
      

 

 
PROEKO – Inštitút vzdelávania s. r. o. 

Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 
tel.: 0903 403 083, 0905 012 084 

e-mail: proeko@proeko.sk 
web: www.proeko.sk 

 

 

 
 
Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: 

Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 
a mierne pokročilých 
praktický seminár zameraný na prípravu zákaziek v zmysle 
novely zákona 
 

 

 
6. júna 2023 09:00 – 15:00 hod. 
 

 
 

Seminár prebieha prezenčnou (osobnou) formou v Bratislave alebo sa pripojíte 
ONLINE z Vášho domova alebo kancelárie - je na Vás, ktorú formu uprednostníte. 
V prípade účasti online formou máte ako bonus navyše - videozáznam zo 
seminára na dobu 7 dní. Podrobnosti nájdete v organizačných pokynoch. 

 

Lektor: 
  

Mgr. Branislav Hudec 
 
Pôsobí na MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) ako riaditeľ odboru verejného 
obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 16-ročnými skúsenosťami v oblasti 
verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ministerstve 
koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného 
obstarávania, priamo vytvára a aktualizuje Systém riadenia EŠIF v časti týkajúcej sa verejného obstarávania, je 
autorom novej Jednotnej príručky pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy 
spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ministerstva, a tak disponuje aj praktickými 
skúsenosťami s vyhlasovaním a zadávaním zákaziek. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi 
sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti. 

 
 

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme. 

mailto:proeko@proeko.sk


Online seminár poskytne komplexné informácie pre zamestnancov: 

• ktorí chcú realizovať proces verejného obstarávania z pohľadu zákona o verejnom 
obstarávaní a budú sa podieľať na príprave súťažných podkladov, opisu, podmienok 
účasti, a pod. 

• alebo potrebujú mať základný prehľad o postupoch, lehotách, princípoch, atď. 
 

Cieľom je podať základný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na 
praktickú prípravu zákazky, informácie o základných povinnostiach verejného 
obstarávateľa, náležitostiach a princípoch prípravy a realizácie verejného obstarávania, 
jeho etapách a náležitostiach zákonom vyžadovaných a zákonom zakázaných.  

Pomocou praktických príkladov sa bude prezentovať príprava a realizácia zákazky 
s nízkou hodnotou a podlimitnej zákazky.  
 

Výklad zákona bude lektor prepájať s prihliadnutím na novelu zákona 
s účinnosťou od 31.3.2022 a ďalšie novely zákona.  
 

Seminár je určený pre: verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné 
zákazky, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, audítorov na Ministerstve 
financií SR a na Úrade vládneho auditu, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné, 
poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie, ktoré poskytujú služby v oblasti 
verejného obstarávania a ďalších. 
 

 

 PROGRAM 
 
 

• Vysvetlenie základných pojmov: zákazka, uchádzač, záujemca, skupina dodávateľov, 
subdodávateľ 

• Predstavenie subjektov, ktoré vyhlasujú zákazky: verejný obstarávateľ, obstarávateľ, 
osoba podľa §8 

• Finančné limity 

• Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní + pravidlá 
pre overenie hospodárnosti, ak je zákazka v režime výnimky financovaná z fondov EÚ 

• Podmienky účasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, 
technickej alebo odbornej spôsobilosti (vrátane príkladov z praxe a odporúčaní) 

• Opis predmetu zákazky a kritériá na vyhodnotenie ponúk (predstavenie aj iných 
kritérií ako najnižšia cena) 

• Otváranie a vyhodnotenie ponúk, žiadosti o vysvetlenie ponuky, žiadosti 
o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky 

• Nadlimitné zákazky a predstavenie základných postupov od verejnej súťaže, cez 
užšiu súťaž, až po rokovacie konania a súťažný dialóg 

• Podlimitné zákazky a ich aktuálne rozdelenie na bežný postup a zjednodušený 
postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby 



• Nadlimitné a podlimitné zákazky na služby podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom 
obstarávaní (právne služby, organizovanie podujatí, služby vzdelávania, strážna 
služba, atď.) 

• Elektronická platforma (delimitovaný systém EVO), kedy ide o povinný nástroj na 
zadávanie zákaziek verejného obstarávania 

• Zákazky s nízkou hodnotou po novele – rozdelenie na zákazky s nízkou hodnotou 
vyššieho rozsahu (so zverejnením vo vestníku) a zákazky s nízkou hodnotou nižšieho 
rozsahu + eurofondové pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou 

• Zmeny zmluvy (dodatky) a pravidlá na ich uzatváranie, vrátane posledných 
metodických usmernení ÚVO, ktoré riešia nárast cien 

• Revízne postupy, ako riešiť žiadosť o nápravu, námietky (proti akým skutočnostiam 
a v akých lehotách je možné podať námietky, aká je výška kaucie spojená s podaním 
námietok) 

• Ex ante posúdenie, výkon kontroly (pred/po uzavretí zmluvy) zo strany Úradu pre 
verejné obstarávanie 

• Pokuty za správne delikty a porovnanie s finančnými opravami v prípade zákaziek 
financovaných z fondov EÚ 

• Najčastejšie nedostatky (diskriminačné podmienky účasti, chyby pri vyhodnocovaní 
ponúk, pri uzavretí zmluvy a iné) 

• Zhrnutie zmien vyplývajúcich z novely zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 
31.3.2022 

• Profesionalizácia – odborní garanti na verejné obstarávanie 

• Súhrnné správy a oznamovacie povinnosti voči Úradu pre verejné obstarávanie 

• Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní  
 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
 

Seminár bude prebiehať súčasne štandardnou (prezenčnou) formou a online formou, 
pričom máte možnosť si zvoliť Vami preferovanú formu. V prípade účasti online 
formou získavate ako bonus - videozáznam zo seminára na dobu 7 dní, ktorý Vám 
zašleme po konaní semináru. 
 
1. PREZENČNÁ FORMA SEMINÁRA - MIESTO KONANIA SEMINÁRA: 
Školiace centrum PROEKO (mapa) 
Omnia Business Center – blok D (1. poschodie), Tomášikova 28/D, Bratislava 
 
Z Hlavnej stanice ŽSR: autobus č. 61 (smer Letisko), výstup na stanici Trnavská cesta 
(na znamenie). 
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: autobus č. 50 (smer Nové Mesto), výstup na 
zastávke Haburská (na znamenie). 

https://goo.gl/maps/xSQHfhmbpuBhEUht5


Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára: 
Autobus č. 39, č. 96. 
 
Parkovanie:  
Platené vonkajšie parkovisko v areáli objektu Omnia Business Center na Tomášikovej 
28 (60 minút denne zdarma, každá ďalšia začatá hodina 2 €). Úhrada parkovného je 
možná iba platobnou kartou v platobnej stanici umiestnenej na rohu budovy blok D. 
Neplatené parkovanie - v okolitých uliciach (podľa dostupnosti). 
 
2. ONLINE SEMINÁR - TECHNICKÉ POŽIADAVKY: 
Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet 
s možnosťou prehrávania zvuku (reproduktory alebo slúchadlá). 
 
Online seminár bude prebiehať prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. 
Ak je to možné, odporúčame Vám nainštalovať si aplikáciu ZOOM do Vášho počítača, 
ale pripojiť sa na seminár je možné aj cez internetový prehliadač (Chrome, Firefox,...), 
bez potreby inštalácie aplikácie ZOOM. 
 
Pripojenie do platformy si môžete otestovať na odkaze: https://zoom.us/test 
 
Otázky môžete počas online seminára klásť lektorovi prostredníctvom chatu v reálnom 
čase.  
 
Pred konaním seminára (1 - 2 pracovné dni vopred) Vám bude zaslaný e-mail s bližšími 
informáciami o mieste a čase konania seminára, v prípade online semináru inštrukcie 
na prihlásenie, spolu s pracovnými materiálmi v elektronickej forme. V prípade, že túto 
správu nenájdete vo Vašej doručenej pošte pred konaním seminára, prosím, 
skontrolujte si aj priečinok ako Spam, Reklamy, či Nevyžiadaná pošta vo Vašej e-mailovej 
schránke. V opačnom prípade nás, prosím, neváhajte kontaktovať. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:  
08:30 – 09:00 - Registrácia účastníkov  
09:00 – 15:00 - Odborný program  
   
INFORMÁCIE:   
Mgr. Andrej Paholík 
tel.: 0905 012 084 
e-mail: proeko@proeko.sk 
 
PRIHLASOVANIE:  
Prihlásiť sa môžete online cez prihlasovací formulár na našej webovej stránke: 
www.proeko.sk/seminare alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto 
pozvánky) zašlite e-mailom alebo poštou najneskôr 5 dní pred začiatkom seminára. 
Následne Vám zašleme potvrdenie o registrácii na uvedenú kontaktnú adresu. 
 
 
 

https://zoom.us/test
mailto:proeko@proeko.sk
http://www.proeko.sk/seminare


 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
  

ORGANIZÁTOR:   PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. 
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava  
IČO: 50685406, DIČ: 2120463257 

           zap. v OR Okresného súdu BA I, odd. Sro, vl. č. 117701/B 

 

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške: 

 97,- € 
 Organizátor nie je platcom DPH. 

 
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady, 
v prípade prezenčnej formy občerstvenie (káva, čaj, voda, napolitánka a obložená 
bageta), v prípade online formy videozáznam. 
 

Účastnícky poplatok je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi (možnosť výberu 
je na Vás): 
 

1. Pred konaním semináru ako zálohovú platbu na základe platobných údajov 
uvedených v tejto pozvánke nižšie. Pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný 
doklad pre zálohovú platbu. Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu (nulovú) 
faktúru Vám zašleme elektronicky po konaní semináru.  
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, správny variabilný symbol, ktorým je dátum 
konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu 
identifikovať. 
 

 

IBAN: SK36 1100 0000 0029 4403 5701 

SWIFT: TATRSKBX  
Seminár 6.6.2023 - Variabilný symbol: 6062023 

 
     

2. Po seminári na základe riadnej faktúry. Riadnu faktúru Vám zašleme elektronicky 
po seminári.  
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, správny variabilný symbol, ktorým je číslo 
faktúry. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. 
 

3. V hotovosti. Účastníci prihlásení na prezenčnú formu môžu platbu uhradiť aj 
v hotovosti v deň konania semináru pri registrácii. Účastník dostane na mieste 
príjmový pokladničný doklad. Platbu v hotovosti vyznačte v záväznej prihláške. 
Vyúčtovaciu faktúru Vám zašleme elektronicky po seminári. 



 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
 
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky. 
 
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah 
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. 
 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu lektora, zmenu programu seminára, zmenu 
termínu (presun seminára na iný termín), miesta konania alebo zrušenia seminára. O 
týchto zmenách budú prihlásení účastníci včas informovaní prostredníctvom e-mailu 
alebo telefonicky. Ak zmena nebude prihlásenému účastníkovi vyhovovať, bude mu 
uhradený účastnícky poplatok obratom vrátený v plnej výške prevodom na účet. 
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si 
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj 
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude 
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej 
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez 
ohľadu na zvolený spôsob platby). 

 

Záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane.  

http://www.proeko.sk/podmienky


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
  

 
e-mailujte alebo zašlite na adresu: 

PROEKO – Inštitút vzdelávania s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48 
tel.: 0903 403 083, 0905 012 084; e-mail: proeko@proeko.sk 

 

Názov seminára:  Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých 
 

Dátum a čas konania:       6.6.2023     9:00 – 15:00 hod.             

Forma seminára (vašu voľbu označte): ☐ Prezenčná forma        ☐ Online forma       
 

Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme 
o dôsledné vyplnenie kolónky: „e-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme. 

Priezvisko Meno, titul e-mail 

   

   

   

   

   

   

Spolu k úhrade:                                                                                             Vaše č. účtu 
v tvare IBAN:                                                                                                                                                                                                                             

Názov organizácie: 
 

Ulica: 
 

PSČ: 
 

Mesto: 
 

IČO:  
 

DIČ: 
  

IČ DPH: 
 

Poznámka: 
 

Za organizáciu vybavuje: 
Meno a priezvisko: ____________________________________________________ 
tel.:  ___________________________________________________________________ 
e-mail:  ________________________________________________________________ 
 
Úhrada bude vykonaná (vašu voľbu označte):  ☐ v hotovosti v deň konania seminára  
                                                                                       (označte iba v prípade prezenčnej formy) 
                                                                              ☐ prevodom na účet organizátora 

 
Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami 
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov. 

 

mailto:proeko@proeko.sk
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