
Zmluvy VšZP, uzatvorené ako výsledok procesu verejného obstarávania sú zverejňované na 

webovej stránke VšZP od 01.11.2012. 

Konkrétnu zmluvu je možné vyhľadať podľa viacerých kritérií, zadaním prvých znakov 

v niektorej z ponúkaných možností (bez potreby zadania *): 

IČO 
dodávateľa: 

napr. 44441576, prípadne 444 
 
(nie je potrebné zadať celé IČO, zobrazia sa všetky možnosti začínajúce 
uvedenou kombináciou čísiel, následne je možné nájsť konkrétneho 
dodávateľa) 

Názov 
dodávateľa: 

napr. Balkar, s.r.o., prípadne je dostatočné zadať len BAL 
 
(rovnako ako pri možnosti IČO dodávateľa, zobrazia sa všetci 
dodávatelia, ktorých obchodné meno alebo názov začína uvedenou 
kombináciou hlások) 

Číslo zmluvy: 

zmluvu je možné nájsť aj podľa prideleného interného čísla, pod ktorým 
je zaevidovaná vo VšZP a zverejnená, ktoré pozostáva z nasledujúcich 
znakov: vo_poradové číslo zmluvy_rok uzatvorenia_IČO dodávateľa (v 
prípade, že sa jedná o prílohu k zmluve, ktorá je zverejnená ako 
samostatný súbor: vo_poradové číslo zmluvy_rok uzatvorenia_IČO 
dodávateľa_príloha), napr. vo_251_2015_44441576 (prípadne  
vo_251_2015_44441576_priloha) 

 

Zároveň je v tomto prípade rovnako možné zadať časť znakov, napr. 251 – zobrazia sa 

všetky zmluvy, v ktorých čísle sa vyskytuje uvedená kombinácia číslic (aj v prípade, že sa 

táto kombinácia vyskytuje napr. v IČO dodávateľa)  

Obdobie  
od .... do: 

dátum zverejnenia je možné zadať ako obdobie „od ..... do“ kliknutím na 
kalendár a vyhľadaním požadovaného obdobia, napr. od 01.05.2016 do 
01.12.2016 – zobrazia sa všetky zmluvy, zverejnené v tomto období 

 

a následne kliknutím na ikonu „Vyhľadať“ 

Kliknutím na číslo zmluvy po jej vyhľadaní sa otvorí pdf súbor s textom zmluvy, 

prípadne jej prílohy. 

V prípade, že hľadanú zmluvu nie je možné nájsť prostredníctvom uvedených možností, 

jedná sa o zmluvu, ktorá nebola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania. 

Zmluvu je možné v takom prípade vyhľadať kliknutím na ikonu „CRZ“, priamo na portáli 

Úradu vlády SR, kde sú zverejnené všetky zmluvy uzatvorené VšZP s účinnosťou od 

01.01.2011, s výnimkou zmlúv, ktoré nie sú povinne zverejňovanými zmluvami podľa § 5a 

ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 


