších predpisov a návrhovú dokumentáciu 
softvérového produktu, ktorý je výsledkom riešenia úloh uvedených v zozname úloh 
alebo v súvislosti s nim; návrhovou dokumentáciou sa rozumie detailná funkčná 
a technická špecifikácia softvérového diela vrátane okomentovaného zdrojového 
kódu, ktorá bude súčasť ou príslušného protokolu o prevzatí výstupov v termfne 

uvedenom v zozname úloh, 

i) udeliť zadávateľovi bezodplatnú výhradnú licenciu na softvérový produkt, ktorý je 
výstupom riešenia úlohy uvedenej v zozname úloh, alebo ktorý vznikol v súvislosti 
s jej riešením, na celý čas trvania autorsko-právnej ochrany diela; táto licencia 
zahiňa okrem spôsobov použitia softvéroveho produktu ako diela podra § 19 ods.4 
zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len ,Autorský zákon") aj právo na 
zásah do zdrojového kódu alebo strojového kódu softvérového produktu a právo na 
zmenu a dokončenie softvérového produktu (naprlklad jeho analýza, rozklad, 
dekompilácla alebo preklad), 

j) postupovať pri riešení úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, výlučne tak, 
aby vytvorením softvérového produktu vzniklo zamestnanecké dielo podľa § 90 
Autorského zákona alebo dielo, na ktoré sa vzťahuje právny režim 
zamestnaneckého diela, 

k) zabezpečiť v prípade, ak dielo z objektívnych dovodov nemôže byť 

zamestnaneckým dielom (napriklad, ak je riešiteľská organizácia zároveň v pozícii 
objednávateľa a dielo je dodávané dodávateľom alebo subdodávateľom), udelenie 
licencie v rozsahu podľa plsmena i) pre zadávateľa od dodávateľa alebo 

subdodávateľa softvérového produktu. 
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6.4 Riešiteľská organizácia má právo: 

a) požadovať' od zadávateľa podrobnú špecifikáciu zadávanej úlohy pri podpise 
protokolu o zadanl úlohy, 

b) požadovať' od zadávateľa úhradu nákladov, ktoré riešiteľskej organizácii vznikli 
v dôsledku nedodržania podmienok spolupráce za strany zadávateľa stanovených 
v protokole o zadaní úlohy alebo v protokole o zmenách v zadaní úlohy; výška 
úhrady bude stanovená na základe informácii z vnútropodnikového účtovnlctva 
riešiteľskej organizácie, 

c} bezplatne zfskar od zadávateľa všetky štatistické údaje potrebné na riešenie alebo 
overenie výstupov riešenia jednotlivých úloh; rozsah, termf ny a spôsob 
poskytovania údajov pre jednotlivé úlohy alebo čiastkové úlohy sa stanoví 
v protokole o zadanl úlohy (protokole o zmenách v zadaní úlohy), 

d) požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej prace vytvoril v zmysle 
protokolov príslušné technické, organizačné a kapacitne podmienky na jej 
odovzdanie, prezentáciu a overenie, 

e) predkladať na kontrolné dni návrhy na úpravu protokolov v prípadoch nedodržania 
záväzkov za strany zadávateľa, 

f) požadovar od externého riešiteľa zadávateľa v cenách na trhu obvyklých úhradu 
za konzultačné a iné činnosti súvisiace s Integráciou jeho softvérového produktu 
do výpočtového prostredia zadávateľa. 

ČL VII 
PRÁVA K ODOVZDANÝM VÝSTUPOM Z RIEŠENIA ÚLOHY 

7.1 Dielo, ktoré je výstupom z riešenia úlohy uvedenej v zozname úloh alebo ktoré vzniklo 
v súvislosti s jej riešenlm, je autorským dielom, ak sa nepreukáže opak. Ak ide 
o zamestnanecké dielo, zadávateľ ho môže poskytnúť tretej strane len s označenlm 
diela nézvom riešiteľskej organizácie a pri rešpektovaní výhradných práv autora 
a riešiteľskej organizácie podľa Autorského zákona. 

7.2 Veci, ktore su výstupom z riešenia úloh uvedených v zozname uloh alebo boli vytvorené 
v súvislosti s ním, sú vlastníctvom zadávateľa. 

Čl. VIII 
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET 

8.1 Tento kontrakt zverejnia obe zúčastnené strany na svojich webových sídlach 
do siedmych dní od podpisanfa kontraktu. Hodnotenie plnenia kontraktu ako súčasť 
výročnej správy riešiteľa zverejnia obidve strany na svojich webových sidlach 
do 30. apríla 2020. 

8.2 Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutočni po zverejnenf výročnej správy 
riešiteľa do 31. mája 2020. 
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Čl. IX 
ZAVEREČNE USTANOVENIA 

9.1 Zmeny a doplnenia kontraktu sa vykonávajú len formou písomného dodatku 
podpísaného štatutamymi zástupcami úéastnlkov kontraktu. 

9.2 Kontrakt je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každého účastníka 

Bratislava 20 12. 2018 
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8«;!~311 ;Inlciallzáda aprekloperiledatabátna rok2019 31.1,2019-

8()0.3/2 

8()0.3/3 

Zapracovanle ncmho spotrebného ka, duélne SprilCCVilnie cien 
za december 2018, ral'azce lndeXDY 2019/2018 31-1.2019 

~ Zabezpetenle lleasli na apraa,vanl na PľllCO'lisku šú SR v 
T18~lne pri mesačnjch zlst'ovanlach za prvé tri mesiaca 2019, 
zabeipetenle autorského dozoru do PQSledntho spracownta za rok 
2019 

30•.2019 

2580 

25IO 

23040 1Ult'ov6 Halulka 

+-

-~ i!!ll'OJI. .. ~•~ka 

1538L !!!~•- Halullla" 

L. 
7IIO l(oleain)ri Halullul 

.L 

10240 KoledrovA 

25IGO 
- - - 1 

Koleúnw6 ~ 

l 
j 



"' 

. N 1 1 - . k 1 1 T ,--,, ,. CM Cena za S ' 'l -C 11-:;lo 1. '(.1*1;· ;1zov u o ,y ctJ.~t ovoJ u o 1y ľt:H r- ... . .... c·n~ Zil ulohu ,._ J •1; .f"!,1ll'f 

800• 
800-4/1 

lll)M/2 

800-4/3 

800-4/4 

800-6 
S00.511 

800-512 

800-5/3 

RNllzic:la zmian do apncavanl c:anovfch ltaU&tllc ao 
-~!!:ltou_ -

Akluallzllcia APV pre spracovanie cien v stavetmldv11 a cien 
~ slu1leb, lnlclallzácla a preklofl!_nle dala~ IJ!I mk 2019 
MikroreYfzla SSJ cien trhovrdl llutittb, vyradenie nevykazujOcich 
llplllvcdajskych jednotiek, óp,ava zberu vykazovanyc:h 
111prez11ntantov podľa skulllČneho stavu k 4. &lvrfroku 2018, 
prapoeet whoYej sc:Mmy na rok 20_19 
Dodanie mesačných odhadov cien v stavebnlctve za mesiace 01. 
02, 04, 05, 07, OB, 10, 1112019 a upravených odhadoY v meslac:och 
D3 08, 09 12/2019 
Zátiež~iiiiľéicästi na spracovanf na Pracovisku SU SR V 
Trenffne pri 5tvrt'roCných mľovanfach za 1 112. !lvrtrok 2019 
zabezpae11nle aulorského daioru do posledn6ho spracovania za rok 
2019 

_ e11arie. h~ obllnln a olajnlg 
Vytvorenie prvej vlllZlll akluallzácla APV na \Jfefy taslavanla 
Zaf)racovinri pripomienok a navmov Eurostatu k prvym vysfedkom 
bila_ncie? rok 2017 ~~!lit~ APV 
Odovzdanie fiMlneho vyslupu a dokument.kie APV. vrélane 
dokurnenlacie k APV pra tvorbLI odhadov oeak4vanjch órod odbonJ 

31.12.2011 

20.32019 

20 3 2019 

masaene 

3112.2019 

31.9.2011 
30.6.2019 

3182019 

319.2019 

IIOIMI 
=--- - 850:-...,....,..,,-,=-...,.- -,-,,-.,- -=-=-----:---..,...,.-~,-----

_ Ekonomlc~~·~~- bitffllldzls~
Analyza IIXÍSlu)\lclch zdrojov a nélllh zdrojov lldajov polnlbných pre 
1vypracovanle zmien a doplnenia modulu 110, vr metodiky a n.évrhu 

31.12.2019 

80().(5/1 

80\J~ 
800-6/3 

800-8/4 
Í00-.1 
S00-7n 

800-712 

800-8 
l 

30.62019 
1)8 rozšlrenle APV o modul nJ.~!.t!llv 
Testovanie rcúfren6ho APV ~1 8.2D19 
Zapracovanie prlpcmienok a nalllhov odboru 850 do rozSlren6ho 

31 .10.2019 
,NZII • -- -
. Odo\lzdanle finälneho Vjslu__p, 11 dokumentácie AP\/ odboru 850 31.12.2019 
sNAv,tiutelenle metod~ ~ v T~ _ 31.i o.20111 
Zastavenie tabulfek salelitného llelu ces!OVMho ruchu za rok 2017 31 .10.2019 
Zmlallenfe revidovanydl tabuliek Satelitného llčtu cestovn6ho ruchu 

3110 2019 za roky 2005-2016 • · 
!Alduillilc:111 APV p,- spracovanie konJunkturtlnych 
!prieskumov• 1potrôltal'ú6ho baRlffllltra a lmplementkla 
.zlN!'II dit do ~JSu 

31.12.20111 

20 51200 

4 10240 ~ 

__jO_ 21510 

11 28180 KolesArovl Halulka 

r 

• 2560 15360 



Čislo ulohy N.izov ulohylé,astkovl)j ulo!1y Tc:rr111n ČM Cena za ČM cc,nat za ŠU SR R1c:;1tcľ 
II O llJ 

'Zabezpeeanla llkt\laldcle AP\/ pre spracovanie konjunlltumlnych 
800-a/1 prieskumov, vr6tane konzultácie a spoluprace pri ovarovanl softv6ru 30.4.2019 

priamo na poutlvaterských stank;ladl 
Zabezpečenie lmplementacie procesu %ber do lolerného prustredia 

IBQ0.1112 · šO SR • IŠIS. vr.ttane reallzécle pllotneho spracavan"a zberu pod 31.12.2019 
IŠIS0m -+ ... 

900-1 Demogndk;lcA prognóza obyv• teriiv• krajov• okr•sov 
20.12.2019 14 2MO 35840 lvanflkod ip,ocha .~ka 

900-1/1 Melodika konštrukcie n,glanilnych (subnérlldnych) populačných 30 4.2011:1 prognó; "-
900-112 Komplexné analýza populatn6ho vjyDja krajov a okresov Slovenska 286.2019 v kontexte konštrukcie populaenaJ prognózy __ _ -- "-
900-1/3 Prlprava vstupnych par.imetrov a pmlpokladov projekCtlých 

30.7.2019 SCWl0V na krajskej a okresnej _lÍR?VOi 

900-1/4 Teslovanle scwrov a kanttrukda varfanl krajskych a okresných 
30.10 2019 

prog~ 
,900-1/5 Papb konilru~J!_pos~ a zhodnol!'!)l! vjsiedliäi,_ _ _ j 20.12.2019 

1900-2 
Odvoden6 prognózy obyyatebtVa SloYB9!!ka • Pf!c:oYnl all•, 20.12.2011 12 2151(1 30720 tvwDuw.l ~ . rucllll!l> kapld!.,llcola~-~!I• ~tehltvo • domknoaU 
Metodika kon$1rukde Ddvod11njch pc,pulaenydi prognóz pre 

900-211 Jednoll\/6 domeny: prac:ovn4 sila, ľudsky kapitál, Skalstw>, Rómovia a 28.6.2019 
domäcnosU 

t 
900-212 Analýza vybranyd, domén a ich ~ na Slovensku v kontexte 

30.8.2019 p1lpravy paramelrov a predpokladov projektnych sce~ - • 
900-213 

Prfprava vstupnych parametrov a predpokladov proJektnidl 
30.9.2019 

t .seenérov P'!JeJ!..notiv~ !!om~Y-~efl9c1l prognóz 
900:214 T!!!lgv~l11 ! kaoš~kSJ.!! )1=!~ cx!.VQ!lenjch prognóz 31.10.2019 

-1-
~215--~~ntlru~_pa a zhodnolenlll ~~ ~ OJ.2.2019 1 
1 Pn•nizovh_io&riit _ ncy21~ ~~~bufkY, 
1900-3 tabuľky plodnosU, labUf1ly sobHlíoitl 1loliocln9cli 1 ~burky 20.12.2011 11 2NO 28160 lvan6111ov6 Šprocha 

_.rozvodo1!oltl.~16cl• SloY-1ca • _ 

900-311 Kon9trukda prlen,zovjch tabuliek llmrtnosU, IIObéšnosU, 
30.5 2019 1 ~ f rozvodovosll a plodnosti Slovenska pni rok 2018 1 

l<Dnšlnlkcla prieruzavých tabuliek IIDbélnDstl a rmvodDVDSti za 

Li 900-312 krilj11 a konitrukcla umrfnDslnjch labullllk za reglooy, krajll, okresy, 31.7.2019 ... mesbll a vidiecke obce pre rok 2018 o 900.313 Doplnenie kohomych !!!l>IJ.~~,tivota 31.8..2019 



• • . Cena ZJ - -
Cišlo ulohy Nazov ulohy fč:1.:istkovcJ ulohy Termin CM Cena za CM úlohu SU SR R1c~1teľ 

900-3/4 ' l<onSlnJkcla prierezovjdi llml1nosln9eh tabuliek podla rodlnn6ho 28.9.2019 
' slavu a vzdelania za rak 2018 

900-315 'Slrednä dlika 2:ivota podla jedncUivjci, konceptov zdravie a stra!en6 30.10.2019 f , rakytivcla 

900-316 
Metodlck6 !kolenla pracovnlkov ŠU SR - konštrukcia Omrtnostných 

20 12.2019 tabuliek 
- Odhad vzdelanaaineJ •~ popullicle aio.t•nska pcicira 

..,.. 
~ !pohlavia aJed"°"9k vlllcu k 31.12.2018 komblnic:lou vltilnaf 28.1.2019 2 2510 5120 lv•nflllovi Apn,c:ha 

.~.tú lift--~ - - - - páli 
~1 Odhad vzdelanostnej &truklliry Slovenska podla lavle a jednotiek 286.2019 veku k 31.12.2018 

- Noirt'jjititupy • IMt6dy damogr•fk:k•J ltatfatlky a 
I IIQO.a ~raflclwj •n• lpy, budovania d• tabúy d•mogr•rlck9ch 29.11.2011 10 2580 2580II lv•nH1ov, Aproeha - _!~,r .. ~terôvi'."'.= --- -,- - --
1900-511 ldenUfikácla nov9ch Atallstických a analytlckých metód vyutfvanjdt 30_4 2019 v demograllckom výlk\_lme _ 

l 900-512 
Budovanie databázy vstupných Lldajov v dlhých easových radoch a 

30.8.2019 Ich podrabn6ho lnf0fllllltn6ho metakalalógu 
900-5/J Aplílulcia nových metód v délDvjch podrnlenkadl Slovenska 31.10.2019 

t 

900-SJ• Vytyo,enle databázy moderných analyllckých Indikátorov a -- -1 
11~telov !2D'!~ melalnl~_Jnl _ ~ - -

29.11.2019 
+ 

900-8 
Vylltitltl vjbarowjcll zlat'Wanl ~u-au.c a VZPS pni potfflly 

31.10.2011 10 2580 25800 lvanl!lkovi !prach• •~nc:Uho vjak~ 
ldentllikäcia motnostr vyutilia výberavych zlsľovanl EU-SILC a 

900-6/1 VZPS p111 pctreby demografickej &latisliky a demografldtého 29.3 2019 
1 v9skumu na ixlklada zahraničných skusenosll 

900-6/2 
, Metodick6 zhodnotenie prakllck6ho vyu!JUa výberavych zlsrovanr 

31.7.2019 ·-1 
EU-SILC a VZPS 

900-M Aplikácia vybraných prl&lupov v konkRltnych oblaslladl 
31.10.2019 _ demog_rafick6ho ~ •lwmu na Slov&nsku .... 

IIII0-7 Zahr• nleni mlgrtcla. zrbdlovrt llatlatlky a probl•m•Uka 
20.12.2011 1 251D 153IO lvrilkov6 Ap~ 

~opobybl -------i lden!llikäcla hlavnjch ciefCJV9ch kraJln, nadviazanie a prahÍbenle 
900-711 exishljúc:ej spoluprace s n.trodnyml &lalllllckýml Oradml • cillfom v 28.2.2019 

1 i 1 

oblasll zrlcad~ &latisUk 1 
.... Vyutllle zrkadlovych &tatistlk v problematike budovania konceptu I -•- - --r- - -· r ... 90().7/2 

_obvyklého pobytu 
31.52019 

J ! 



- - - Cena za -
C1slo ulohy N'1;:ov u!ohylc 1J~tkovcj ulohy Termin C:'.1 Cena za CM ulol!u SU SR Riešite!' 

900-713 Aphlulda vylnanych prlslupov v konkrétnych oblastiach 
- ~llckého ~lwmu na Slovenalw 

900-8/1 

IJOD.814 

Bllande ot,yvat.ram ~ra pohlavia, veku, nirodnoetf, 
it6tnaho ~ni tva, krajiny narodenia, rodlnn6ho • tavu z• nik 
2018 • Model pohybu oliyvitiflltv• v roku 20111 v ltruktu„ a 
ruz:•11hu Pracnenn6ho diela v. pro•~I IŠIS:__ 
Aplikovanie kallrolnych postupov loglck9Ch nezrovnalostí medzf 
rOznaml hlä:ienlaml OBYV v rOznydl obdobiach a korekcie 
aktual~ suboru z hlbenl OBYV 
ZBO_BILOBYV_2018 -Sp!ll(X)Val'lie dátovyeh zdrojov ZBO-IŠlS, 
naplnenie poCiatOCných stavov a alduafiucia lidajov v sllbonx:h 
~!>i~!ld~Jml~rok2918 _ 
Bffanen6 &tniktwy a ukazOYBtete za 10k 2018 - Vjpočel 
ukazovalefov subdom6ny KBO Bilancie obyvalefstva, Ich ulo!enle 
do KBD a lntsgräcla lldajov do IŠIS p,oslnldnldvom modelu a 
reportov v pn>Slnldl IBM Cagncs a verejn"1o portälu 
Alduallzácia meladátovi!ho modelu Pr.vnenn6ho dlela v prostred! 
IBM Cognos Framework Manager na údajmi ZBD•IŠIS roku 2018 
pre oblaslJ demografici(ej !lalisllky SOb.lta, Narodt!nl, Zomrell, 

----"='Razvodt,_ Sľllhovan!e._~~llmr11al!!'~ __ _ 
TnnJoiiiikli'i""~ modely, P19 N!tll0gildkk9 ~b 

900-9/1 

..,.o1JP-at.rstv1 • .u,:iid21! _ - -
Spraa,vante mesatnych pohybov obyvalBl'stva a bilanccvanle stavu 
obyvalalstva ku koncu referene,,jch obdobl z údajov ZBO-IŠIS za 
rok 2019, výpoCet a ulo2enle vypoCltanych ukazovaterov do 
KBO_PBO v databáZe OISISP a sprfstupnenle lldajov p,oslnldl IBM 

20.12.2019 

30.8.2019 

31.-4.2019 

31 5.2019 

308.2019 

3082019 

31.12.21119 

mesatnepoCas 
roka podla 

harmonogramu 

~ 10 ~(stailatíi:ií Dita and Meblclll! •Xchange) "":" nc,yý m«l•I 
._----~~~~h Ilit II'! EUROSTA'! _ _-e-__ _ 

900l500-10/1 Ana~ d61ovyeh zdrojov, defavjdl ltruklllr dimenzii a hyperkodek 

1.12.2019 

a var~~ ~!el SOM>\_ . 
900/500·1~ -~pre~ u~atl!ll'ov v lllukll'.lrac:h SOMX 
9DO/S00.10/3 Vjpoče~ valldécia a ulotenla däl do C5\I SObon)v v lbuktllrach 

SOMX 
r ,Zoita\_,•i_-11tt~ . -~ --~rtmen-_ -tMneho •alelltniho oew kultury a 
IIOD-11 luutfvriitho pniiiiyilu za role 2017 a r•vlzl• bsov9ch nidov 
,___ ...._u~~~~ ®_(!!.!9(P_za roky_Z012-2018 

1.12.2019 

112.2(l1~ 

1-12.2019 

13.12.2019 

• 2510 1531141 lvaMllcovt B•no,!f 

1 
1 

1 

l 
l j 

• 2580 15380 IV11ni!lkav6 Beni!lt -

12 25111 3072Q lvanelkovt ~ 
t" 

~ 1-· 1 

_l 1 ... ... 
' 7 ~ 17920 lvllnl!lkovi Haluika 



• . . Cena za . 
Ci~!o ulohy N;1w11 ulohyíé,a~lkovci ulohy Tern11n CM Cena za CM ulohu SU SR R,cs,tr.ľ 

900-11/1 

900-1112 

900-12 

800-12/1 

900-12/2 

900-1213 

Zoslavenle 8lCperimenlálneho salellln6ho oetu kultúly a kreatrvneho 
priemyslu SR za rok 2017 a zostavenie vyslednej publikjcle 
prehľatlnych \1'1SledkoY sateliulého úctu KKP za rok 2017 

Revlzla caSOYých radov ukazovatetov sateHtneho octu KKP SR za 

'-'!~.~ 
Sltv111tniftle iýitu=""pov= za""'zd""ravotn6 llčty z pohl'lldu Y9d1Ykov 
· na idnavotn6 IIUll"DStllvost' I vyuffllm údajov NlrodMho Clllltnl 
zdnf~tol!!~- _ 
Analýza a porovnanie detallnej&ej Struklllry v roku 2018 ut 
apracovanych údajov za relerenčn'9 rok 2016 8 vysledkaml (a 
údajmi) m slleasneho spracavjvanla výdavkov na zdravie za Fondy 
soci~lneho zsbezpeten/11 II. J. s použillm Odajov priamo od 
zdraVotnych polsľDYnl) za ut apracovan9 ref11renčnj rok 2016, 
~ odpon)eanl pre apracovante v roku 2Q19 
S vyutitlm llýsledkav analyiy porovnania údajov za rok 2016 a 
odpon)tanl nésledn6 spracovania dl!l.ll!nejlej ill'llklllry }ednollivýdl 
vydavkov FOlldov ,oclältleno 1abe~enia podla klasilikécle 
funkcii ZS z údajov NCZJ, a Io Tdby od zdratlO/ných po/$fovnl za 
rok 2017 a taklle! spracovanie delallnajšej Atrulltllry Jednotllv9ch 
výdavkov domécno&ll na zdravie z LldajDV Tdby od obyval8fslvll 
podľa klaslfikAcie funkcii ZS za rok 2017 

------ - - -- -- ------ - ---------- -

13.12.2019 

13.12.2019 

30.S.2019 

31.1.2019 

31.3.2019 

306.2019 

1 
l 
' 

3 7110 

SpraccvanTe delallnejSeJ iiruktúly jednotllvjch V9davkov Fondov 
~/neho zabezpeten/11 podla klaslfikéde funkcii ZS z Odajov 
NCZI, a Ie Tdby od zdraV'Oln. pglslbvnl za rok 2014 a 2015 

._. Jl r _ ; ( r. - · 1 

Haluška 



Prfloha f:. 2 ku kontraklu č. ZML-3-54/2018--400 

______ [eRC:>Jr,OK~I! 0 ZAD:4Nf ú[O..1:L_v; __ ~-------

1.1 Zadávateľ 

Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

1.2 Riešiterská organizácia 
INFOSTAT, Leškova 16,817 95 Bratislava 15 

1.3 Zadanie na rok 

Požadovaný termln odovzdania 

1.4 Identifikácia zadanej úlohy 
a) Identifikačné číslo úlohy a názov úlohy l ldentif. Clalo 

Názov úlohy 

sekcia/odbor 

odbor 

b) špecifikácia obsahovej näplne (zoznam čiastkových úloh} 

P.č. Cfsl9 člasl ťílohy 
1. Názov čiastkovej 

úlohy 
Výstup 
Forma výstupu 
Termin odovzdania 
Požadovaná 
spolupráca zo strany 
šú SR 

1.5 Zodpovedný riešlter 

Dátum zadania 

Podpisy zodpovedných zamestnancov 

zodpovedný riešiteľ 
za INFOSTAT 

riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

- - -
- -

generälny riaditeľ sekcie 
zašú SR 

podpredseda SU SR 
za ŠÚ SR 

14 



• 

Príloha č. 3 ku kcntraldu č. ZML-3-54/2018-400 

___ -.;.i.P,-=...:cR=-OTOKdl.!:~ ZMENÁCHN. ZADANÍ úLô_H~YI ___ ~ 

1. Zadanie úloh_y,L-......_~-

1.1 Zadávater 
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

sekcia/odbor 

1.2 Riešiteľská organizácia 
INFOSTAT, leškova 16,817 95 Bratislava 15 

odbor 

1.4 Identifikácia zadanej úlohy 
c) Identifikačné člslo úlohy a názov úlohy 

ldantlf. ~Hslo úlohy Chyba! Nenailel sa žiaden zdroj odkazov. 

Názov úlohy Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 

Zmeny v zadaní úlohy požadované zadávateľom v priebehu riešenia 

P.f. 
1. 

Císló člasl úlotfy 
Názov čiastkovej 
úlohy 
Specifikácia zmeny 

Termin 
Zodpovedný 

Dátum zadania 

Podpisy zodpovedných zamestnancov 

zodpovedný riešiteľ 
za INFOSTAT 

riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

generálny riaditeľ sekcie 
zašú SR 

podpredseda ŠÚ SR 
zašú SR 

15 



Prfloha č 4 ku kontraktu č. ZML-3-54/2018-400 

_____ ~ ~T§~L ... Q PREVZATÍ VÝSTUPQ_Vi ____ ~ 

1.1 Zadávater 
štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

sekcia/odbor 

1.2 Riešitef 
INFOSTAT, Leškova 16,817 95 Bratislava 15 

odbor 

1.3 Identifikácia zadanej úlohy 
d) Identifikačné čislo úlohy a názov úlohy 

1 Jdentlflkafné ffsfo 
Názov úlohy 

1.4 Stručný popis odovzdávaných výstupov (za každú čiastkovú úlohu) 

P.č. Cfslo čiastkovej 
úlohy 

1. Nitov 
čiastkovej úlohy 
Strul:ný popis 
odovzdävaných 
výstupov 

1.5 Vyjadrenie zadävatera k odovzdaným výstupom (za každú čiastkovú úlohu) 

P.č. Cfalo čiastkovej -
úlohy -- -

1. Názov 
čiastkovej úlohy 
Vyjadrenie 
zadávateľa 

k odovzdávanym 
výstupom 

16 



Dátum prevzatia 

Podpisy zodpovedných zamestnancov 

Zamestnanec zodpovedný riešiteľ 
za INFOSTAT 

riaditeľ inštitútu 
zalNFOSTAT 

generálny riaditeľ sekcie 
zašú SR 

podpredseda šú SR 

17 


