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 Číslo spisu: NBS1-000-041-853 
 Záznam číslo: 100-000-198-252 
 

ZÁPISNICA Z PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ 
 

Názov verejného obstarávateľa: Národná banka Slovenska 

Sídlo verejného obstarávateľa: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 

Predmet / názov PTK: Vytvorenie nového webového sídla NBS, 
zriadenie kompletnej technologickej 
infraštruktúry, migrácia údajov pôvodného 
webového sídla a zabezpečenie jeho 
prevádzky a rozvoja 

Postup: Prípravné trhové konzultácie (ďalej len 
„PTK“) 

Legislatívny rámec: Podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“) 

Označenie v Úradnom vestníku EÚ a vo 
Vestníku VO vedeného ÚVO: 

Oznámenie o vyhlásení PTK v Úradnom 
vestníku EÚ dňa 3.10.2019 pod číslom 
2019/S 191-464184 a vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 200/2019 pod číslom 25562 - 
POS zo dňa 4.10.2019 

Lehota na prihlásenie k účasti na PTK: 15.10.2019, do 14:00 h 

Miesto uskutočnenia PTK: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 
813 25 Bratislava 

Dátum a čas uskutočnenia PTK: 17.10.2019, 10:00 h 

 
Pred začatím oficiálneho postupu verejného obstarávania realizuje Národná banka Slovenska 
v súlade s § 25 zákona o verejnom obstarávaní PTK s cieľom optimalizovať požiadavky a 
technické špecifikácie, ktoré budú stanovené v súťažných podkladoch a zistiť dostupnosť a vôľu 
potenciálnych uchádzačov zúčastniť sa na postupe verejného obstarávania. 
 
Ďalšími dôvodmi realizácie PTK bolo: 

• zadefinovanie vhodných a relevantných podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky 
(predovšetkým pre minimalizáciu vendor lock-in stavu), 

• optimalizácia hodnotiacich kritérií vo vzťahu k predmetu zákazky, 

• indikatívne stanovenie ceny pre určenie predpokladanej hodnoty pripravovanej zákazky, 

• objektivizácia požiadaviek na dobu realizácie predmetu zmluvy. 
 
PTK predchádzalo dňa 3.10.2019 zverejnenie predbežného oznámenia v Úradnom vestníku EÚ 
pod číslom 2019/S 191 464184 a dňa 4.10.2019 vo Vestníku verejného obstarávania č. 200/2019 
pod číslom 25562 - POS a zverejnenie Výzvy na účasť na PTK (ďalej len „výzva“) s prílohami na 
profile verejného obstarávateľa, súčasťou bolo aj zverejnenie dokumentov a bližších informácií 
k PTK spolu s dotazníkom pre účastníkov PTK. 
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Termín zaslania vyplnených dotazníkov verejnému obstarávateľovi bol stanovený na 25.10.2019.  
Verejný obstarávateľ uverejnil výzvu k uvedenému predmetu PTK na svojom webovom sídle na 
adrese: https://www.nbs.sk/sk/verejne-obstaravanie/ptk a na profile verejného obstarávateľa 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422979 čím zároveň bolo 
umožnené, aby sa týchto konzultácií mohlo zúčastniť široké spektrum hospodárskych subjektov, 
prípadne tretieho sektora. Verejný obstarávateľ dňa 3.10.2019 uverejnil na titulnej strane svojho 
webového sídla na adrese: https://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka tlačovú správu 
k predmetným trhovým konzultáciám. 
 
Prípravných trhových konzultácií sa za Národnú banku Slovenska zúčastnili: 
Ing. Jaroslav Mikla, výkonný riaditeľ úseku finančného riadenia a informačných technológií, 
dočasne poverený riadením úseku hospodárskych služieb a bezpečnosti 
Ing. Ivan Sedláček, riaditeľ odboru informačných technológií 
JUDr. Zora Vypušťáková, riaditeľka odboru hospodárske služby 
Ing. Jozef Koiš, projektový manažér informačných technológií 
Ing. Marek Repa, expertný poradca guvernéra 
Mgr. Diana Pruchnerovičová, vedúca oddelenia riadenia projektov informačných technológií 
Ing. Tomáš Kukan, vedúci oddelenia systémovej a sieťovej infraštruktúry 
Ing. Ivan Cibiri, vedúci oddelenia bezpečnosti informačných technológií 
Ing. Richard Illáš, architekt informačných technológií 
RNDr. Peter Plško, architekt informačných technológií 
RNDr. Drahomír Volný, vedúci oddelenia rozvoja a podpory informačných systémov 
PhDr. Eva Mihalíková, expert komunikácie 
Bc. Boris Berčík, metodik elektronickej komunikácie 
Ing. Jozef Zelenák, vedúci oddelenia centrálneho obstarávania 
Mgr. Zdenko Šimko, právny expert pre obstarávanie 
Ing. Milan Kučera, hlavný metodik centrálneho obstarávania 
 
V rámci uskutočnených PTK sa uskutočnili konzultácie s účastníkmi trhu, podľa prezenčnej 
listiny. 
 
V rámci PTK zverejnila Národná banka Slovenska účastníkom súbor dokumentov, informácií 
a požiadaviek, ktoré by mali v tejto podobe slúžiť ako podklad pre prípravu ponuky v súťažných 
podkladoch v pripravovanom verejnom obstarávaní. Zároveň bolo snahou poskytnúť do 
pripravovaného verejného obstarávania taký rozsah informácii a dokumentov a požadovať takú 
kvalitu, ktoré pomôžu uchádzačom predložiť čo najlepšiu ponuku pre pokrytie požadovaných 
služieb. 
 
Na úvod PTK Ing. Sedláček privítal prítomných účastníkov a podal bližšie informácie o 
plánovanom priebehu PTK. Následne odovzdal slovo výkonnému riaditeľovi úseku finančného 
riadenia a informačných technológií Ing. Miklovi, ktorý informoval o účele PTK. Po úvodných 
slovách vystúpil RNDr. Plško, ktorý uviedol prezentáciu zaoberajúcu sa genézou  webového sídla 
NBS až po súčasnosť, dôvodmi potreby vytvorenia nového webového sídla NBS a predmetom a 
rozsahom  pripravovaného verejného obstarávania na nové webové sídlo NBS. 
 
Následne bol ponechaný priestor na otázky zúčastnených účastníkov PTK, na ktoré odpovedali 
jednotliví zástupcovia NBS. 
 
Na záver PTK boli všetci zúčastnení informovaní, že od účastníkov v PTK sa očakáva v lehote do 
25.10.2019 zaslanie vyplnených dokumentov: 

• indikatívne stanovenie ceny pre určenie predpokladanej hodnoty pripravovanej zákazky 
a to, vyplnením cien v dokumente „Príloha č. 5_PTK_Cenova tabulka“, 
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• odhad doby realizácie predmetu zákazky vyplnením (prípadne doplnením) položiek 
dokumentu „Príloha č. 7_PTK_Harmonogram“, 

• vyplnenie dotazníka „Príloha č. 8_PTK_dotaznik“ s názormi účastníkov PTK a ich 
doplňujúcimi odporúčaniami. 

 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK, ktoré majú účastníci PTK 
umožnené písomne predložiť do 25.10.2019 prostredníctvom e-mailu. 

 
Prezentácia projektu a audiozáznam PTK tvorí prílohy č. 1 a č. 2 tejto zápisnice. 

 
 
Prílohy:  
1. Prezentácia projektu  
2. Audiozáznam z PTK  
 
Link na prílohy: 

https://www.nbs.sk/sk/verejne-obstaravanie/ptk 


