
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. Portál finančnej správy - PRK Zabezpečenie technickej podpory prevádzky a rozvoja APV PFS štátny rozpočet služby NIE
72220000 - 3 

72250000 - 2 

72267000 - 4 

48

2. Zabezpečenie podpory a licencií SAP Licenčná podpora a nákup licencií SAP / služby PE

rozpočet MFSR / 

MŠVVaŠ SR /MV 

SR

tovary a služby ÁNO
48000000-8 

72267100-0
36

3. Rovoj Systému CKS Rozvoj systému Centrálny konsolidačný sytém štátny rozpočet služby NIE
72230000-6 

72212000-4  

72263000-6 

36

4. Informačný systém účtovníctva fondov
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov 

(ISUF)
štátny rozpočet služby NIE

72212000-4

72260000-5

72261000-2

72267000-4

48

5.
Zabezpečenie aplikačnej podpory pre 

systémy AC 

Zabezpečenie aplikačnej podpory a zmenových konaní pre systémy 

administratívnych centier 
štátny rozpočet služby NIE

72212422-3

72222300-0

72253200-5

72260000-5

72261000-2 

48

6.
Manažment údajov MF SR - komplexný 

projekt pre manažment údajov - hlavná 

aktivita

Komplexný projekt pre manažment údajov v prostredí MF SR. Ide o 

dopytový projekt na základe výzvy OPII-2018/7/3-DOP.
prostriedky EU služby NIE

72316000-3

72322000-8

72330000-2

23

7. Nákup zariadení
Zabezpečenie počítačov, PC komponentov  a tlačiarní  a multifunkčných 

zariadení

štátny rozpočet a 

prostriedky EU 

(OPTP)

tovary a služby ÁNO

30213000-5 

30213100-6 

30231000-7 

30232000-4 

30232100-5

 30000000-9   

36

8.
Zvýšenie úrovne informačnej a 

kybernetickej bezpečnosti MF SR

Zvýšenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR  a to najmä:

• rozšírením logovacieho a monitorovacieho systému SIEM za riešenia 

kybernetických bezpečnost. incidentov pre všetky IS MF,

• implementovaním nástrojov na ochranu dát, dátových prenosov a 

komunikácie a nástrojov ochrany proti externým hrozbám,

• zamestnaním/vyškolením personálu pre bezpečnostný dohľad, riešenie 

kybernetických bezpečnostných incidentov, výkon dátových analýz a 

realizáciu školiacich a testovacích činností,

• vytvorením testovacieho pracoviska na testovanie bezpečnostných záplat 

a konfigurácií, školenia administrátorov.

prostriedky EU služby NIE

72212730-5

72212731-2

72212732-9

18

9. Projektové riadenie Projektové riadenie prostriedky EU služby NIE 79421000-1 36

10. Informačný systém elektronickej fakturácie

Informačný systém, ktorý zabezpečí vystavenie, odoslanie, príjem 

a spracovanie elektronickej faktúry v zmysle smernice 2014/55/EÚ a nad 

rámec smernice pre celý podnikateľský sektor

OPII /     štátny   

rozpočet
Služba NIE

72263000-6  

72250000-2

72267000-4

72212517-6  

18

11. Obnova serverovej infraštruktúry Zabezúpečenie obnovy serverovej infraštruktúry štátny rozpočet tovary a služby ÁNO
48820000-2

30233120-8
12

12.
Zastupovanie v hroziacej arbitráži  Alpine 

Oil & Gas

V prípade začatia arbitráže vznikne potreba zabezpečiť externé právne 

zastupovanie SR v arbitráži
VPS služby NIE 79112000-2 48

13.
Zastupovanie v hroziacej arbitráži 

Naftogaz

V prípade začatia arbitráže vznikne potreba zabezpečiť externé právne 

zastupovanie SR v arbitráži
VPS služby NIE 79112000-2 48

14.

Štatutárny audit konsolidovaných 

účtovných závierok vybraných účtovných 

jednotiek verejnej správy a štatutárny audit 

konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej 

správy, zostavených za roky 2019, 2020 a 

2021

Poskytnutie audítorských služieb za účelom vykonania Štatutárneho auditu 

konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek 

verejnej správy a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

ústrednej správy, zostavených za roky 2019, 2020 a 2021

074 01 - Tvorba 

metodiky, riadenia, 

kontrola, vládny audit 

a vnútorný audit 

verejných financií

služby ÁNO 79212000-3 24

15.

Externalizácia audítorských služieb pri 

výkone auditov operácií v rámci 

Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov 

Obstaranie služieb súvisiacich s výkonom  auditov v kompetencii sekcie 

auditu a kontroly (SAK) ako orgánu auditu vykonávaných v zmysle platnej 

legislatívy SR a EÚ. V rámci  zákazky bude prioritne zabezpečený výkon 

auditov operácií na zabezpečenie overenia vybranej vzorky deklarovaných 

výdavkov.

Prvok PŠ 0740302 

(následne refundácia 

výdavkov v 

oprávnenej výške z 

projektu OP 

Technická pomoc) a 

prvok PŠ 074030H - 

zálohové platby v 

rámci projektu OP 

Technická pomoc

služby NIE 79212000-3 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. Hlasová signalizácia požiaru

Inštalácia požiarneho rozhlasu do kancelárskych aj ostatných priestorov 

ministerstva. Požiadavka na VO už bola schválená v r. 2018 ale 

nerealizovaná, v r. 2020 bola predložená nová požiadavka na VO - zatiaľ 

neschválená

štátny rozpočet práce ÁNO
45316200-7

31620000-8
6

2. Nákup motorových vozidiel  Nákup nových automobilov a ich výmena za súčasné automobily štátny rozpočet tovar ÁNO 34110000-1 12

Plán verejného obstarávania  Ministerstva financií SR na rok 2021

I - Nadlimitné zákazky

II - Podlimitné zákazky



3. Čistiace a hygienické potreby Nákup čistiacich potrieb a autokozmetiky pre potreby ministerstva. štátny rozpočet tovar ÁNO
39830000-9

39831500-1
48

4.
Tonery do tlačiarní a do multifunkčných 

zariadení 

Tonerové náplne, tonery do lasserových náplní a do fotokopírovacích 

strojov 
štátny rozpočet tovar ÁNO 30125100 12

5. Vzdelávacie a školiace služby 

Vzdelávacie a školiace služby v oblasti ekonomických procesov a 

informačných systémov vo verejných financiách, ktorých správcom je 

Ministerstvo financií SR

štátny rozpočet služby ÁNO 80510000-2 36

6.

Znalecký posudok na stanovenie 

všeobecnej hodnoty podielových cenných 

papierov – akcií dvoch zdravotných 

poisťovní.

Predmetom zákazky je zabezpečenie znaleckých služieb vrátane 

znaleckého posudku s cieľom stanovenia všeobecnej hodnoty podielových 

cenných papierov dvoch neštátnych zdravotných poisťovní.

štátny rozpočet služby NIE 71319000-7 3

7. Konzultačné a poradenské služby

Konzultačné a poradenské služby, za účelom využitia know-how pri správe 

a rozvoji týchto informačných systémov (vrátane zavedenia Centrálneho 

ekonomického systému)

štátny rozpočet služby Áno 72266000-7 24

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. Klimatizácia Datasály Výmena pokazenej klimatizácie v dátovej sále MF SR. štátny rozpočet práce ÁNO
42512000-8

45331220-4
12

2.
Audit fyzickej a objektovej bezpečnosti 

priestorov  MF SR
Audit fyzickej a objektovej bezpečnosti priestorov  MF SR štátny rozpočet služby NIE 72222100-8 6

3.
Analýza rizík a aktualizácia katalógu aktív 

a Plánovanie kontinuity činností  - BCM

Z dôvodu efektívneho riadenia a vyhodnocovania rizík je potrebné určiť 

nevyhnutný stupeň ochrany  informačného systému. 
štátny rozpočet služby NIE 72000000-5 6

4. Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí 
Z dôvodu efektívneho riadenia a vyhodnocovania rizík je potrebné určiť 

nevyhnutný stupeň ochrany  informačného systému. 
štátny rozpočet služby NIE 79417000-0 6

5. Kategorizácia Informačných systémov  
Z dôvodu efektívneho riadenia a vyhodnocovania rizík je potrebné určiť 

nevyhnutný stupeň ochrany  informačného systému. 
štátny rozpočet služby NIE 72223000-4 6

6.
Analýza  bezpečnostných opatrení v 

závislosti od kategorizácie sietí a 

informačných systémov 

Z dôvodu efektívneho riadenia a vyhodnocovania rizík je potrebné určiť 

nevyhnutný stupeň ochrany  informačného systému. 
štátny rozpočet služby NIE 72000000-5 6

7. Podpora a rozvoj internet/intranet
Podpora a prevádzka webového portálu a intranetu a jeho rozvoj na 

základe požiadaviek používateľov
štátny rozpočet služby ÁNO

72253200-5

72261000-2

72260000-5

24

8. Nákup licencií VMWare  Zabezpečenie nákupu VMWare licencií štátny rozpočet služby ÁNO 72260000-5 12

9. Nákup VT - pásky do páskovej knižnice  Zabezpečenie pások do páskovej knižnice - vybavenie dátovej sály MFSR štátny rozpočet tovary a služby ÁNO 30234500-3 1

10. Licencie IBM Zabezpečenie služieb obnovy SW podpory IBM  (SW Maintenance) štátny rozpočet služby ÁNO 72267100-0 12

11.
Manažment údajov MF SR - finančné 

riadenie projektu
Externý manažér pre podporu finančného riadenia projektu  prostriedky EU služby NIE 79412000-5 24

12. ISIM podpora Podpora ISIM riešenia štátny rozpočet služby ÁNO 72611000-6 12

13.
Manažment podnikovej architektúry MF 

SR
Zabezpečenie podpory dodaného riešenia štátny rozpočet služby NIE 72000000-5 12

14.
Automatizovaný systém právnych 

informácií (ASPI)
Automatizovaný systém právnych informácií štátny rozpočet služby NIE 72268000-1  12

15. Podpora VM ware licencií  Zabezpečenie služieb podpory pre licencie VMWare štátny rozpočet služby ÁNO 72268000-1 36

16. Manažment údajov MF SR - publicita Publicita a informovanosť projektu - povinná publicita  prostriedky EU služby NIE
39294100-0

79342200-5
24

17.  Prístup k judikátom   Prístup k právnym systémom judikáty štátny rozpočet služby ÁNO 72268000 – 1 12

18. Licencie Matlab Zabezpečenie licencií Matlab štátny rozpočet služby ÁNO 72260000-5 12

19. Licencie Eviews
Zabezpečenie služieb predĺženia SW podpory (SW Maintenance) licencií 

Eviews
štátny rozpočet služby ÁNO 72267100-0 12

20. Zabezpečenie publicity Zabezpečenie publicity prostriedky EU služby/ tovar ÁNO 39294100-0 36

21. Hodnotiace konzultačné služby Rôzne konzultačné služby v závislosti od potrieb analýz
paušál projekt 

314011J794
služby ÁNO 79419000-4 12

22. PTV Visum - Support Aktualizácia zakúpeného sotfvéru
paušál projekt 

314011J794
služby NIE

72261000-2 

72267000-4
12

23. Dátová požiadavka Odkúpenie údajov pre tvorbu analýz o nehnuteľnostiach štátny rozpočet služby NIE 72319000-4 24

III - Zákazky s nízkou hodnotou



24.
Štúdia realizovateľnosti služby eKolok na 

roky 2024 - 2034 a príprava súťažných 

podkladov pre VO

Cieľom konzultačných služieb je popis technologického riešenia, 

technických zariadení, procesov a iného materiálno-technického riešenia 

služby eKolok na ďalšie 10 ročné obdobie podľa zvolenej alternatívy 

vyplvývajúcej z internej CBA analýzy (prevádzkovateľ systému Slovenská 

pošta, iný súktomný subjekt vybraný vo verejnej súťaži alebo vlastné 

prevádzkovanie služby internými kapacitami v rámci rezortu MF SR). 

Príprava podkladov pre potreby VO služby eKolok pre obdobie po ukončení 

súčasnej zmluvy v roku 2024  a podľa zvolenej alternatívy).

štátny rozpočet služby ÁNO 72000000-5 6

25.
Editovateľné pdf tlačivo k vzoru priznania k 

miestnym daniam

Cieľom je dodanie nového editovateľného formulára vo formáte pdf, ktoré 

MF SR zverejňuje na svojom webovomsídle ako vzor priznania k 

miestnycm daniam podľa zákona č. 582/2004 Z. z.

štátny rozpočet služby ÁNO 72000000-5 6

26. Obstaranie výpočtovej techniky Prostriedok šifrovej ochrany-sieťový PC do stupňa utajenia "T" štátny rozpočet Tovar NIE 302133000-8 1

27.
Reprezentačné dary - dvoj a troj-balenia 

pamätných medailí, ročníkové súbory 

slovenských euromincí

Reprezentačné dary – dvoj a troj-balenia pamätných medailí, ročníkové 

súbory slovenských euromincí, ktoré budú odovzdávané zahraničným 

partnerom ministrom financií 

a štátnymi tajomníkmi MFSR počas zahraničných pracovných ciest a 

počas oficiálnych prijatí na MFSR

štátny rozpočet Tovar NIE 18512000-1 3

28. Nákup techniky
Prostriedok na zhotovenie a úpravu videí, software (licencie), prostriedky 

na nahrávanie zvuku, mobilné telefóny
štátny rozpočet Tovar NIE 32320000-2 1

29.
Výroba reklamných a prezentačných 

predmetov
Vytváranie pozitívneho obrazu MF SR štátny rozpočet Tovar NIE 79340000-9 1

30. Sponzorovanie Facebooku MF SR Boostovanie (sponzorovanie) FB MF SR štátny rozpočet Služba NIE 79340000-9 1

31.
Zabezpečenie jazykového vzdelávania 

v anglickom  jazyku pre zamestnancov 

sekcie auditu a kontroly

Predmetom zákazky je obstaranie pravidelnej výučby anglického jazyka 

pre zamestnancov SAK MF SR so zameraním na odbornú terminológiu 

súvisiacu s oblasťou auditu a kontroly medzinárodných zdrojov.

Prvok PŠ 0740302 - 

podstatná časť 

zákazky bude 

následne 

prefinancovaná z  

projektu OP 

Technická pomoc 

(refundácia)  

Služby ÁNO 80580000-3 24

33.
Vyhodnotenie rozvojového aspektu 

projektov zvýhodnených vývozných úverov 

-      Projekt 1

Posúdenie a vyhodnotenie predpokladaných rozvojových dopadov 

projektov žiadajúcich o podporu zo schémy zvýhodnených 

vývozných úverov Eximbanky SR

Fin4Dev Program

VPS 
služba ÁNO

79419000-4

79311410-4
3

34.
Vyhodnotenie rozvojového aspektu 

projektov zvýhodnených vývozných úverov 

-      Projekt 2

Posúdenie a vyhodnotenie predpokladaných rozvojových dopadov 

projektov žiadajúcich o podporu zo schémy zvýhodnených 

vývozných úverov Eximbanky SR

Fin4Dev Program

VPS 
služba ÁNO

79419000-4

79311410-4
3

35.
Elektronický prostriedok na realizáciu 

verejného obstarávania

Obstaranie elektronického prostriedku (vrátane súvisiacich služieb) na 

realizáciu procesu verejného obstarávania plne elektronickým spôsobom, 

v rámci ktorého bude súčasne zabezpečená aj realizácia elektronických 

aukcií a DNS.

štátny rozpočet služby NIE
48490000-9

79342410-4
48

36.
Výmena svietidiel v administratívnej 

budove MF SR na Štefanovičovej

Výmena nevyhovujúcich svietidiel v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z 

certifikátu o úradnom meraní umelého osbvetlenia. Technický stav 

zabudovaných svietidiel nevyhovuje súčasným požiadavkám pre osvetlenie 

vnútorných priestorov.

štátny rozpočet práce ÁNO
45310000-3

31524120-2
6

37.
Drobné stavebné úpravy a opravy 

interiérových priestorov na MF SR

Predmet zákazky zahŕňa celoplošnú rekonštrukciu podložia a podláh v 

miestnostiach, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, súčasťou prác sú tiež 

úpravy obkladov, dlažieb, stien stropov, elektrických a vodovodných 

rozvodov.

štátny rozpočet práce NIE 45262000 - 7 24

38. Kancelársky nábytok Zariadenie kancelárií štátny rozpočet tovar ÁNO 39130000-2 12

39. Pokutové bloky

Pokutové bloky vyrábané vo formátoch 105 x 75 mm až 170 x 115 mm, 

potlačené jednostranne alebo obojstranne,počet blokov v jednom zväzku 5-

15-20-50 listov,lepenie do blokov, väzba V1

štátny rozpočet služby NIE 22450000-9 48

40.
Sanácia podláh a stien  v priestoroch 

suterénu budov MF SR

Oprava poškodených podláh a stien,  hydroizolačné práce proti 

devastačným účinkom spodnej vzlínajúcej vody, chemické injektáže stien 

pre  odstránenie plesní

štátny rozpočet práce NIE 45213221-8 12

41.
Zabezpečenie kontrolnej činnosti a 

pozáručného servisu EPS
Pravidelné kontroly systému v zmysle predpisov štátny rozpočet služby ÁNO 71356100-9 36

42. Servis a údržba vozidiel Zabezpečenie servisu a údržby služobných motorových vozdidiel štátny rozpočet služby NIE 50112000-3 24

43.
Zabezpečenie kontrolnej činnosti a 

pozáručného servisu automatických dverí, 

brán, rampy a garážových brán

Profylaktika v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.  a pozáručný servis štátny rozpočet služby ÁNO 71356100-9 36

44.
Zabezpečenie celoročnej údržby a 

rekultivácie vegetabílie na MF SR

Predmetom zákazky sú služby pozostávajúce z priebežnej starostlivosti o 

interiérovú a exteriérovú vegetabíliu na úrade. Služby budú poskytované v 

členení na dve časti, pričom prvá bude presne určená s pravidelnou 

mesačnou údržbou interiérovej a exteriérovej zelene, a druhá bude 

vykonávaná v nepravidelných termínoch na základe dohody.

štátny rozpočet služby ÁNO 77300000-3 48

32. OP TP služby NIE 80580000-3 10

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 (terminologia EU v súvislosti s 

implementáciou  EŠIF formou individuálnej a skupinovej  výučby.

https://www.uvostat.sk/cpvkod/2478


45. Stoličky, sedacie súpravy Zdravé sedenie štátny rozpočet tovar ÁNO 39110000-6 12

46.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na 

opravu a výmenu rozvodov vody, ÚK, 

kanalizácie 

Projektová dokumentácia vyhodnotí najvhodnejšie možnosti výmeny 

vodorovných a zvislých rozvodov potrubí ústredného kúrenia, vodovodu a 

kanalizácie v priestoroch budov MF SR.

štátny rozpočet služby NIE 71320000-7 8

47.
Vypracovanie PD pre výmenu rozvodov 

elektroinštalácie v budovách MF SR (v 

zmysle platných STN)

Projektová dokumentácia určí rozsah výmeny kábelového vedenia v 

priestoroch budov MF SR
štátny rozpočet služby NIE 71321000-4 8

48. Elektrospotrebiče Chladničky,MW, kávovary štátny rozpočet T ÁNO 39710000-2 12

49. Nákup tabletov a príslušenstva pre MF SR
Tablety s operačným systémom Android / Tablety s operačným systémom 

iOS - obaly-klávesnice
štátny rozpočet tovar ÁNO 30213200-7 12

50.
Zabezpečenie kontrolnej činnosti a 

pozáručného servisu CCTV a 

exteriérového LED osvetlenia

Starostlivosť o zariadenia v zmysle predpisov štátny rozpočet služby ÁNO 71356100-9 36

51.
Zabezpečenie kontrolnej činnosti a 

pozáručného servisu kotolne vo VDZ Vila 

Krista

Odborné prehliadky a skúšky zariadenia kotolne v zmysle vyhlášky 

508/2009 Z.z.  
štátny rozpočet práce ÁNO 71356100-9 36

52. Nepravidelná preprava autobusom Nepravidelná preprava autobusom štátny rozpočet služby ÁNO 60172000–4 12

53.
Prenájom bezpečnostných rohoží na MF 

SR a VDZ Vila Krista v T. Tepliciach

Predmetom zákazky je zabezpečenie prenájmu a údržby bezpečnostných 

rohoží pre potreby MF SR a VDZ v T. Tepliciach. Rohože zachytávajú 

nečistoty a zabraňujú ich prenosu do budov.

štátny rozpočet služby ÁNO
70331100-1

39532000-0
48

54. Čalúnenie nábytku Čalúnenie nábytku štátny rozpočet služby ÁNO 98394000-1 12

55. Povinné zmluvné poistenie Povinné zmluvné poistenie služobných vozidiel štátny rozpočet služby NIE 66514110-0 36

56. Servisné služby výťahov Odborné prehliadky a skúšky výťahu V 1 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.  štátny rozpočet práce ÁNO 71356100-9 36

57. Pravidelné čistenie a opravy lapača tukov Pravidelné čistenie a opravy lapača tukov štátny rozpočet služby ÁNO 90000000-7 36

58.

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre 

dodávku a montáž vonkajšieho 

nákladného výťahu vrátane riešenia 

príjazdovej komunikácie

Projekt posúdi najvhodnejší typ nákladného výťahu v spojitosti s jeho 

vonkajším umiestnením a doriešením prístupu z vnútroareálovej  

komunikácie

štátny rozpočet služby NIE 71320000-7 4

59.
OP,OS a revízia elektrických spotrebičov v 

objektoch MF SR a Vila Krista
Revízia elektrozariadení podľa vyhlášky  508/2009 Z.z štátny rozpočet služby NIE 71632000-7 2

60.
Vypracovanie architektonickej štúdie pre 

zníženie spotreby energií v doškolovacom 

stredisku Vila Krista  

Projektová štúdia posúdi možnosť zníženia spotreby primárnej energie v 

rámci požiadaviek EÚ pre zvýšenie enegetickej hospodárnosti budov 
štátny rozpočet služby NIE 71320000-7 3

61.
Vypracovanie architektonickej štúdie na 

vybudovanie fotovoltaickej elektrárne  

Projektová štúdia posúdi možnosť vybudovania fotovoltaickej elektrárne na 

strechách budov MF SR
štátny rozpočet služby NIE 71320000-7 3

62. Pomocné a sťahovacie práce Pomocné a sťahovacie práce odsúdených štátny rozpočet služby ÁNO 63110000-3 12

63. Údržba parkovej fontány

Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelnej údržby parkovej fontány, 

ktorá zahŕňa preventívne prehliadky, nastavovanie technológie, chemickú 

úpravu vody počas sezóny a i.

štátny rozpočet služby ÁNO 65123000 - 3 12

64.
Spotrebný zámočnický materíál pre údržbu 

budovy na MF SR

Predmetom zákazky je nákup spotrebného zámočníckeho materiálu pre 

zabezpečenie plynulej prevádzky a údržby na MF SR. Zákazka zahŕňa 

nákup zámkov do dverí, nábytkov, kovaní, skrutiek a i.

štátny rozpočet služby ÁNO 44520000 - 1 12

65.
Spotrebný elektroinštalačný materíál pre 

údržbu budovy na MF SR

Predmetom zákazky je nákup spotrebného  elektroinštalačného materiálu 

pre zabezpečenie plynulej prevádzky a údržby na MF SR. Zákazka zahŕňa 

nákup žiaroviek, žiariviek, štartérov, vypínačov, zásuviek, predlžovacích 

káblov, izolačnách pásiek a i.

štátny rozpočet služby ÁNO

31224100-3

31224810-3

31500000-1

31531000-7

31681000-3

12

66.
Spotrebný vodoinštalačný materíál pre 

údržbu budovy na MF SR

Predmetom zákazky je nákup spotrebného vodoinštalačného materiálu pre 

zabezpečenie plynulej prevádzky a údržby na MF SR. Zákazka zahŕňa 

nákup umývadiel, vodovodných batérií, sifónov, ventilov, hadíc, WC 

sedátok a i.

štátny rozpočet služby ÁNO 44411000 - 4 12

67. Nákup oblečenia a ochranných pomôcok
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre potreby zamestnancov údržby, 

skladu kancelárskych potrieb, archívu a copy centra
štátny rozpočet T ÁNO 18110000-3 36

68.
Vypracovanie posúdenia  výmeny 

sklených výplní okien v budovách MF SR

Jedná sa o možnosti  technických úprav resp. výmeny sklených tabúľ so 

zreteľom zvýšenia ich tepelnoizolačných vlastností  
štátny rozpočet služby NIE 71320000-7 3



69.
Vypracovanie technickej dokumentácie pre 

hydroizoláciu stien v suterénoch budov MF 

SR

Predmetom zákazky bude stanovenie rozsahu sanácie stien a podlahových 

vrstiev v suterénoch budov MF SR
štátny rozpočet služby NIE 71320000-7 2

70. Pozáručný servis kávovarov

Predmetom zákazky je zabezpečenie pozáručných servisných služieb a 

dodávky príslušenstva pre všetky typy kávovarov nachádzajúcich sa na 

úrade MF SR

štátny rozpočet služby ÁNO 50530000 - 9 24

71. Nákup liekov do príručnej lekárničky

Zakúpenie nových liekov a výmena liekov a zdravotníckeho materiálu po 

dátume spotreby v nástenných lekárničkách v priestoroch MF SR a v Tren. 

Tepliciach

štátny rozpočet tovar ÁNO 33690000-3 36

72. Justáž a kalibrovanie alkoholtesteru
Justáž, kalibrácia a následné overenie SMÚ Alkohol testeru Dräger 

Alcoholtest 7510
štátny rozpočet tovar ÁNO 50433000-9 36

73. Nákup pečiatok a príslušenstva
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania kompletných pečiatok a 

príslušenstva, podľa špecifikácie objednávateľa na MF SR
štátny rozpočet služby ÁNO

30192153 - 8

30192154 - 5
24

74.
Odborné prehliadky a skúšky 

bleskozvodov MF SR a odstránenie závad 
Revízia elektrozariadení podľa vyhlášky  508/2009 Z.z štátny rozpočet služby NIE 71632000-7 1

75. Poštové služby Univerzálna poštová služba štátny rozpočet služby Nie 64112000-4 24

76. Zmluvný servis CLAVIUS 
Zabezpečenie servisu a pravidelných aktualizácií knižničného systému SW 

CLAVIUS
štátny rozpočet služby NIE 48160000-7 48

77.
Komerčné zdravotné pripoistenie 

v zahraničí pre národných expertov 

Predmet zákazky obsahuje zabezpečenie služieb poistenia súvisiacich 

s neodkladným zdravotníckym a nemocničným liečením (nemocenské 

a úrazové poistenie).

štátny rozpočet služby NIE 66512000-2 12

Súhlasím so zverejnením na webe mfsr.sk:   

                   Veronika Gmiterko, MBA

         generálna tajomníčka služobného úradu


