
Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdroj financovania
Tovar/služby/    

stav. práce

Bežná 

dostupnosť 

na trhu 

ÁNO/NIE

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

1 Licencie Fabasoft
Rámcová dohoda na nákup a podporu  

licencií Fabasoft 
rozpočet MFSR služby áno 72267100-0 36

2
Rozpočtový informačný 

systém
Podpora a rozvoj RIS rozpočet MFSR služby nie

72222300-0

72230000-6

72260000-5

12

3

Systém vzdelávania v 

oblasti bezpečnostného 

povedomia v rezorte MFSR

Systém vzdelávania v oblasti 

bezpečnostného povedomia - zavedenie 

vzdelávacieho programu napr. na báze e-

learningového nástroja

rozpočet MFSR služby nie 75121000-0 6

4

Aplikačná podpora pre 

systémy Administratívnych 

centier 

Zabezpečenie funkčnosti systémov 

slúžiacich pre realizáciu platobného 

styku VÚC prostredníctvom ŠP a  pre 

správu ekonomickej agendy úradov 

VÚC. Cieľom je aktualizácia systémov 

Administratívnych centier z dôvodu 

zachovania prevádzkyschopnosti a 

rozvoja funkcionalít.

rozpočet MFSR služby nie

72260000-5

72261000-2

72212000-4

72267000-4

48

5
Informačný systém 

elektronickej fakturácie

Informačný systém, ktorý zabezpečí 

vystavenie, odoslanie, príjem 

a spracovanie elektronickej faktúry 

v zmysle smernice 2014/55/EÚ

OPII a štátny rozpočet služby nie

72263000-6 

72250000-2 

72267000-4 

72212517-6 

78

6
Technická podpora a rozvoj 

Portálu finančnej správy

Zabezpečenie technickej podpory 

prevádzky a rozvoja APV PFS
rozpočet MFSR služby nie

72220000 - 3 

72250000 - 2 

72267000 - 4 

6

7 Portál finančnej správy 
Zabezpečenie technickej podpory 

prevádzky a rozvoja APV PFS
rozpočet MFSR služby nie

72220000 - 3 

72250000 - 2 

72267000 - 4 

36

8

DNS - Počítačové 

zariadenia, tlačiarne a 

príslušenstvo

Predmetom obstarávania je zriadenie 

dynamického nákupného systému, ktorý 

bude slúžiť na zadávanie zákaziek na

dodanie tovaru, ktorým sú Počítačové 

zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo.

 rozpočet MF SR / EU 

zdroje
áno 30200000-1 18

9
Konzultačné a poradenské 

služby pre vytvorenie CMPP

Predmetom zákazky je poskytnutie 

konzultačných a poradenských služieb 

pri vytvorení konceptu Centra metodicko-

procesnej podpory a jeho implementácii. 

rozpočet MFSR služby áno 7941000-1 48

10

Konzultačné a poradenské 

služby pre aplikovanie 

optimalizovaných a 

unifikovaných ekonomických 

procesov

Predmetom zákazky je poskytnutie 

konzultačných a poradenských služieb 

pri aplikovaní optimalizovaných a 

unifikovaných ekonomických procesov.

OP EVS služby áno 7941000-1 50

11
Rozšírenie HDD uloženého 

priestoru

Rozšírenie HDD uloženého priestoru 

v rámci dátovej sály MFSR
rozpočet MFSR služby/tovar áno 30233100-2 12

12 Dodávka elektriny
Dodávka elektriny pre 3 odberné miesta 

MF SR od 1.1.2020
rozpočet MFSR služby/tovar áno 09300000-5 12

Plán verejného obstarávania  Ministerstve financií SR na rok 2019

I - Nadlimitné zákazky



13

Poradenské služby v oblasti 

predchádzania sporov z 

dôvodu legislatívnych a 

iných opatrení štátu a 

vypracovávanie odborných 

vyjadrení v zmysle § 206 

CSP.

Odborné právne poradenské služby pri 

príprave a realizácii niektorých opatrení 

štátu, ktoré môžu mať vplyv na plnenie 

medzinárodných záväzkov SR v oblasti 

ochrany zahraničných investícií alebo 

vzniku vnútroštátnych sporov voči SR 

alebo subjektov s majetkovou účasťou 

štátu.

rozpočet MFSR služby nie 79111000-5 12

14

Zmluva na poskytnutie 

audítorských služieb pri 

výkone štatutárneho auditu 

konsolidovaných účtovných 

závierok vybraných 

účtovných jednotiek verejnej 

správy a ústrednej správy

Zabezpečenie overenia konsolidovaných 

účtovných závierok vybraných 

účtovných jednotiek verejnej správy 

(kapitol št. rozpočtu) zostavených za 

roky 2019, 2020 a 2021, overenie 

konsolidovanej účtovnej závierky 

ústrednej správy za roky 2019, 2020 a 

2021 a overenie súladu konsolidovaných 

výročných správ kapitol št. rozpočtu 

vyhotovených za roky 2019, 2020 a 

2021 s konsolidovanými účtovnými 

závierkami kapitol št. rozpočtu 

zostavenými za roky 2019, 2020 a 2021

štátny rozpočet služby áno
79212000-3

72

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdroj financovania
Tovar/služby/    

stav. práce

Bežná 

dostupnosť 

na trhu 

ÁNO/NIE

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

1

Rekonštrukcia výťahu 

Páternoster (hlavný vstup do 

budovy  MF SR)

Predmetom zákazky je výmena 

strojových častí výťahovej šachty, 

vstupných portálov a kabín výťahu a 

úprava výťahovej šachty.

rozpočet MFSR stavebné práce nie
 45313000-4 

50750000-7                     
7

2
Tonery a spotrebný materiál 

do multifunkčných strojov

Priebežné zakupovanie tonerov a 

spotrebného materiálu do 

multifunkčných strojov v správe OHS

rozpočet MFSR tovar áno 30125100-2 12

3
Podpora a prevádzka 

internet/intranet

Podpora a prevádzka webového portálu 

a intranetu a jeho rozvoj na základe 

požiadaviek používateľov

rozpočet MFSR služby áno

72253200-5

72261000-2

72260000-5

48

4 Licencie IBM
Zabezpečenie služieb obnovy SW 

podpory IBM  (SW Maintenance)
rozpočet MFSR služby áno 72267100-0 12

5
Pripojenie MF SR do NS 

WAN (NGCS) 
Pripojenie MF SR do NS WAN (NGCS) rozpočet MFSR služby nie 79417000-0 6

6 Správa mobilných zariadení

Mobile Device Management je nástroj, 

ktorý pomôže ochrániť citlivé dáta  v 

riadení a presadzovaní bezpečnostných 

politík.

rozpočet MFSR služby nie 72222100-8 6

7

Zabezpečenie technickej 

podpory prevádzky APV 

PUZUV

Zabezpečenie služieb technickej 

podpory softvérového riešenia APV 

PUZUV „Plnenie úloh z uznesení vlády“, 

ktoré je v aplikačnej praxi MF SR

rozpočet MFSR služby nie
72211000-7

50324100-3
48

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdroj financovania
Tovar/služby/    

stav. práce

Bežná 

dostupnosť 

na trhu 

ÁNO/NIE

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

1
Výmena podlahových krytín 

na MF SR

Výmena opotrebovaných podlahových 

krytín v interiérových priestoroch 

ministerstva

rozpočet MFSR tovar áno 44112200-0 12

III - Zákazky s nízkou hodnotou

II - Podlimitné zákazky



2

Výmena svietidiel v 

budovách MF SR - 

žiarivkové svietidlá s 

normovanou svietivosťou 

(alebo LED svietidlá)

Predmetom zákazky bude kompletná 

výmena nefunkčných a morálne 

zastaraných svietidiel v budovách MF 

SR.

rozpočet MFSR stavebné práce nie  45310000-3 24

3

Rekonštrukcia vonkajších 

areálových rozvodov 

kanalizácie (ležatej 

kanalizácie)

Predmetom zákazky je sfunkčnenie 

prevádzky vonkajších areálových 

rozvodov ležatej kanalizácie.

rozpočet MFSR stavebné práce nie
44163130-0 

45231300-8 
12

4 Tlačiarenské služby

Zabezpečenie kompletných 

tlačiarenských, kníhviazačských a 

knihárskych služieb a iných súvisiacich 

dokončovacích služieb.

rozpočet MFSR Služby nie 79800000-2 48

5

Dispozičná zmena 

priestorov sociálnych 

zariadení I.N.P. 

Štefanovičova ul.

Výmena potrubia, zariaďovacích 

predmetov, obkladov a dlažieb, 

maliarské a natieračské práce

rozpočet MFSR stavebné práce nie 45430000-0 2

6
Nákup dopravných 

prostriedkov 

Obnova vozového parku v správe 

ministerstva.  Existujúce služobné 

motorové vozidlo je zastarané a 

vyžaduje finančné náročné a 

nerentabilné opravy. 

rozpočet MFSR tovar áno 34100000-8 12

7 Kancelársky nábytok Zariadenie kancelárií rozpočet MFSR tovar áno 39130000-2 12

8 Elektrospotrebiče Chladničky, kávovary, ostatné rozpočet MFSR tovar áno 39710000-2 12

9 Stoličky, sedacie súpravy Zdravé sedenie rozpočet MFSR tovar áno 39110000-6 12

10 Pokutové bloky

Zákazka pozostáva z výroby a 

dodávania pokutových blokov pre 

Ministerstvo financií SR, ktoré ich ďalej 

distribuuje prostredníctvom Finančného 

riaditeľstva SR.

rozpočet MFSR tovar nie 22450000-9 48

11

Sprevádzkovanie umývacej 

linky, oprava odlučovača 

ropných látok

Možnosť umývania áut v garážových 

priestoroch.
rozpočet MFSR tovar nie

42113160-3 

50111111-0
2

12

Opravy stien a stropov 

vrátane doplnenia svietidiel  

I.NP na Kýčerského ul. 

Zrealizujú sa maľby stien, výmena 

kazetových stropov  a svietidiel
rozpočet MFSR Stavebné práce nie 45000000-7 2

13

Mimozáručný servis 

zariadení

Zabezpečenie mimozáručného servisu 

zariadení (tlačiarne, multifunkčné 

zariadenia, počítače a príslušenstvo)
rozpočet MFSR služby/tovar áno

50312000-5

30000000-9 

24

14
Systém na kvantítatívnu 

analýzu právnych sporov 

Predmetom zákazky je vytvorenie 

systému, ktorého úlohou je automaticky 

predikovať výsledky právnych sporov 

proti SR

rozpočet MFSR služby nie 48460000-0 12

15
Obstaranie výpočtovej 

techniky

Prostriedok šifrovej ochrany-sieťový PC 

do stupňa utajenia "T"
rozpočet MFSR tovar nie 302133000-8 1

16
Zabezpečenie 

spravodajského servisu

Dodávanie agentúrneho spravodajstva 

SITA vo forme on-line spravodajských 

servisov 

rozpočet MFSR služby nie 64 21 6000-3 12

17

Zabezpečenie 

spravodajského servisu, 

monitoring médií

Dodávanie agentúrneho spravodajstva 

TASR vo forme on-line spravodajských 

servisov a dodávanie webreportu. 

rozpočet MFSR služby nie 64 21 6000-3 12



18 Superdatabáza1
Nákup výpočtovej techniky, upgrade 

superdatabázy
rozpočet MFSR Služby/tovar nie

51611100-9

51612000-5

48820000-2

48800000-6

24

19 Cenové mapy
Odkúpenie údajov pre tvorbu cenových 

máp
rozpočet MFSR Služby/tovar nie

72314000-9 
12

20

Pravidelný servis a údržba 

technológie vodného 

tlakového zariadenia 

Profylaktická kontrola, doplnenie 

materálov, pravidelné údržba
rozpočet MFSR Služby nie 45259000-7 24

21

Drobné stavebné úpravy 

a opravy interiérových 

priestorov

Zákazka pozostáva z drobných 

stavebných prác pri opravách  úpravách 

kancelárií. Predmetom prác budú 

výmeny podloží v kancelárskych a 

spoločných priestoroch, obkladov 

a dlažieb v kanceláriách a drobné 

elektroinštalačné práce.

rozpočet MFSR Stavebné práce nie 45213150-9 12

22 Expresná preprava

Zabezpečenie prepravy zásielok a 

poskytovanie iných služieb v oblasti 

poštovýchzásielko vnútroštátnych a do 

zahraničia

rozpočet MFSR služby áno 641 2000-3 36

23
Nepravidelná hromadná 

preprava

Preprava zamestnancov ministerstva 

autobusmi pre viac ako 8 osôb – podľa 

požiadaviek organizačných útvarov na 

konkrétnu cestu

rozpočet MFSR služby áno 60172000-4 12

24
Káblová televízia do sídla 

ministerstva

Poskytovanie služieb káblovej televízie 

vrátane dodanie všetkých súvisiacich 

zariadení do budov sídla ministerstva

rozpočet MFSR služby nie 92232000-6 48

25 Čalúnenie nábytku Prečalúnenie sedacieho nábytku rozpočet MFSR služby áno 39114100-5 12

26
Revízie elektrických 

zariadení 

Pravidelné revízie a kontroly elektrických 

zariadení v súlade s všeobecne 

záväznými právnymi normami a 

technickými normami

rozpočet MFSR služby áno 71632000-7 12

27 Výmena UPS Zabezpečenie nových UPS rozpočet MFSR Tovar áno 31154000-0 3

28 Kamerový systém Vila Krista
Obnova kamerového systému vo VDZ 

Vila Krista
rozpočet MFSR stavebné práce áno 45233292-2 24

29
Profylaktika kamerového 

systému BA

Profylaktické prehliadky a skúšky 

kamerového systému BA
rozpočet MFSR služby áno 71632000-7 24

30

Hydroizolácia stien a podláh 

v suterénnych priestorov 

vrátane súvisiacich prác

Predmetom zákazky je realizácia 

sanačných omietok stien a hydroizolácia 

muriva ako ochrany proti vzlínajúcej 

spodnej vode. Hrozí opadávanie 

omietok, korózia podláh, tvorba plesní, 

funkčná a účelová nevhodnosť 

poškodených priestorov pre výskyt osôb, 

skladovanie materiálov, resp. pre ich iné 

rozpočet MFSR stavebné práce nie 45261420-4 9

31

Vypracovanie PD pre 

hydroizoláciu stien a podlah 

v suterénoch budov MF SR

Predmetom zákazky bude stanovenie 

rozsahu sanácie stien a podlahových 

vrstiev v suterénoch budov MF SR.

rozpočet MFSR služby nie 71320000-7 2

32

Vypracovanie PD na 

realizáciu opatrení 

vyplývajúcich z projektu PO 

Predmetom zákazky je posúdenie a 

spracovanie projektovej dokumentácie 

silnoprúdových rozvodov,nútené 

osvetlenie a odvetranie únikových ciest, 

riešenie požiarnych úzáverov otvorov.

rozpočet MFSR služby nie 71320000-7 5

33

Vypracovanie PD pre 

dodávku a montáž 

vonkajšieho nákladného 

výťahu

Projekt posúdi najvodnejší typ 

nákladného výťahu v spojitosti s jeho  

vonkajším umiestnením a doriešením 

prístupu z vnútroareálovej  komunikácie

rozpočet MFSR služby nie 42416120-2 3

34

Vypracovanie PD na úpravu 

prístupovej komunikácie k 

vonkajšiemu nákladnému 

výťahu

Stavebné úpravy stávajúcej obslužnej 

komunikácie  - odstavné plochy pre 

nákladné vozidlá za účelom 

vykládky/nakládky

rozpočet MFSR Stavebné práce nie 71320000-7 2

35

Profylaktické prehliadky 

a pozáručný servis VZT - 

trakt Štefanovičova, jedáleň 

a kuchyňa

Pravidelné revízie a kontroly elektrických 

zariadení v súlade s všeobecne 

záväznými právnymi normami a 

technickými normami

rozpočet MFSR služby nie 71632000-7 12



36

Odhlučnenie dverí a 

súvisiace práce  (čalúnenie 

dverí))

Odhlučnenie dverí spojené s čalúnením 

dverí
rozpočet MFSR služby áno 39114100-5 12

37

Priebežné zabezpečovanie

pomocných sťahovacích

služieb 

Priebežné zabezpečovanie pomocných 

sťahovacích služieb a pomocných prác 

s tým súvisiacich
rozpočet MFSR služby áno 63110000-3 24

38

Priebežné zabezpečovanie

pomocných sťahovacích

služieb a pomocných prác

s tým súvisiacich. 

Priebežné zabezpečovanie pomocných 

sťahovacích služieb a pomocných prác 

s tým súvisiacich.

rozpočet MFSR služby áno 63110000-3 12

39

Dodanie a obnova 

mandátnych certifikátov pre 

kvalifikovaný elektronický 

podpis

Dodanie mandátnych certifikátov pre 

kvalifikovaný elektronický podpis. Číslo 

oprávnenia: 1002, 1003, 1009, 1011, 

1013, Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 

písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.

rozpočet MFSR tovar áno
2310000-1

72222300-0

12

40

Licencie Eviews Zabezpečenie služieb predĺženia SW 

podpory (SW Maintenance) licencií 

Eviews

rozpočet MFSR služby áno 72267100-0 

12

41 Licencie Matlab Zabezpečenie licencií Matlab rozpočet MFSR služby áno 72260000-5 12

42
Automatizovaný systém 

právnych informácií (ASPI)

Automatizovaný systém právnych 

informácií 
rozpočet MFSR služby nie

72268000-1  24

43
Licencie TreeSize 

Professional

Zabezpečenie licencií TreeSize 

Professional
rozpočet MFSR služby áno

72268000-1 12

44 TotalCommander Zabezpečenie  TotalCommander rozpočet MFSR služby/tovar áno 72268000-1 12

45 Acronis Zabezpečenie SW Acronis rozpočet MFSR služby áno 72268000-1 12

46 Licencie webjet Zabezpečenie podpory licencií Webjet rozpočet MFSR služby áno 72268000-1 48

47
Cireson Analyst Portal for 

Microsoft Service Manager

Zabezpečenie licencií Cireson Analyst 

Portal for Microsoft Service Manager
rozpočet MFSR služby/tovar áno

72268000-1 12

48

Audit fyzickej a objektovej 

bezpečnosti priestorov  MF 

SR

Audit fyzickej a objektovej bezpečnosti 

priestorov  MF SR rozpočet MFSR služby nie

79417000-0 6

49
Kategorizácia Informačných 

systémov  a  sietí 

Kategorizácia sietí a informačných 

systémov sa vykonáva na základe 

významnosti, funkcie a účelu informácií 

a informačných systémov s ohľadom na 

dôvernosť, integritu, dostupnosť, kvalitu 

služby a kontrolnú činnosť, 

z dôvodu určenia rozsahu a úrovne 

ochrany všetkých informačných 

systémov.

rozpočet MFSR služby nie 72223000-4 6

50 Klasifikácia informácií

Klasifikačné stupne informácii opisujú 

citlivosť informácií, údajov alebo ďalších 

s nimi spojených informačných aktív z 

pohľadu narušenia ich dôvernosti, 

integrity a dostupnosti a odrážajú 

dôležitosť alebo hodnotu týchto aktív pre 

procesy prevádzkovateľa základnej 

služby.

§ 4 vyhlášky  Kategorizácia sietí a 

informačných systémov je založená na 

klasifikácii informácií. S tohto dôvodu je 

potrebné najprv vykonať Klasifikáciu 

informácií a až následne Kategorizáciu 

Informačných systémov a  sietí

rozpočet MFSR služby nie 79417000-0 6

51

Poradenské, konzultačné 

a odborné činnosti súvisiace 

s plnením úloh projektov 

CEP, ESFS OD 

financovaných z NFP

Poradenské, konzultačné a odborné 

činnosti súvisiace s plnením úloh 

projektov financovaných z NFP. 

Zabezpečenie udržateľnosti projektu ES 

FS-OD a dodržiavanie príslušných 

nariadení

rozpočet MFSR služby NIE
72224000-1 

79419000-4 
12

52
Zabezpečenie publicity 

projektu IS EFA

Výroba veľkoplošnej reklamnej tabule, 

trvalej vysvetľujúcej tabule, plagátov a 

roll-up-ov

OPII služby áno
39294100-0

38

53
Príprava podkladov pre 

projekt IS EFA

Komunikácia s potenciálnymi 

uchádzačmi o E2E integrácie
rozpočet MFSR služby NIE

71241000-9
6



54
Stretnutie orgánu auditu a 

Európskej komisie (ACM)

Predmetom obstarávania budú služby v 

rámci organizačného zabezpečenia 

stretnutia "Annual Control Meeting" 

plánovaného na jún/júl 2019. 

Organizátorom stretnutia je MF SR ako 

orgán auditu (OA) a účastníkmi 

stretnutia budú okrem zástupcov OA, 

zástupcovia Európskej komisie. V rámci 

predmetu zákazky bude potrebné 

zabezpečiť ubytovacie služby pre cca 10 

osôb z EK na 1 noc, stravovacie služby 

(catering) pre cca 18 osôb a prenájom 

 rozpočet MF SR / EU 

zdroje
služby áno 55120000-7 2

55
Informačná brožúra sekcie 

auditu a kontroly

Predmetom obstarávania je vyhotovenie 

propagačno-informačného materiálu o 

úlohách a činnostiach sekcie auditu a 

kontroly MF SR. 

rozpočet MFSR tovar áno 79342200-5 2

56

Prístupové práva 

k webovým portálom, ktoré 

poskytujú informačný 

systém v oblasti 

medzinárodných 

investičných arbitráží

Predmetom zákazky je získanie 

prístupových práv na webové portály, 

ktoré obsahujú informačné systémy 

s komplexnými informáciami o 

medzinárodných investičných 

arbitrážnych

rozpočet MFSR služby nie 72414000-5 1 rok

57
Servisná činnosť ne PC 

Panter 001-D
Servisná činnosť na PC Panter 001-D rozpočet MFSR služby nie 50320000-4 36

58

Výučba anglického jazyka 

pre zamestnancov 

certifikačného orgánu 

v súvislosti 

s implementáciou fondov EÚ

Jazykové kurzy budú prebiehať v anglickom jazyku so zameraním na všeobecnú a odbornú terminológiu (terminológia EÚ v súvislosti s implementáciou EŠIF) formou individuálnej a skupinovej výučby. 

Operačný program 

Technická pomoc 

2014 – 2020

služby nie 80580000-3 21

59 Personálny audit

Porovnanie platového ohodnotenie 

medzi verejným a sukromným sektorom 

na základe mapovania pozícii na úrade 

MF dodávateľom a porovnania s 

databázou.

rozpočet projektu služby nie 79631000-6 6

60 Profesia

Zabezpečenie prístupu do databázy 

uchádzačov o zamestnanie formou CV - 

balík

rozpočet MFSR služby áno 79970000-4 12

61 Superdatabáza2 Licencia + podpora rozpočet MFSR služby nie

51611100-9

51612000-5

48820000-2

48800000-6

24

62 Server pre IS Drive MF SR Nákup výpočtovej techniky rozpočet MFSR služby nie 48822000-6 12

63
Školenia a poradenstvo v 

rámci implementácie modelu 

výnimočnosti EFQM

Školenia a poradenstvo v rámci 

implementácie modelu výnimočnosti 

EFQM

rozpočet MFSR služby nie 79420000-4 29

64

Odborná analýza plnenia 

odporúčaní z hodnotenia 

investičných projektov

Poskytnutie právnej analýzy 

dokumentácie z VO investičných 

projektov

Projekt OPEVS – kód 

314011J794
služby nie 79111000-5 20

65
Inštalácia požiarneho a 

evakuačného rozhlasu 

Inštalácia hlasovej signalizácie požiaru

do všetkých priestorov ministerstva,

vrátane pravidelných kontrol systému v

zmysle vyhlášky č. 726/2002 Z.z. počas

záručnej doby.

rozpočet MFSR stavebné práce nie

45312100-8

31620000-8

71356100-9

48


