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Dodatok č. 2 zo dňa 01. decembra 2021  

k Metodickému usmerneniu 

  Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky  

č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 31. marca 2021 

na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK 

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v znení Dodatku 

č. 1 zo dňa 17. mája 2021 

   

Určené pre: Správcov kapitol štátneho rozpočtu, rozpočtové a príspevkové 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti správcu kapitoly  

Vydáva: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

Záväznosť: Dodatok č. 2 má záväzný charakter 

Počet príloh 1 

Dátum vydania: 

 

01.12.2021 

Dátum účinnosti: 01.12.2021 

Schválil: Andrej Kramár 

poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa 

Sekcia informačných technológií verejnej správy 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 
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V súlade s čl. 3 ods. 4 Smernice Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky  č. 2/2020 zo dňa 18. augusta 2020 o postupe pri vybavovaní materiálov 

v procedúre interného pripomienkového konania a o postupe pri predkladaní a vybavovaní 

materiálov v procedúre medzirezortného pripomienkového konania v znení Dodatku č. 1 zo 

dňa 6. októbra 2020  

 

vydávam 

 

 

tento Dodatok č. 2 zo dňa 01. decembra 2021 k Metodickému usmerneniu Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 009389/2021/oPOHIT 

zo dňa 31. marca 2021 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK 

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17. mája 

2021 (ďalej len „metodické usmernenie“). 

 

Čl. I 

 

Metodické usmernenie sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 2 písm. m) bod 1 položka: Služby v oblasti informačno-komunikačných 

technológií – 637040 znie: „patria sem úpravy napr. vyvolané zmenou legislatívy, zmenou 

procesov, spracovanie zostáv, prehľadov, konzultačné služby (audit IKT, expertné IT 

služby, čistenie dát, používateľský prieskum).“.  

 

2. V čl. 2 písm. m) bod 3 v položke: Komunikačná infraštruktúra – 632004 vypúšťajú sa 

slová: „elektronický prenos dát“ a posledná veta. 

 

3. V čl. 2 písm. m) bod 3 položka: Výpočtová technika – 635002 znie: „rutinná a štandardná 

údržba výpočtovej techniky - patria sem výdavky v rozsahu  podpory hardvérových 

licencií, pravidelnej údržby, služby technickej podpory, diagnostiky, zabezpečenie 

aktualizácií, bezpečnostných záplat, výmena chybných zariadení a riadenie zásob dielov, 

správy a podpory, ktorou je zabezpečená dostupnosť hardvéru.“. 

 

4. V čl. 2 písm. m) bod 3 položka: Softvér – 635009 znie: „rutinná a štandardná údržba 

unikátneho softvéru – patria sem výdavky na unikátne softvérové dielo v rozsahu 

zabezpečenia aktualizácií, bezpečnostných záplat, riešenia užívateľských chýb formou 

dátovej intervencie a konfigurovateľných zmien, napr. výdavky spojené so servisnou 

podporou unikátnej časti softvérového diela (t. j. štandardné SLA), ktorou je garantovaná 

dostupnosť systému a paušálna podpora, diagnostika a odstraňovanie porúch a chybových 

stavov systému.“. 

 

5. V čl. 2 písm. m) bod 3 sa za položku: Komunikačná infraštruktúra – 635010 vkladá nová 

položka, ktorá vrátane nadpisu znie: „Špecializovaný konfigurovateľný softvér 

a krabicový softvér – 635011: rutinná a štandardná údržba špecializovaného 

konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru. Klasifikujú sa tu výdavky na 

technickú, štandardnú a rozšírenú štandardnú podporu softvérových licencií, napr. podpora, 
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údržba a zabezpečenie softvéru v rozsahu zabezpečenia aktualizácií, bezpečnostných 

záplat, riešenie užívateľských chýb formou dátovej intervencie a konfigurovateľné zmeny, 

podpora formou sprístupnenia aktualizácií, opráv a nových verzií softvéru. Údržba 

softvérových licencií sa týka aj licencií na použitý softvér, licencií na databázy, licencií na 

použité rozhrania, licencií na použité krabicové produkty a pod.“. 

 

6. V čl. 2 písm. m) bod 3 položka: Výpočtová technika – 636006 znie: „nájomné za nájom 

výpočtovej techniky – na tejto podpoložke sa klasifikujú výdavky na nájom výpočtovej 

techniky. Patria sem aj jednorazové alebo pravidelné úhrady za cloudové služby IaaS 

(infraštruktúra ako služba).“. 

 

7. V čl. 2 písm. m) bod 3 položka: Softvéru – 636007 znie: „nájomné za nájom softvéru – na 

tejto podpoložke sa klasifikujú výdavky na nájom softvéru. Patria sem aj úhrady za 

cloudové služby PaaS (platforma ako služba), SaaS (softvér ako služba).“. 

 

8. V čl. 2 písm. m) bod 3 položka: Služby v oblasti informačno-komunikačných 

technológií – 637040 znie: „patria sem úpravy napr. vyvolané zmenou legislatívy, zmenou 

procesov, spracovanie zostáv, prehľadov, konzultačné služby (audit IKT, expertné IT 

služby, čistenie dát, používateľský prieskum).“. 

  

9. V čl. 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Uvedené sa nevzťahuje na povolené 

prekročenie limitu výdavkov realizované v súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových 

pravidlách, o ktoré je správca kapitoly oprávnený žiadať MF SR bez ohlasovacej 

povinnosti, ak gestor nepodmienil uvoľnenie týchto výdavkov vydaním súhlasného 

stanoviska.“. 

 

10. V čl. 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Uvedené sa nevzťahuje na viazanie 

rozpočtových prostriedkov na základe oznámenia podľa § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových 

pravidlách, ktoré MF SR vykonáva bez ohlasovacej povinnosti správcu kapitoly.“. 

 

11.  V čl. 6 ods. 11 v tabuľke, časti „Rutinná a štandardná údržba/nájom informačnej 

technológie znamená výdavky za práce a služby, ktoré zamedzujú vzniku poškodenia, straty 

využiteľnosti a zabezpečujú plynulosť používania:“, stĺpci „SW- Aplikácia“: sa za číslo 

„635009“ vkladá číslo : „635011“. 

 

12. V čl. 10 odsek 2 znie:  

 

„/2/ Minimálny rozsah informácií, ktoré bude obsahovať záväzná štruktúra rozpočtu zmluvy je: 

a) poradové číslo, 

b) názov položky/produktu, 

c) kódové označenie položky/produktu (SKU kód / Kód ISCO / číslo produktu 

licencie / iné podľa potreby), 

d) popis položky/produktu (ak relevantné), 

e) merná jednotka (človekodeň – ČD, človekohodina – ČH, kus – ks), 

f) počet jednotiek, 
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g) cena za jednotku bez DPH, 

h) spolu bez DPH, 

i) spolu s DPH. 

Jednotlivé kódy a číselníky sú zverejnené na MIRRI.7)“. 

 

13. V prílohe č. 1 časti „635 Rutinná a štandardná údržba“ názov podpoložky 635009 znie: 

„Unikátneho softvéru“.  

 

14. V prílohe č. 1 časti „635 Rutinná a štandardná údržba“ sa za podpoložku „635010 

Komunikačnej infraštruktúry“ vkladá nová podpoložka, ktorá vrátane názvu znie: „635011 

- Špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru“.  

 

15. Mení sa príloha č. 2 - Záväzná štruktúra rozpočtu. Upravená príloha je prílohou tohto 

dodatku.  

 

 

 

 

Čl. II 

Účinnosť 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 01. decembra 2021. 

 

Andrej Kramár 

poverený vykonávaním funkcie  

generálneho riaditeľa sekcie 

Sekcia informačných technológií verejnej správy 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 
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Príloha č. 2 

 

Záväzná štruktúra rozpočtu 

 

Poradové 

číslo 

 

 

 

 

Názov položky / 

produktu 

 

 

 

Kódové označenie 

položky / produktu  

(SKU kód / Kód ISCO / 

číslo produktu licencie / 

iné podľa potreby) 

Popis položky  

/ produktu 

(ak relevantné) 

Merná jednotka 

(ČD/ČH/ks) 

 

 

 

Počet 

jednotiek 

 

 

 

Cena za 

jednotku  

bez DPH 

 

 

Spolu  

bez DPH 

 

 

 

Spolu 

s DPH 

 

 

 

         

         

         

         

 


