
Por. čís.
Názov predmetu                                                             
zákazky                                                      
(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdroj financovania
Tovar/služby/    

stavebné 
práce

Bežná 
dostupnosť 

na trhu 
ÁNO/NIE

CPV zákazky
Trvanie 

zmluvy / RD v 
mesiacoch

1 Zabezpečenie leteckej prepravy pre 
pracovné cesty

Zabezpečovanie leteckej prepravy na 
zahraničné a tuzemské pracovné cesty rozpočet MFSR služby nie 60440000-4 48

2 Zabezpečenie stravovania a 
doplnkového predaja

Zabezpečenie stravovania formou prenájmu 
priestorov a zariadení poskytovateľovi vo 
vlastných priestoroch ministerstva

rozpočet MFSR služby nie 55520000-1 48

3 Dodávka elektriny Dodávka elektriny pre 3 OM od 1.1.2021 rozpočet MFSR služba áno 09300000-5 12

4 Poskytovanie čistiacich a upratovacích 
služieb

Poskytovanie služieb pravidelného a 
nepravidelného upratovania a čistenia 
priestorov ministerstva  

rozpočet MFSR služby nie 90911200-8 48

Plán verejného obstarávania  Ministerstve financií SR na rok 2020

I - Nadlimitné zákazky



5
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

6

Komplexný projekt pre  Zvýšenie 
úrovne informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti MF SR na základe vyzvy 
OPII-201978-DOP

Komplexný projekt pre Zvýšenie úrovne 
informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF 
SR

Prostriedky EU služby/tovar nie

72222200-9
72212731-2
72212732-9
72212517-6

36

7 Nákup zariadení Zabezpečenie počítačov, PC komponentov  rozpočet MFSR a EU (OPTP) tovary a služby áno

30213000-5 
30213100-6 
30231000-7 
30232000-4 
30232100-5

24

8
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

9 Projektové riadenie Projektové riadenie Prostriedky EU služby nie 79421000-1 36

10 Doplnenie diskového priestoru Zabezpečenie diskového pristoru v rámci 
dátovej sály MFSR rozpočet MFSR tovary a služby áno 48820000-2  

30233120-8 12



11 Výmena podporných technológíí 
zariadení dátovej sály MFSR

Zabezpečenie obnovy podporných zariadení 
pre dátovú sálu MFSR rozpočet MFSR tovary a služby áno 72253200-5

42510000-4 12

12 Nákup tlačiarní Zabezpečenie multifunkčných zariadení a 
tlačiarní rozpočet MFSR a EU (OPTP) tovary a služby áno 30232100-5 

30000000-9 12

13 Aktualizácia Ex ante hodnotenie pre 
finančné nástroje na obdobie 2021-2027

Ide o aktualizáciu analýzy, ktorú nariadenie 
EU vyžaduje pre implementáciu finančných 
nástrojov v programovom období 2021-2027. 
Plánujeme využiť už existujúcu  analýzu, ktorá 
bola vypracovaná pre MFSR EIB v rámci 
výnimky z VO v roku 2014 a v roku 2017

OPTP služba nie 75112000-4 do 12

14 Informačný systém elektronickej 
fakturácie (IS EFA)

Predmetom zákazky je vývoj, implementácia a 
služby prevádzkovej podpory, údržby a 
rozvoja informačného systému elektronickej 
fakturácie so zapojením verejných 
obstaráateľov/obstarávateľov v súlade so 
zákonom o zaručenej elektronickej fakturácii a 
centrálnom ekonomickom systéme a o 
doplnení niektorých zákonov

OPII a rozpočet MFSR Služba NIE

72263000-6
72250000-2
72267000-4 
72212517-6

89

15 Portál finančnej správy - PRK Zabezpečenie technickej podpory prevádzky 
a rozvoja APV PFS rozpočet MFSR Služba NIE

72220000 - 3
72250000 - 2
72267000 - 4

48



16 Integračná platforma a databáza IS EFA
Predmetom zákazky je zabezpečenie 
integračnej platformy a databázy pre účely IS 
EFA

OPII a rozpočet MFSR Služba NIE 71241000-9 70

17 UNITAS II

vypracovanie reformného zámeru a štúdie 
uskutočniteľnosti, legislatvíneho zámeru, 
procesná analýza, príprava pre dátové 
zjednotenie registrov

rozpočet MFSR Služba NIE 71241000-9 24

18
Vypracovanie konceptu Centra 
metodicko-procesnej podpory a 
podpora jeho implementácie

Konzultačné a poradenské služby pri 
vypracovaní konceptu Centra metodicko-
procesnej podpory a podpore jeho 
implementácie.

rozpočet MFSR služby ÁNO 79410000-1 36



19
Konzultačné a poradenské služby pri 
podpore aplikácie optimalizovaných a 
unifikovaných ekonomických procesov

Konzultačné a poradenské služby pri podpore 
aplikácie optimalizovaných a unifikovaných 
ekonomických procesov, ktoré budú súčasťou 
realizácie národného projektu. 

1AC1, 1AC2 služby ÁNO 79410000-1 36

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
Inštalácia hlasovej signalizácie požiaru 
v objektoch Ministerstva    financií SR 
(súčasť EPS).

Inštalácia požiarneho a evakuačného 
rozhlasu v priestoroch ministerstva a 
zabezpečenie pravidelných profylaktických 
prehliadok v zmysle platných predpisov a 
noriem a to v súlade so zákonom č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi  a projektom 
požiarnej ochrany

rozpočet MFSR stavebné 
práce nie

45312100-8
 31620000-8 
71356100-9

12

II - Podlimitné zákazky



2 Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní 
a multifunkčných zariadení

Priebené zakupovanie tonerov a spotrebného 
materiálu do multifunkčných strojov v správe 
OHS

rozpočet MFSR tovar áno 30125100-2 12

3 Nákup dopravných prostriedkov 

Obnova vozového parku v správe 
ministerstva.  Vybrané existujúce služobné 
motorové vozidlá sú zastarané a vyžadujú 
finančné náročné a nerentabilné opravy. 

rozpočet MFSR tovar áno 34100000-8 12

4 Bloomberg Prístup k dátam z finančných trhov rozpočet MFSR Služba Nie 72300000-8 24

5 Cenové mapy Odkúpenie údajov pre tvorbu cenových máp rozpočet MFSR Služba Nie 72300000-8 12



6

Zabezpečenie kurzov v oblasti 
ekonomických procesov a 
informačných systémov vo verejných 
financiách

Predmetom plnenia bude záväzok 
poskytovateľa zabezpečiť realizáciu kurzov za 
účelom zvyšovania kvalifikačnej úrovne v 
oblasti ekonomických procesov a 
informačných systémov vo verejných 
financiách, ktorých správcom je MF SR pre 
zamestnancov subjektov verejnej správy.

rozpočet MFSR Služba Nie 80510000-2 12

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 Zabezpečovanie sťahovacích a 
pomocných prác Sťahovacie a pomocné práce rozpočet MFSR služba áno 63110000-3 36

2 Zabezpečenie kontrolnej činnosti a 
pozáručného servisu EZS/TPS a SKV

Starostlivosť o zabezpečovacie systémy na II. 
a V. posch. Štefanovičova rozpočet MFSR služba/tovar áno 71356100-9 36

3 Zabezpečenie kontrolnej činnosti a 
pozáručného servisu EPS Starostlivosť o EPS v zmysle predpisov rozpočet MFSR služba/tovar áno 71356100-9 36

4 Servisné služby výťahov Starostlivosť o výťahy V3, 4, 5 a 8 v zmasle 
predpisov rozpočet MFSR služba/tovar áno 71356100-9 36

III - Zákazky s nízkou hodnotou



5 Oprava a dodávka žalúzií Oprava a dodávka žalúzií rozpočet MFSR služba/tovar áno 39515430-8 36

6
Zabezpečenie kontrolnej činnosti a 
pozáručného servisu klimatizácie a 
vzduchotechniky v jedálni a kuchyni

Starostlivosť o zariadenia v zmysle predpisov rozpočet MFSR služba/tovar áno 50730000-1 36

7
Zabezpečenie kontrolnej činnosti a 
pozáručného servisu gastro zariadenia 
v kuchyni

Starostlivosť o zariadenia v zmysle predpisov rozpočet MFSR služba/tovar áno 50883000-8 36

8 Pomocné a sťahovacie práce (Ústav na 
výkon trestu) Pomocné a sťahovacie práce odsúdených rozpočet MFSR služba áno 63110000-3 12

9 Výmena a čalúnenie interiérových dverí Výmena a čalúnenie interiérových dverí rozpočet MFSR služba/tovar áno
44221200-7 
98394000-1 
39114100-5

36

10

 Oprava a rekonštrukcia rozvodov 
elektrickej inštalácie vrátane výmeny 
svietidiel v budove MF SR,  
Štefanovičova ul.č. 5

Predmetom zákazky bude kompletná 
rekonštrukcia a oprava rozvodov elektrickej 
inštalácie a svietidiel,  ktoré sú vo veľkej miere 
poruchové, nespoľahlivé, fyzicky a morálne 
zastaralé

rozpočet MFSR Stavebné 
práce nie  45310000-3     

31520000-7 24



11

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie silového napojenia na 
trafostanicu a pre výmenu rozvodov 
elektroinštalácie v budovách MF SR (v 
zmysle platných STN) vrátane 
núdzového osvetlenia.

Projektová dokumentácia určí rozsah výmeny 
resp. úprav káblového vedenia v priestoroch 
budov MF SR, hlavné prívody, NN rozvodňa 
objektov, stúpacie vedenia a podlažné 
rozvádzače.

rozpočet MFSR služby nie 71320000-7   
71321000-4  6

12
Oprava a výmena stúpacích rozvodov 
vody, ÚK, kanalizácie a vybavenia 
sociálnych zariadení

Oprava a výmena stúpacích rozvodov vody, 
ÚK a kanalizácie v južnom krídle budovy 
Štefanoviča 

rozpočet MFSR stavebné 
práce nie  45231300-8   

45211310-5 12

13 Sanácia podláh a stien  v obslužných 
priestoroch v suterénoch budov MF SR

Oprava poškodených podláh a stien,  
hydroizolačné práce proti devastačným 
účinkom spodnej vzlínajúcej vody, chemické 
injektáže stein pre  odstránenie plesní

rozpočet MFSR stavebné 
práce nie 45213221-8   24



14

Oprava autoumyvárne v garážových 
priestoroch, výmena a  napojenie 
lapolu na existujúcu kanalizáciu v 
zmysle platných noriem a predpisov.

Možnosť umývania áut v garážových 
priestoroch MF SR rozpočet MFSR stavebné 

práce nie  45231300-8 3

15 Oprava zábradlia únikových schodíšť 
/Únikové cesty /

Oprava a výmena poškodených súčastí 
zábradlia interierových schodíšt /madlá, 
úchyty/

rozpočet MFSR stavebné 
práce nie 50800000-3 

34928320-7 3

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

17 Elektrospotrebiče Elektrospotrebiče - chladničky, mikrovlnné 
rúry, kávovary rozpočet MFSR tovar áno 39710000-2 12

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

19 Havarijné poistenie služobných 
motorových vozidiel

Havarijné poistenie služobných motorových 
vozidiel komerčnou poisťovňou rozpočet MFSR služby nie 66514110-0 36



20 Servis mechanickej zabezpečovacej 
techniky

Vykonávanie servisu a opráv, prípadne 
núdzových otvorení trezorov a 
bezpečnostných skríň.

rozpočet MFSR služby nie 50610000 - 4 48

21 Drobné stavebné úpravy a opravy 
priestorov

Drobné stavebné práce pri opravách a 
úpravách kancelárií a ďalších priestorov. 
Predmetom prác budú výmeny podloží a 
podláh v kancelárskych a spoločných 
priestoroch, obkladov a dlažieb 
v kanceláriách, drobné elektroinštalačné 
práce a súvisiace práce.

rozpočet MFSR stavebné 
práce nie 45213150-9 12

22 Servis kopírovacích strojov Ricoh
Vykonávanie pravidelnej údržby a 
pozáručného servisu na multifunkčných 
strojoch značky RICOH.

rozpočet MFSR služby nie 50313000-2 48

23 Servis a údržba motorových vozidiel Servis a údržba služobných motorových 
vozidiel ministerstva rozpočet MFSR služby nie 50112000-3 36



24 Zabezpečenie prenájmu výdajníkov a 
dodania pitnej vody

Prenájom výdajníkov vody, pravidelné 
dodávanie pitnej stolovej vody, pohárov, 
sanitácia zariadení

rozpočet MFSR služby áno 41110000-3 48

25 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).

rozpočet MFSR služby nie 66512000-2 12

26 Skartovací stroj
Používa sa na skartovanie vyradených spisov 
a podkladových materiálov obsahujúcich 
osobné údaje.

rozpočet MFSR tovar áno 30191400-8 Jednorázová 
dodávka

27 Výmeny podlahových krytín Výmena opotrebovaných podlahovích krytín v 
interiérových priestoroch ministerstva rozpočet MFSR služby áno 44112200-0 12



28 Nepravidelná hromadná preprava
Preprava autobusmi pre viac ako 8 osôb – 
zamestnancov ministerstva podľa požiadaviek 
na organizačných útvarov 

rozpočet MFSR služby áno 60172000-4 12

29 Tabletové počítače
Zakúpenie tabletových počítačov 
a príslušenstva pre potreby zamestnancov 
ministerstva.

rozpočet MFSR tovar áno 30213200-7 12

30 Čalúnenie nábytku Čalúnenie nábytku rozpočet MFSR služby áno 98394000-1  
39114100-5 12

31 Servisné služby pre obehový výťah 
Paternoster

 Predmetom zákazky je zabezpečiť servisné 
služby v rozsahu odborných prehliadok, 
odborných skúšok a pravidelnej preventívnej 
údržby výťahu 

rozpočet MFSR služby nie 50712000-9 60

32 Aktualizácia PD skutočného stavu 
objektov MF SR

Aktualizácia pôvodného projektu (pôvodný 
projekt so zameraním skutočného stavu z 
r.2004 je neaktuálny a nepresný)

rozpočet MFSR služby nie 71320000-7 3



33
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre odvetranie 
sociálnych zariadení

Predmetom zákazky je posúdenie a 
spracovanie projektovej dokumentácie na 
odvetranie  priestorov sociálnych zariadení

rozpočet MFSR služby nie 71320000-7  
71321000-4 6

34

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie 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

rozpočet MFSR služby nie 71320000-7 3

35

Vypracovanie koordinačnej projektovej 
dokumentácie pre úpravu rozvodov a 
realizáciu opatrení vyplývajúcich z 
projektu PO 

Predmetom zákazky je koordinácia vedení 
inžinierských sietí  v priestoroch únikových 
ciest, posúdenie a spracovanie projektovej 
dokumentácie silnoprúdových 
rozvodov,núteného osvetlenia a odvetrania 
únikových ciest, riešenie požiarnych úzáverov 
otvorov a EPS a pod.)

rozpočet MFSR Služby nie 71320000-7 4



36

Spracovanie pomocnej technickej 
dokumentácie a vizualizácie k oprave a 
výmene rozvodov vody, ÚK, kanalizácie 
a sociálnych zariadení.

Pomocná technická dokumentácia a 
vizualizácia k oprave a výmene rozvodov 
vody, kanalizácie a sociálnych zariadení bude 
slúžiť pre spracovanie podkladov do 
zadávania zákazky v súlade so zákonom o 
verejnom obstarávaní.

rozpočet MFSR služby nie 71320000-7 12

37 Oprava a úprava priestorov strojovní - 
streš. nadstavba Štefanovičova

Odstránenie expanznej nádoby, vyčistenie, 
vymaľovanie, sfunkčnenie elektroinštalácie - 
osvetlenie a zásuvky

rozpočet MFSR stavebné 
práce nie 45213150-9 -

50700000-2 2

38 Projekt strešného fotovoltického 
systému 

Vypracovanie PD na dodávku a montáž 
fotovoltaickych panelov na strechu budovy MF 
SR

rozpočet MFSR služby nie 71320000-7 4

39 Licencie Eviews Zabezpečenie služieb predĺženia SW podpory 
(SW Maintenance) licencií Eviews rozpočet MFSR služby áno 72267100-0 12



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

41 Automatizovaný systém právnych 
informácií (ASPI) Automatizovaný systém právnych informácií rozpočet MFSR služby Nie 72268000-1  24

42 Právny potrál EPI Prístup do právneho portálu epi.sk rozpočet MFSR Služby nie 72253000-3 24

43  Prístup k judikátom   Prístup k právnym systémom judikáty rozpočet MFSR služby áno 72268000 – 1 12



44 Podpora VM ware licencií  Zabezpečenie služieb podpory pre licencie 
VMWare rozpočet MFSR služby áno 72268000-1 36

45 Nákup VT - pásky do páskovej knižnice  Zabezpečenie pások do páskovej knižnice - 
vybavenie dátovej sály MFSR rozpočet MFSR tovary a služby áno 30234500-3 jednorázový 

nákup

46 Audit fyzickej a objektovej bezpečnosti 
priestorov  MF SR

Audit fyzickej a objektovej bezpečnosti 
priestorov  MF SR rozpočet MFSR služby nie 72222100-8 6

47 Kategorizácia Informačných systémov  

Z dôvodu efektívneho riadenia a 
vyhodnocovania rizík je potrebné určiť 
nevyhnutný stupeň ochrany  informačného 
systému. 

rozpočet MFSR služby nie 72223000-4 6



48 Klasifikácia informácií a kategorizácia 
sietí 

Z dôvodu efektívneho riadenia a 
vyhodnocovania rizík je potrebné určiť 
nevyhnutný stupeň ochrany  informačného 
systému. 

rozpočet MFSR služby Nie 79417000-0 6

49
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. 

rozpočet MFSR služby Nie 72222000-7 6

50
Analýza rizík a  aktualizácia katalógu 
aktív a Plánovanie kontinuity činností  - 
BCM 

Analýzy rizík obsahujúcej ohodnotenie 
hrozieb a rizík vzťahujúcich sa na aktíva 
Úradu Ministerstva financií Slovenskej 
republiky , Riadenie kontinuity činností (BCM) 
je systematická príprava organizácie na 
zvládanie krízových situácií a zabezpečenie 
funkčnosti a dostupnosť životne dôležitých 
funkcií

rozpočet MFSR služby Nie 72000000-5 6



51 Licencie IBM Zabezpečenie služieb obnovy SW podpory 
IBM  (SW Maintenance) rozpočet MFSR služby áno 72267100-0 12

52 SW support dátovej sály MF SR  Zabezpečenie SW podpory zariadení dátovej 
sály MF SR rozpočet MFSR služby áno  72120000-2

30211200-3 36

53  HW support dátovej sály MFSR  Zabezpečenie HW podpory zariadení dátovej 
sály MF SR rozpočet MFSR služby áno  72220000-3

72267000-4 36

54 ISIM podpora podpora ISIM riešenia rozpočet MFSR služby áno 72611000-6 12



55 Mimozáručný servis zariadení
Zabezpečenie mimozáručného servisu 
zariadení (tlačiarne, multifunkčné zariadenia, 
počítače a príslušenstvo)

rozpočet MFSR služby áno 50312000-5 
30000000-9 12

56 Manažment podnikovej architektúry MF 
SR Zabezpečenie podpory dodaného riešenia rozpočet MFSR služby nie 72000000-5 12

57 Manažment údajov MF SR - publicita Publicita a informovanosť projektu - povinná 
publicita Prostriedky EU služby nie 39294100-0

79342200-5 24

58 Manažment údajov MF SR - finančné 
riadenie projektu

Externý manažér pre podporu finančného 
riadenia projektu Prostriedky EU služby nie 79412000-5 24



59 Zabezpečenie publicity Zabezpečenie publicity Prostriedky EU služby/ tovar áno 39294100-0 36

60 Služby podpory projektového riadenia 
pre NFP projekt IS EFA

Podpora projektového riadenia v projekte IS 
EFA v rámci Operačného programu 
integovaná infraštruktúra (OPII) podľa 
národnej koncepcie informatizácie verejnej 
správy (NKIVS) - poradenské služby "Project 
quality assurance"

OPII a rozpočet MFSR Služba ÁNO 79421000-1 33

61 Služby podpory finančného riadenia 
pre NFP projekt IS EFA

Podpora finančného riadenia v projekte IS 
EFA v rámci Operačného programu 
integovaná infraštruktúra (OPII) podľa 
národnej koncepcie informatizácie verejnej 
správy (NKIVS) - poradenské služby "Project 
quality assurance"

OPII a rozpočet MFSR Služba ÁNO 79412000-5 33

62
Výroba veľkoplošnej reklamnej tabule, 
trvalej vysvetľujúcej tabule, plagátov a 
roll-up-ov

Predmetom zákazky je výroba a umiestnenie 
veľkoplošnej reklamnej tabule, trvalej 
vysvetľujúcej tabule, výroba plagátov a roll-up-
ov

OPII a rozpočet MFSR Služba/Tovar ÁNO 39294100-0 29



63 Organizácia konferencií

Predmetom zákazky je zabezpečenie a 
organizácia stretnutí v priestoroch vhodných 
na prezentáciu, propagáciu a diskusiu k téme 
zaručenej elektronickej fakturácie v SR, 
vrátane technického vybavenia na 
prezentáciu a komunikáciu a zabezpečenia 
občerstvenia. 

OPII a rozpočet MFSR Služba/tovar ÁNO 70220000-9 33

64

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 
arbitrážach.

rozpočet MFSR služby NIE 72414000-5 12

65

Poradenské služby v oblasti 
predchádzania sporov z dôvodu 
legislatívnych a iných opatrení štátu a 
vypracovávanie odborných vyjadrení v 
zmysle § 206 CSP.

Predmetom zákazky je poskytovanie 
odborných právnych poradenských služieb 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. 
Predmetom zákazky môže byť aj 
vypracovanie odborného posudku k právnym 
otázkam v zmysle § 206 CSP, v prípade, ak 
daná otázka nespadá pod znalecké činnosti.

rozpočet MFSR služby NIE 79111000-5 12



66 Obstaranie CV balíka prístup do databázy uchádzačov o 
zamestnanie rozpočet MFSR služby ÁNO 79600000-0 12

67 Obstaranie kreditného balíka na 
zverejňovanie pracovných ponúk

zverejňovanie praovných ponúk na 
internetových portáloch v oblasti trhu práce rozpočet MFSR služby ÁNO 79970000-4 12

68
Zverejnenie výberových konanií na 
obsadzovanie pozícií v organizáciách s 
majetkovou účasťou štátu

zverejňovanie pracovných ponúk (organizácie 
s majtkovou účasťou štátu) v tlačenom 
denníku Hospodárske noviny

rozpočet MFSR služby áno 79600000-0
bez zmluvy - 

len na základe 
objednávky

69 Obstarávanie výpočtovej techniky Prostriedok šifrovej ochrany- sieťový PC do 
stupňa utajenia "T" rozpočet MFSR Tovar NIE 302133000-8 Jednorázová 

dodávka



70 Zabezpečenie spravodajského servisu Dodávanie agentúrneho spravodajstva SITA 
vo forme on-line spravodajských servisov rozpočet MFSR služba nie 64216000-3 12

71 Zabezpečenie spravodajského servisu, 
monitoring médií

Dodávanie agentúrneho spravodajstva TASR 
vo forme on-line spravodajských servisov 
a dodávanie webreportu. 

rozpočet MFSR služba nie 64216000-3 12

72 Zabezpečenie spravodajského 
monitoringu

Denné dodávanie elektronického monitoringu 
v oblasti periodickej tlače a elektronických 
médií

rozpočet MFSR služba nie 72410000-7 24



73
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

rozpočet MFSR tovar nie 18512000-1
objednávka - 

cca 2 mesiace 
dodanie

74 Propagačné predmety

Obstaranie propagačných predmetov vo 
forme vizitiek pre oprávnených zamestnancov 
CO a propagačných predmetov pre účely 
zvýšenia informovanosti o činnosti CO v rámci 
širšej verejnosti (určené pre verejné inštitúcie, 
zamestnancov štátnej správy, študentov 
vysokých škôl, zahraničné návštevy, 
účastníkov pracovných stretnutí, a pod.)

OP TP tovar NIE 39294100-0 24

75 Propagačná brožúra sekcie auditu a 
kontroly

Predmetom obstarávania je vyhotovenie 
propagačno-informačného materiálu/brožúry o 
úlohách a činnostiach sekcie auditu a kontroly 
MF SR ako orgánu auditu. 

Rozpočet MF SR tovar ÁNO 22462000-6 2



76
Vykonanie overenia splnenia opatrení v 
rámci auditu informačných systémov 
ITMS2014+ a ISUF

Predmetom obstarávania je zabezpečenie 
vykonania  overenia splnenia opatrení v 
nadväznosti na vykonaný audit informačných 
systémov ITMS2014+ a ISUF.

Rozpočet MF SR služby ÁNO 79212000-3 2

Zverejniť na webe MF SR 

Ing. Albín Kotian
generálny tajomník služobného úradu

          ____________________________________________
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