PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

Nové pravidlá a kontrola eurofondových
zákaziek v roku 2019
nová verzia Systému riadenia EŠIF, nové metodické pokyny a
vzory, novinky v pravidlách, dopad novely zákona o VO na
kontrolu zákaziek, nové finančné opravy, atď.

31. januára 2019
20. februára 2019

– Bratislava
– Bratislava

Lektor:
Mgr. Branislav Hudec
Pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako riaditeľ odboru verejného
obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 13-ročnými skúsenosťami
v oblasti verejného obstarávania, v ktorej 2 roky rozhodoval v konaní o námietkach na ÚVO. Následnou
prácou pre súkromný sektor získal skúsenosti s verejným obstarávaním z pohľadu uchádzača, ďalej svoje
skúsenosti využíval na Ministerstve financií SR pri kontrole projektov financovaných z fondov EÚ.
Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu koordinuje a metodicky usmerňuje
subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, priamo vytvára a
aktualizuje Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020, čiže na centrálnej úrovni nastavuje
systém kontroly eurofondových zákaziek. Je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v
oblasti kontroly verejného obstarávania, ktorý združuje všetkých dôležitých hráčov na národnej úrovni.
Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby Úradu podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami s vyhlasovaním a
zadávaním zákaziek.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Hovorí sa, že „eurofondové“ zákazky majú prísnejšie pravidlá ako ostatné verejné
obstarávania a vyhraté môže mať ten prijímateľ, ktorý sa výborne orientuje v pravidlách,
ktoré sú nastavené Európskou komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom
a jednotlivými riadiacimi orgánmi zodpovednými za operačné programy.
Školenie sa týka komplexne všetkých postupov kontroly eurofondového verejného
obstarávania, pričom osobitná časť bude venovaná aj pravidlám pre zadávanie
zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré sú pre oblasť fondov EÚ upravené prísnejšie
ako v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Čerpanie eurofondov, a s tým spojené postupy verejného obstarávania, majú prísne
pravidlá, ktorých porušenie je sankcionované korekciami. Riadiace a iné kontrolné
orgány sú pri výkone kontrol viazané Usmerneniami Európskej komisie a metodickými
pokynmi (najmä z dielne CKO) upravujúcimi tento administratívne náročný proces.
Účastníci seminára získajú komplex odborných a pre prax užitočných informácií
o priebehu kontrol eurofondových zákaziek, o dôsledkoch spojených s identifikovanými
nedostatkami pri verejnom obstarávaní, o úlohách riadiacich orgánov a ÚVO pri
kontrole eurofondových zákaziek, o tom, aké argumenty použiť pre zníženie výšky
korekcie, ak už boli identifikované nedostatky a o pripravovaných novinkách zo sveta
eurofondového verejného obstarávania. Nebude chýbať ani predstavenie veľkej novely
zákona o verejnom obstarávaní v kontexte EÚ fondov a predstavenie najčastejších
zistení identifikovaných zo strany Európskej komisie.
Cieľom školenia je
• napomôcť prijímateľom príspevku z európskych štrukturálnych a investičných
fondov (EŠIF), ako sa zorientovať v spleti pravidiel pri realizovaní VO financovaných
z eurofondov

•
•
•
•

vysvetliť prijímateľom ako prebieha kontrola eurofondových zákaziek

•

novinky
v aktualizovaných
metodických
koordinačného orgánu pre oblasť VO

•

informácia k pripravovanej aktualizácii systému riadenia EŠIF a
č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF

•

novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá sa týka oblasti
kontroly projektov financovaných z fondov EÚ

ako predísť riziku sankcií v podobe finančných opráv (korekcií)
ako minimalizovať výšku korekcií, ak kontrolné orgány identifikujú nedostatky
predchádzanie korupcie pri eurofondoch so zameraním sa na problematiku
konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní
pokynoch

centrálneho
zákonu

Školenie je vhodné aj pre riadiace orgány a sprostredkovateľské orgány, ktoré
kontrolujú fondové zákazky a tiež pre orgán auditu, ÚVO a NKÚ.
Spoločne sa naučíme
• akými fázami kontroly
obstarávania

musí

prejsť

eurofondová

zákazka

verejného

•

aké pravidlá sú nad rámec zákona o verejnom obstarávaní, a predsa musia byť
dodržiavané v prípade eurofondových zákaziek

•

ako je to s finančnými opravami a kedy je reálna šanca na ich zníženie

•

povieme si aj o zisteniach najsilnejších „hráčov“ ako Európska komisia, Európsky
dvor audítorov alebo Orgán auditu

•

povieme si aj o problematike overovania hospodárnosti

PROGRAM
•

Nie je kontrola ako kontrola – prehľad jednotlivých krokov, ktorými musí
prejsť eurofondová zákazka pri kontrole
• Prehľad pravidiel pre kontrolu eurofondových zákaziek verejného obstarávania
podľa novelizovaného Systému riadenia EŠIF /verzia 7/ a metodických pokynov
CKO, nové pravidlá týkajúce sa celého životného cyklu verejných obstarávaní,
ba i výnimiek, a to od fázy prípravy až po zazmluvnenie zákazky a ich dopad na
každodennú obstarávaciu prax
• priebeh a trvanie kontroly VO u poskytovateľa podľa nových pravidiel EŠIF,
ako aj na špecifiká pravidiel vyplývajúcich z príručiek rôznych operačných
programov
• Aké pravidlá má prvá ex-ante kontrola, druhá ex-ante kontrola a ex-post
kontrola
• Musí každé VO prejsť všetkými fázami kontroly?
• Ako sú osobitné pravidlá pre kontrolu zákaziek s nízkymi hodnotami?
• Zmeny pravidiel pre kontrolu rámcových dohôd a dynamických nákupných
systémov
• Ako je to s kontrolou zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko
a kontrolujú sa aj dodatky k zmluvám?
• A čo výnimky? Pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní sa na výnimky
nevzťahuje, znamená to, že nie sú predmetom záujmu kontrolných orgánov?

•

Aké orgány majú čo povedať ku kontrole eurofondových zákaziek
• Spolupráca riadiacich orgánov s Úradom pre verejné obstarávanie, kedy je
povinná a kedy dobrovoľná a aké možnosti má prijímateľ
• Nová Dohoda o spolupráci s ÚVO
• Spolupráca riadiacich orgánov s Protimonopolným úradom SR (PMÚ) alebo
keď máme podozrenie na kartel
• Nová Dohoda o spolupráci s PMÚ a nový metodický pokyn k spolupráci s PMÚ
• Aj prijímatelia si musia dať pozor na rizikové indikátory, ktoré by mohli
znamenať podozrenie na kartelovú dohodu

•

Finančné opravy za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ako sa im vyhnúť
alebo aspoň zmierniť ich následky, korekcie v čerpaní/vracaní NFP za
nedostatky s vplyvom/možným vplyvom na výsledok VO
• Ako nastavila pravidlá na určenie finančných opráv Európska komisia?
• Môžeme si ako členský štát určiť vlastné pravidlá, ktorými sa bude riadiť
udeľovanie korekcií?
• Aké argumenty použiť pre zníženie výšky korekcie?
• nové finančné opravy! a eliminácia rizík s nimi spojených
• Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného
obstarávania podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF

•

Čo považujú kontrolné orgány, vrátane Európskej komisie, za nedostatky vo
verejnom obstarávaní, ktoré majú za následok siahnutie na financovanie
projektu a auditné zistenia
• Kto kontroluje eurofondové zákazky verejného obstarávania?
• Zistenia z praxe od našich národných kontrolných orgánov
• Zistenia z auditných misií Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
• Ako sa uzatvárajú zistenia z auditov Európskej komisie a aké následky majú
zistenia tohto najsilnejšieho „hráča“ na rozhodovaciu prax národných
kontrolných orgánov, vrátane ÚVO?

•
•

Riešenie modelových situácií na konkrétnych prípadoch

•
•

Pravidlá overovania hospodárnosti

•

Praktický dopad novely zákona o verejnom obstarávaní a elektronickej
komunikácie na podstúpenie kontroly eurofondových VO
Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
• Čo je to konflikt záujmov a ako sa posudzuje?
• Prečo prijímatelia nemôžu zatvárať oči pred možným konfliktom záujmov?
• Pohľad ÚVO a Európskej komisie
• Strašiak vysokej sankcie za konflikt záujmov a čo vieme spraviť, aby sme si
zbytočne „nelikvidovali“ projekty, pokiaľ konflikt záujmov nebol dostatočne
preukázaný
Skúsenosti prijímateľov aj poskytovateľov NFP s novými trendmi u
kontrolórov a audítorov pri identifikovaní pochybení vo verejnom
obstarávaní

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
BRATISLAVA – KONGRESOVÉ CENTRUM DRUŽBA UK, Botanická 25 (mapa)
Z Hlavnej stanice ŽSR: autobus č. 32 (smer Dlhé diely), výstup na zastávke Botanická
záhrada, pešo cca 5 min. smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do
kongresového centra.
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: autobus č. 21 (smer Devínska Nová Ves), výstup
na zastávke Račianske mýto, peší presun na zástavku električiek a prestup na električku
č. 5 v smere Dúbravka, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo cca 5 min. smerom
k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára:
Autobus č. 29, 32; električka č. 4, 5, 6, 9.
Pokyny k parkovaniu: V areáli Kongresového centra môžete parkovať bez poplatku.
Odbočka na parkovisko z hlavnej cesty (smerom od Karlovej Vsi / Riviéry) je 200m za
čerpacou stanicou Slovnaft. Vchod na parkovisko je cez poslednú dolnú posuvnú
bránku. Pri vjazde na spoplatnené parkovisko Vám elektronický vrátnik vydá parkovací
lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii organizátorom seminára. Pri odchode si od
organizátorov seminára prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde
vložte do čítačky elektronického vrátnika.

Ak pôjdete autom smerom od centra, odporúčame si pozrieť nasledujúcu mapu,
ktorá znázorňuje spôsob, ako sa najjednoduchšie dostať na miesto konania: mapa
Možnosť ubytovania: V mieste konania seminára v Hoteli Družba je možnosť
individuálnej
rezervácie
ubytovania.
Viac
informácií
na
stránke
http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 14.30

Registrácia účastníkov
Odborný program s prestávkou na občerstvenie

INFORMÁCIE:

Mgr. Helena Chabalová
tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083; fax: 02/65 45 63 62
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou alebo faxom najneskôr
5 dní pred začiatkom seminára.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B

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

79,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obložená bageta, napolitánka) a DPH. Poplatok je
potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v
prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Seminár 31.01.2019 - Variabilný symbol: 31012019
Seminár 20.02.2019 - Variabilný symbol: 20022019

Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Prihlásení účastníci môžu platbu uhradiť aj v hotovosti. Platbu v hotovosti vyznačte v
záväznej prihláške.
Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácií
alebo zašleme poštou.

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 zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.
Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára.
Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený.
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

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte, faxujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083, Fax: 02/65 45 63 62
E-mail: proeko@proeko.sk

Názov seminára:

Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek v roku 2019

Miesto a dátum konania (vašu voľbu označte):
☐ Bratislava – 31.01.2019

☐ Bratislava – 20.02.2019

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

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

Úhrada bude vykonaná (vašu voľbu označte):

☐ v hotovosti v deň konania seminára
☐ prevodom na účet organizátora

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

