
 

 

 

 

 

 


 Zvládli by ste na škole kontrolu verejného obstarávania?  

 Ako sa pripraviť na kontrolu – alebo ako to mať správne?  

 Kontroly verejného obstarávania (kompetencie, typy kontrol, kontrola súladu,..)  

 Proces kontroly (NKÚ, ÚVO)  

 Princípy vo verejnom obstarávaní  

 Zámer, rozpočet, plánovanie a príprava verejného obstarávania  

 Realizácia verejného obstarávania  

 Plnenie zmlúv, dodatkov, rámcových dohôd  

 
Konzultačný seminár je určený osobám, ktoré pôsobia v oblasti školstva a riešia verejné obstarávanie. Zameriava sa na základné 

povinnosti a postupy pri verejnom obstarávaní. Prináša informácie o zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu SR týkajúce sa 

postupov pri verejnom obstarávaní.   

 

Cieľom  seminára je rozobrať tematiku jednoduchým spôsobom, na bežnú, každodennú prax v školách. Priniesť informácie 

o základných princípoch a základných povinnostiach zamestnancov podieľajúcich sa verejnom obstarávaní. Odpovedať na otázky, 

ktoré vás čakajú pri prípadných kontrolách, a priniesť návod na prípravu a preverenie nastaveného systému na škole.   

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY  

Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom seminára – OVES 

EDU – CONSULTANT s.r.o.   

 

Účastnícky poplatok  je stanovený dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách  

vo výške 30,00 EUR s DPH  na 1 osobu,  

vo výške 20,00 EUR s DPH  na 1 osobu (v prípade prihlášky viacerých osôb z jednej organizácie)  

vo výške 20,00 EUR s DPH  bez obmedzenia počtu osôb pre klienta (s uzatvorenou klientskou zmluvou)   

 

Uzávierka prihlášok je 14.6.2021.  Účastnícky poplatok budete uhrádzať až na základe faktúry, ktorá Vám bude zaslaná po 

uzávierke prihlášok. Vyhradzujeme si právo zrušiť seminár v prípade nenaplnenia minimálnej kapacity účastníkov,  resp. presunúť na 

iný vhodný termín z prevádzkových a organizačných dôvodov. 

Ak v prihlasovacom formulári udelíte súhlas so zaslaním faktúr v elektronickej podobe, znamená to, že  súhlasíte so zasielaním faktúr 

v elektronickej podobe (e-mailom) a s podmienkami pre elektronickú fakturáciu a s obchodnými podmienkami1 OVES EDU – 

CONSULTANT s.r.o.   

 

Prihlášku zasielajte online cez http://www.oves.sk/oves/9-SEMINARE/19-SEMINARE.V prihláške uveďte e- mail, na ktorý Vám 

zašleme pred seminárom link na pripojenie sa k semináru. Ak prihlasujete z jednej organizácie viacerých účastníkov, uveďte za 

každého účastníka jeho mailovú adresu. 

 

 

 Údaje organizátora:  

OVES EDU – CONSULTANT s.r.o., Veľký Lég 615, 930 37 Lehnice 

IČO: 51948273 DIČ: 2120839281, IČ DPH: SK2120839281 

                                                           
1 Na základe súhlasu sa dodávateľ zaväzuje odosielať odberateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu, ktorá je 
uvedená v súhlase. Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 2 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou na 
telekomunikačnej trase pri použití internetu. V prípade pochybností sa doručenie elektronickej faktúry považuje za doručenú po uplynutí troch dní od 
dňa preukázateľného odoslania dokladu odberateľovi. Odberateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť dodávateľovi, že faktúra nebola doručená. V 
prípade nesplnenia si povinností nie je dodávateľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú. Odberateľ je 
oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou dodávateľovi. 

KONZULTAČNÝ  SEMINÁR  

Termín:     23. jún 2021 

online cez MS  Teams  od  9,00 – 13,00 hod.  
 

Problematikou Vás prevedie:      
             Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová  

 

Kontrola hospodárnosti 

a efektívnosti vo 

verejnom obstarávaní  

http://www.oves.sk/oves/9-SEMINARE/19-SEMINARE

