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Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: 

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou 
a eurofondových zákaziek pomocou 
informačného systému EVO – novinka  
Štátny systém elektronického obstarávania IS EVO je v dobe povinnej 
elektronizácie verejného obstarávania najvyužívanejším nástrojom 
zadávania zákaziek vrátanie zákaziek s nízkou hodnotou – buďte 
pripravení! 
 

prezenčný seminár 
 
 

22. septembra 2020 
Bratislava,  COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25   

 

 

Lektori: 

JUDr. Anna Karasová 
Uznávaná špecialistka na verejné obstarávanie s dlhoročnou praxou vo verejnom 
obstarávaní, vyhľadávaná lektorka účastníkmi našich seminárov. 

Ing. Martin Hoffmann 
špecialista na problematiku IS EVO, odbor informačných technológií ÚVO 

 
 

 
 

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.  



Prostredníctvom informačného systému EVO je verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
schopný osloviť široké spektrum hospodárskych subjektov už v rámci prípravnej fáze 
súťaže - tzv. prípravných trhových konzultácií. Následkom toho si vytvára pôdu 
pre širšiu hospodársku súťaž, ktorej výsledkom môže byť lepšia hodnota za 
verejné peniaze. Úrad v tomto roku aj na základe spätnej väzby od používateľov 
zapracúvava ďalšie vylepšenia, ktoré prácu so systémom, a teda aj s verejným 
obstarávaním, ešte viac zjednodušia. 

Verejní obstarávatelia štatisticky najčastejšie zadávajú zákazky postupom podľa 
§ 117 ZVO, t.j. zadávaním zákaziek s nízkou hodnotu. Zákazky s nízkou hodnotou 
tak predstavujú najčastejší spôsob zákaziek na Slovensku.  

Preto ak existuje možnosť ako proces zákaziek s nízkou hodnotou legálne 
zefektívniť, žiaden verejný obstarávateľ by nemal váhať a mal by možnosť využiť 
bezplatne poskytovaný štátny nástroj – informačný systém EVO. 

IS EVO dokáže poskytnúť obrovskú pridanú hodnotu každému verejnému 
obstarávateľovi. Keď vyhlási zákazku s nízkou hodnotou, zvýši povedomie o tomto 
nákupe a zaisťuje si väčšie množstvo ponúk od zaregistrovaných hospodárskych 
subjektov. Štát tým môže získať úsporu, podnikatelia zasa majú prehľad o vyhlásených 
zákazkách a môžu byť povzbudení k tomu, aby obchodovali so štátom.  

Predmetom seminára bude návod ako sprístupniť zákazky s nízkou hodnotou 
pomocou systému EVO v súlade s usmernením Úradu pre verejné obstarávanie. Na 
školení sa prakticky prejde celým procesom zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
s odborným výkladom a metodickým postupom pod vedením lektorky JUDr. Karasovej 
a v ďalšej časti lektor Ing. Hoffmann účastníkom bude prezentovať praktické ukážky 
zadávania ZNH v systéme EVO. Nasmeruje ich a ukáže akým spôsobom je možné 
komunikovať zákazku s nízkou hodnotou cez systém EVO. Elektronická časť bude 
nadväzovať na teoretickú časť, tak, aby účastníci seminára získali ucelený prehľad 
o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou realizovaných s využitím i bez využitia systému 
EVO. 

Program seminára je zostavený tak, aby výklad problematiky bol zrozumiteľný aj pre 
začiatočníkov obstarávajúcich alebo pripravujúcich sa na zadávanie zákaziek s nízkou 
hodnotou, ktorými sú tovary, služby, práce a osobitne potraviny najmä pre školy, 
školské jedálne a zdravotnícke zariadenia. 

 
Seminár je určený pre:  
• zodpovedné osoby, ktoré zadávajú zákazky s nízkou hodnotou podľa zák. č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 27.3.2020 na strane 
verejného obstarávateľa, ktorými sú najmä organizácie a zariadenia obcí, miest, 
vyšších územných celkov ako aj ústredných orgánov štátnej správy. 

• hospodárske subjekty - záujemcov, uchádzačov a účastníkov, ktorí sa uchádzajú 
o zákazky vo verejnom obstarávaní. 
 

Na seminári sa budeme venovať aj zákazkám s nízkou hodnotou hradených 
z eurofondov, ktorých postupy majú odlišnosti pri finančných limitoch do 30 000 
eur a nad 30 000 eur.  



 

 PROGRAM 
 

 
1. Výkladová časť: 
 

• Finančné limity a postupy vrátane zákaziek hradených z eurofondov v zákazke 
s nízkou hodnotou 

• Postupy zadávania zákaziek vrátane zákaziek hradených z eurofondov v zákazke 
s nízkou hodnotou 

• Ktoré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú na ZNH, ktoré sa 
použijú primerane a ktoré sa neaplikujú vôbec 

• Spracovanie SP a výzvy na predkladanie ponúk 
• Vyhodnotenie ponúk (štandard a tzv. reverz a superreverz) 
• Uzavretie zmluvy 
• Povinnosti po uzavretí zmluvy 
• Dokumentácia 

 
2. Praktická časť: 
 

• Vytvorenie zákazky s nízkou hodnotou 
 nastavenie zákazky 
 vloženie súťažných podkladov 
 odoslanie oznámenia do vestníka 

• Komunikácia po zverejnení zákazky vo vestníku 
 odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom 
 vysvetľovanie súťažných podkladov 
 predkladanie ponúk zo strany záujemcov 
 otváranie ponúk 
 vysvetľovanie ponúk 

Pracovný materiál bude obsahovať:  
 teoretickú prezentáciu vrátane pomocných materiálov k zákazkám s nízkou 

hodnotou 
 infografiku k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou v systéme EVO. 

 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
 
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: 

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


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.) 
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. 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM:  

  08.30 – 09.00   Registrácia účastníkov 
  09.00 – 14.00  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: 

84,- € 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:  

 

 

 

mailto:proeko@proeko.sk
http://www.proeko.sk/seminare


 

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140 
SWIFT: TATRSKBX  

  Variabilný symbol: 22092020 
 

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 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.  

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 

 

  

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:       Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a eurofondových 
zákaziek pomocou informačného systému EVO - novinka  

  

Miesto a dátum konania:     Bratislava – 22.9.2020 

                    
 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 
 ☐  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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