
      

 

 
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: 

Eurofondové verejné obstarávanie 
vrátane najnovších zmien 
nová verzia Systému riadenia EŠIF, nové metodické pokyny a  vzory, 
novinky v pravidlách, dopad novely zákona o VO na kontrolu zákaziek, 
zjednodušenia pri zákazkách s nízkou hodnotou, nové finančné opravy, 
atď. 

 

10. septembra 2020 
 

 

 
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 14 dní. Podrobnosti nájdete v organizačných pokynoch. 

 
 
 

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. 



 
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  najčastejších 
zistení identifikovaných zo strany Európskej komisie. 

Od 14. mája 2019 bol aktualizovaný Systém riadenia EŠIF a viaceré metodické 
pokyny CKO k verejnému obstarávaniu s cieľom zjednodušiť systém kontroly 
• školenie podrobne predstaví nové pravidlá, ktoré sa týkajú redukcie povinných 

kontrol, zjednodušenia pri zákazkách s nízkou hodnotou, zjednodušenia pri 
určovaní predpokladanej hodnoty zákazky, zapracovali sa zmeny vyplývajúce 
z „veľkej“ novely zákona o VO 

• aktualizovali sa pravidlá pre zadávanie zákaziek mimo pôsobnosť zákona o VO, 
vrátane nových pravidiel pre zákazky malého rozsahu do 5 000 eur, ktoré sú 
mimo pôsobnosť zákona o VO 

• nové typy nedostatkov spojených s finančnými opravami – nové percentuálne 
sadzby korekcií 

• aktualizácia národných pravidiel na určovanie finančných opráv 

 

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 
• 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 
• novinky v aktualizovaných metodických pokynoch centrálneho 

koordinačného orgánu pre oblasť VO 
• informácia k pripravovanej aktualizácii systému riadenia EŠIF a  zákonu                   

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 
 

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 musí prejsť eurofondová zákazka verejného 

obstarávania 
• 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 9/ 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 
• Praktický dopad novely zákona o verejnom obstarávaní a elektronickej 

komunikácie na podstúpenie kontroly eurofondových VO 
• Pravidlá overovania hospodárnosti 

• Aké nástroje poznáme na overenie hospodárnosti? Je možné použiť ukončené 
verejné obstarávanie ako nástroj na overenie hospodárnosti? Ak áno, za akých 
podmienok? 

• 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 
 
 

 

Seminár bude súčasne prebiehať štandardnou (prezenčnou) formou a online formou, 
máte možnosť si zvoliť Vami preferovanú formu. V prípade účasti online formou 
získavate ako bonus videozáznam zo seminára na dobu 14 dní. 

 

1. PREZENČNÁ FORMA SEMINÁRA - MIESTO KONANIA SEMINÁRA: 
BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25 (mapa) 
Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn. 
Z hlavnej stanice ŽSR: 
Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209 
(smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peší presun 
(cca 5 min.) 

https://goo.gl/maps/6sH5CkxukSm


Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina), 
výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina 
- Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.) 
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára: 
Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209 
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti) 
alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené 
parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul. 
 
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. 
ZOOM je lídrom v modernej podnikovej video komunikácii, s jednoduchou, spoľahlivou 
cloud platformou pre video a audio konferencie, spoluprácu, chat a webináre naprieč 
mobilnými zariadeniami, počítačmi, telefónmi a room systémami. Pri našich online 
seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie 
maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Pripojenie na online seminár 
je možné aj cez internetový prehliadač, bez potreby inštalácie softvéru. 

Pripojenie do platformy si môžete otestovať na odkaze https://zoom.us/test 

Pred online seminárom od nás dostanete e-mailom pracovný materiál a odkaz na vstup 
do virtuálnej miestnosti školenia s podrobnými inštrukciami. Otázky môžete počas 
online seminára klásť lektorovi prostredníctvom chatu v reálnom čase.  
 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM:  

  08.30 – 09.00   Technická príprava účastníkov na online prezentáciu 
  09.00 – 14.00  Odborný program s 2 prestávkami 

 
 
INFORMÁCIE:   Mgr. Andrej Paholík 

tel.: 02/65 45 63 61, 0905 012 084 
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 online seminára. 

 

 

 

 

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


 

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: 

 84,- € s 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 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  

 Variabilný symbol: 10092020 
 

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 na prezenčnú formu 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.  

http://www.proeko.sk/podmienky


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:   Eurofondové verejné obstarávanie vrátane najnovších 

zmien 
 
Dátum konania:           10.9.2020     od 09.00 – 14.00 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 
(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 
                                                                                           (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
http://proeko.sk/podmienky.html
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