
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 
Družstevná 232/2, 040 01 Košice 

 
Č.j.: ICV/053/18             Košice, 4.10.2018 

P o z v á n k a 
na odborný seminár 

Novela zákona o verejnom obstarávaní  
 pripravované zmeny v procese verejného obstarávania  

so zameraním na zákazky s nízkymi hodnotami 
 

 Cieľ seminára: poskytnúť účastníkom aktuálne informácie vyplývajúce so zákona o 
verejnom obstarávaní a vládou SR schválenej veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní 
s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019. 
 
Cieľová skupina: vedúci zamestnanci rozpočtových a príspevkových organizácií verejnej 
správy, odborní zamestnanci zabezpečujúci verejné obstarávanie v organizácii, ekonómovia, 
kontrolóri a všetci  záujemcovia o uvedenú problematiku. 
 

Termín konania:  4. 12. 2018 
 
Čas konania:     9.30  - 14.00 hod., prezentácia od 9.00 hod. 

11.00 – 11.30 hod. prestávka s občerstvením 
 

Miesto konania:  Mestský úrad v Žiline, Nám. obetí komunizmu 1 
                                   zasadacia miestnosť - prízemie 

 
Programový manažér: Mgr. Henrieta Hlaváčová 

Kontakt:   tel.: 0905/248 281, e-mail: henrieta.hlavacova1@gmail.com 

                                                                                         henrieta.hlavacova@icv.sk 

Lektor:    JUDr. Katarína Mrázová  

    odborníčka s praktickými skúsenosťami pre oblasť VO 
    
Vložné:   30,- €/účastník 
.................................................................................................................................................... 
 
Organizačné pokyny: 
 
1. Prihlášky posielajte v termíne do 30.11.2018: 

    e-mailom: henrieta.hlavacova1@gmail.com, henrieta.hlavacova@icv.sk tel. 0905/248 281 

2. Výška vložného je stanovená dohodou v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách.  
    Vložné vo výške 30,- €/účastník, nám poukážte v prospech účtu číslo: 
    SK02 8330 0000 0028 0138 3725, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX, IČO: 51424266,  
    DIČ: 2120680848, VS 0532018, ako špecifický symbol uveďte Vaše IČO. 
3. Nie sme platcami DPH.  Pri prezentácii sa preukážte dokladom o zaplatení vložného. 
4. Účastníkom bude pri prezentácii vydané potvrdenie o prijatí platby ako daňový doklad –  
    faktúra  a potvrdenie o účasti na seminári. 
5.Storno prihlášky na seminár:  
   Prihlásený účastník môže zrušiť svoju prihlášku do termínu uzávierky prihlášok bez storno  
   poplatku. Po termíne uzávierky do dátumu konania seminára je organizátor oprávnený  
   účtovať storno poplatok vo výške 50% z vložného. V prípade neúčasti na seminári bez  
   predchádzajúceho storna prihlášky účastnícky poplatok organizátor nevracia.  Je možné  
   vyslať za seba náhradníka.  
6. V prípade nepredvídaných okolností si ICV Košice, n.o. vyhradzuje právo  
   organizačných zmien a zaväzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny. V prípade  
   nedostatočného počtu prihlásených účastníkov organizátor odvolá seminár a vráti  
   účastnícky poplatok alebo stanoví nový termín seminára. 
                   

                              Ing. Pavel Hlaváč, v.r. 
                                  riaditeľ 
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Program seminára:  
1. Novela zákona o verejnom obstarávaní – stručná informácia o jej príprave a  

hlavných zmenách - napríklad:  

- Ako sa zmenia finančné limity?  

- Čo je to zákazka malého rozsahu?  

- Budú zmeny pri obstarávaní potravín?  

- Zmeny pri referenciách 

- VO na práce a intelektuálne služby vs. EKS  

- ďalšie pripravované zmeny (podľa záujmu a okruhu účastníkov)  

2. Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO: 

- praktické postupy,  

- opis predmetu zákazky,  

- určenie predpokladanej hodnoty zákazky,  

- určenie bežnej dostupnosti,  

- najčastejšie nedostatky,  

- náležitosti dokumentácie pri zákazke s nízkou hodnotou 

- aké zmeny prinesie novela pri týchto zákazkách?  

3. Dodatky vo verejnom obstarávaní (aktuálna úprava, ale aj pripravované zmeny) 

4. Zákon proti byrokracii – dopady na úseku verejného obstarávania 

5. Povinná elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní: Čo to vlastne znamená? 

Ktorých zákaziek sa týka? (Stručne) 

6. Elektronické trhovisko - praktické postupy (v prípade záujmu) 

7. Diskusia 

.................................................................................................................................................... 

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 
P R I H L Á Š K A 

 
Zamestnávateľ:   Centrum sociálnych služieb EDEN 
 
IČO: 42348901  DIČ: 2023957375 
 
Kontakt: tel.: +421907732775  e-mail: krivosova.jana@vuczilina.sk 

 
Záväzne prihlasujeme na odborný seminár VS 0532018 

Novela zákona o verejnom obstarávaní  
 pripravované zmeny v procese verejného obstarávania  

so zameraním na zákazky s nízkymi hodnotami 
 

ktorý sa uskutoční dňa  4. 12. 2018 v Žiline  
týchto zamestnancov: 

 
Titul, meno, priezvisko:            
 
1.   Ing. Jana Krivošová                                3.   ............................................................... 
  
2.   ............................................................... 4.   ............................................................... 
    
Vložné v sume 30,- EUR/osoba, spolu 30 EUR uhradené:       
  
  bankovým prevodom *,dňa  5.11.2018  z účtu číslo:  SK61 8180 0000 0070 0050 2272 
  v hotovosti pri prezentácii *   
*označiť spôsob úhrady 
 

V Lipt. Hrádku dňa  5.11.2018                     ................................... 
                   Podpis 
 
Týmto poskytujem Inštitútu celoživotného vzdelávania Košice, n.o súhlas so spracovaním kontaktných osobných údajov podľa 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a to za účelom ich interného využitia na evidenčné účely v rozsahu: titul, 
meno, priezvisko, tel. a e-mailový kontakt v dokumentácii vzdelávacej aktivity až do odvolania. 
                                    ................................... 
                          Podpis 
 



 
Otázka do diskusie, resp. požiadavky na druh občerstvenia:   
 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


