
      

 

 
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: 

ONLINE: Verejné obstarávanie s JUDr. 
Kubovičom – strana zadávateľa versus 
strana súťažiacich 
 

 
28. júla 2020 09.00 – 14.30 hod. 
 

 

 

 
Seminár prebieha plnohodnotnou online formou cez platformu ZOOM, stačí Vám 
iba počítač a internetové pripojenie. E-mailom dostanete pracovný materiál a odkaz 
na vstup do virtuálnej miestnosti školenia. Počas celého priebehu seminára máte 
možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu a prostredníctvom chatu klásť 
otázky, na ktoré vám odpovedá. Podrobnosti nájdete v organizačných pokynoch. 

BONUS navyše: Zo seminára budete mať k dispozícii videozáznam. 
 

 

 

               Lektor:  

JUDr. Peter Kubovič 
Lektor pôsobí v oblasti verejného obstarávania už viac ako 12 rokov. 
Ako dnes už bývalý zamestnanec Úradu pre verejné obstarávanie (viac ako 10 rokov) patrí medzi jedného zo 
spolutvorcov zákona č. 343/2015 Z. z. a viacerých predchádzajúcich noviel predošlého zákona o verejnom 
obstarávaní. Bol prednášateľom a lektorom Úradu pre verejné obstarávanie pri množstve vzdelávacích podujatí, 
konferenciách a seminároch. Bol členom viacerých pracovných skupín zameraných na problematiku verejného 
obstarávania. Lektor v rokoch 2011 a v roku 2017 kandidoval na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, kde 
sa pri každej voľbe dostal do užšieho výberu v odbornom hodnotiacom kole. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného 
obstarávania ako verejný obstarávateľ. 

 
 

 
 Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme. 



Novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1.1.2019 je najväčšia zmena 
súčasne platného zákona v oblasti verejného obstarávania. Novela výrazne zmenila 
viaceré práva a povinnosti verejných obstarávateľov, obstarávateľov a hospodárskych 
subjektov ako aj zaužívané postupy v procese verejného obstarávania. 

Cieľom úpravy bolo zefektívnenie a reálne zjednodušenie postupov verejného 
obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, ako aj pre hospodárske 
subjekty. Zrušenie dvojobálkového verejného obstarávania prinieslo jednak zníženie 
administratívnej záťaže na strane objednávateľov i na strane dodávateľov ako aj 
urýchlilo proces verejného obstarávania a aj revíznych postupov. Výrazne sa znižuje 
maximálna možná výška kaucie, čím sa sleduje sprístupnenie konania o námietkach 
väčšiemu počtu hospodárskych subjektov (malým a stredným podnikom), nakoľko 
sprístupnenie možnosti domáhať sa nápravy v procesoch verejného obstarávania je 
spôsobilé podporiť záujem o účasť v procesoch verejného obstarávania, a tým aj zvýšiť 
počet uchádzačov vo verejných obstarávaniach. 

Seminár je určený pre  
• zodpovedné osoby za verejné obstarávanie na strane verejných obstarávateľov 

a obstarávateľov, ako aj  
• hospodárske subjekty (záujemcov, uchádzačov, účastníkov), ktorí sa 

uchádzajú o zákazky vo verejnom obstarávaní. 
 
Cieľom seminára je predstaviť problematiku verejného obstarávania, upozorniť na 
možné problémy a poukázať na riešenia.  

 
 

 PROGRAM  
  

 

1. časť: 
 

Široké spektrum problémov vo verejnom obstarávaní a podrobnejšie k vybraným 
problémom z pohľadu praxe: 

• Klasifikácia zákazky a jej správne realizovanie 
• Procesný postup zákazky 
• Podmienky účasti a ich vyhodnocovanie 
• Opis predmetu zákazky 
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
• Komunikácia 
• Zmluva a právne vzťahy po ukončení zákazky 
• Odpovede na právno-aplikačné problémy k predmetným ustanoveniam 
• Analýza a výklady metodických usmernení  
 

Anotácia k 1. časti:  

Lektor ponúka pohľad na verejné obstarávanie ako na systém, kde sa stretáva verejný 
dopyt s ponukou hospodárskych subjektov. Tento systém je plný protichodných 
záujmov a právo sa tieto záujmy snaží regulovať. Jednotlivé inštitúty zákona o verejnom 



obstarávaní treba poznať z oboch strán (zo strany zadávateľa aj zo strany súťažiacich), 
nakoľko obe strany procesu si niekedy nerozumejú. 

Správny výklad a aplikácia je preto nadmieru potrebná pre zdarné zvládnutie procesu 
a konečné zazmluvnenie zákazky. Ani zazmluvnením to však nekončí, proces je 
kontinuálny a jeho jednotlivé fázy na seba nadväzujú. 

Lektor sa počas prednášky pokúsi poskytnúť ucelený pohľad na tento systém s cieľom, 
aby sa participant školenia vedel zorientovať, či už je začiatočník alebo pokročilí.  

 
 

2. časť: 
 

Konzultačné fórum k postupom, procesom a praxi vo verejnom obstarávaní  
 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
 

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 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: 28072020 
 

Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol, 
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu 
platbu identifikovať. 

Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu. 
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácii 
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.  

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).  

http://www.proeko.sk/podmienky


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:   ONLINE: Verejné obstarávanie s JUDr. Kubovičom – 
strana  zadávateľa versus strana súťažiacich                          

 

Dátum a čas konania:             28.7.2020    od 9.00 – 14.30 hod          
 

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: _______________________________________________ 

 
 
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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