
Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky
Zdroj 

financovania

Tovar/ 

služby/    

stav. 

Práce

Bežná 

dostupnosť 

na trhu 

ÁNO/NIE

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v 

mesiacoch

1.
Informačný systém 

účtovníctva fondov

Zabezpečenie podpory a rozvoja 

informačného systému účtovníctva 

fondov (ISUF)

Z dôvodu zabezpečenia kontinuálnej dostupnosti a funkčnosti 

systému ISUF ako nadrezortného systému pre finančné 

riadenie a vedenie účtovníctva fondov EÚ a iných finančných 

nástrojov, vzhľadom na vykazovanie finančných a účtovných 

údajov na národnej úrovni, ako i Európskej komisii, 

Európskemu dvoru audítorov a Eurostatu.

ŠR Služby NIE

72212000-4

72260000-5

72261000-2

72267000-4

48

2.
Rozpočtový informačný 

systém
Podpora a rozvoj RIS

Zabezpečenie podpory a realizácie zmien, nevyhnutných zo 

zmien legislatívy a požiadaviek používateľov
ŠR Služby NIE

72212000-4

72260000-5

72261000-2

72267000-4

72212442-9

36

3.

Podpora a rozvoj 

funkcionalít Centrálny 

register účtov

Podpora a rozvoj IS CRÚ
Zabezpečenie podpory a realizácie zmien, nevyhnutných z 

požiadaviek používateľov a prípadných legislatívnych zmien.

ŠR // Plán obnovy 

a odolnosti
Služby NIE

72260000-5

72261000-2

72212000-4 

72267000-4 

24

4.
Zariadenia a vybavenie 

Centrálny register účtov

Nákup prvkov HW infraštruktúry pre 

potreby IS CRÚ

Nákup prkov HW infraštruktúry (server, diskové pole, Firewall, 

SAN) pre zabezpečenie chodu IS CRÚ

ŠR // Plán obnovy 

a odolnosti
Tovar ÁNO

30210000-4 

32580000-2 

48820000-2 

24

5. DKS alebo alternatíva Obstaranie novej zmluvy/riešenia 05.08.2023 končí zmluva s terajším dodávateľom. ŠR
Tovar

Služby
ÁNO

72263000-6 

72250000-2 

72267000-4

48

6.

Zabezpečenie podpory k 

existujúcim licenciám  

DKS 

Obstaranie supportu používaných 

licencií

Bez podpory nemáme prístup k bezpečnostným a 

technologickým aktualizáciám licencií.
ŠR Služby ÁNO 72250000-2 12

7.
Zabezpečenie SLA 

existujúceho DKS 

Podpora a rozvoj existujúceho DKS na 

základe potreby ministerstva (SLA 

zmluva)

Zabezpečenie podpory a realizácie zmien, nevyhnutných z 

požiadaviek používateľov a prípadných legislatívnych zmien.
ŠR Služby NIE 72267000-4 12

8.
Rozvoj funkcionalít pre 

oblasť B2B (IS EFA)

Zabezpečenie ďalšieho rozvoja 

funkcionalít fakturačného systému pre 

oblasť B2B (IS EFA)

Aktuálne je IS EFA riešená iba pre subjekty z oblasti B2G, 

G2G a G2B. V prípade legislatívnych zmien však musí byť 

systém pripravený pokryť aj oblasť B2B.

ŠR Služby NIE

72263000-6 

72250000-2

72267000-4

72212517-6 

24

9.
Zabezpečenie podpory 

pre (IS EFA)
Podpora a rozvoj IS EFA

Zabezpečenie podpory a realizácie zmien, nevyhnutných z 

požiadaviek používateľov.
ŠR Služby NIE

72263000-6 

72250000-2 

72267000-4

72212517-6 

48

10.
ERP licencie - On 

Premise používateľ

SAP Application Professional User

SAP Application Limited Profesional 

User

SAP S/4HANA Enterprise Management 

for ERP customers

Obstarávanie ja nutné pre prístup používateľov do ON 

premise systému CES pre 2vlnu migrácie.
ŠR/EU fondy Služby ÁNO 48000000-8 12

11.
Cloud licencie - process 

automation

SAP standart

SAP advanced

SAP attended

SAP unattended

Launchpad service

Obstarávanie ja nutné pre prístup používateľov do ON 

premise systému CES pre 2vlnu migrácie.
ŠR/EU fondy Služby ÁNO 48000000-8 12

12. SAP ILM system
SAP Information Lifecycle Management 

for SAP S/4HANA

Obstarávanie je nutné pre potreby archivácie a používania 

historických dát.
ŠR/EU fondy Služby ÁNO 48000000-8 12

13.
SAP automatizované 

testovanie

SAP Enterprise Continuous Testing by 

Tricentis
Pre potreby automatizovaného testovania ŠR/EU fondy Služby ÁNO 48000000-8 12

14.

Modernizácia HW a 

podpornej infraštruktúry 

na dátovej sále MFSR.

Obnova prvkov HW infraštruktúry 

dátovej sály MF SR.

Nákup prvkov HW infraštruktúry (serverov, dátového úložiska, 

firewallov, sieťových prvkov a podobne), ktoré sú morálne a 

technologicky zastaralé

ŠR/EU fondy Tovar ÁNO

30211200-3 

48820000-2 

32580000-2

48

15.

PC technika a 

príslušenstvo (nový 

DNS)

Nákup nového PC vybavenia podľa 

potrieb útvarov ministerstva.

Predmetom je dodávanie počítačových zariadení, tlačiarní a 

príslušenstva bežne dostupných na trhu pre Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky.

ŠR/EU fondy Tovar ÁNO 30200000-1 24
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16.

Poskytnutie 

konzultačných a 

programátorských 

služieb pre zabezpečenie 

nasadenia a prevádzky 

aplikačného 

programového 

vybavenia v prostredí 

MFSR.

Poskytnutie odborných konzultačných a 

programátorských služieb pre 

zabezpečenie požiadaviek na 

integráciu, implementáciu a bezpečnosť 

aplikačného programového vybavenia v 

prostredí MFSR

V prípade nutnosti expertnej činnosti pri absencii interných kapacít.ŠR/EU fondy Služby ÁNO

72260000-5

72261000-2

72212000-4

72267000-4 

36

17.
Nákup produktov 

a služieb ORACLE

Obstarávanie licenčných podpôr k už 

zakúpeným licenciám, prípadne 

obstarávanie nových licencií

Potreba licenčných podpôr k už zakúpeným licenciám, 

prípadne  nových licencií
ŠR

Tovar

Služby
ÁNO

72222300-0  

72267100-0 

48610000-7 

48611000-4 

12

18. Vývoj aplikácií
Vývoj aplikácií na dobudovanie 

funkcionalít používaných systémov.

V prípade potreby potrebujeme mať obstaranú schému, ktorá 

nám zabezpečí realizáciu SW potrieb na vybudovanie 

nadstavieb informačných  systémov.

ŠR Služby NIE 72263000-6   36

19. SEMP Systém evidencie pomoci Obstaranie nového centrálneho systému evidencie pomoci. ŠR Služby NIE 72250000-2 24

20.

Code review 

informačného systému 

CRÚ

Externý proces code review - 

automatizovaná a manuálna kontrola 

kódu informačného systému v súlade s 

legislatívou a bezpečnostnými 

štandardami

Plnenie legislatívnych požiadaviek ŠR Služby NIE 72261000-2 3

21.

Code review 

informačného systému 

eFaktúra

Externý proces code review - 

automatizovaná a manuálna kontrola 

kódu informačného systému v súlade s 

legislatívou a bezpečnostnými 

štandardami

Plnenie legislatívnych požiadaviek ŠR Služby NIE 72261000-2 3

22.

Code review 

informačného systému 

CES

Externý proces code review - 

automatizovaná a manuálna kontrola 

kódu informačného systému v súlade s 

legislatívou a bezpečnostnými 

štandardami

Plnenie legislatívnych požiadaviek ŠR Služby NIE 72261000-2 3

23.

Opatrenia na odstránenie 

nálezov z interneho 

technickeho auditu  

Predmetom zákazky je obstaranie 

služieb alebo produktov s cieľom 

odstranenie zisteni z  interneho 

technickeho auditu  

Predmetom zákazky je obstaranie služieb alebo produktov s 

cieľom odstranenie zisteni z  interneho technickeho auditu  
ŠR Tovar NIE 72261000-2 6


