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POZVÁNKA 
 

Téma: EVOLÚCIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ROKU 2022 – 
VŠETKO O NOVELE ZÁKONA 
 

Dátum konania: 30. november 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 14:30 hod.  
 

Lektor: JUDr. Juraj Tkáč PhD. 
Juraj Tkáč je Predsedom Únie profesionálov verejného obstarávania. Je 
autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní 
(Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné 
obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží 
aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či 
už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva  práce sociálnych vecí 
a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných 
obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie 
účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných 
projektov o zelenom verejnom obstarávaní. 
 
Od marca 2022 sa menia pravidlá verejného obstarávania, a to pre všetky 
súťaže – nielen tie eurofondové. Pripravte sa na tieto zmeny dostatočne 
včas a zistite, čo sa mení vo verejnom obstarávaní. Webinár s JUDr. 
Jurajom Tkáčom, PhD., vám odhalí nielen samotné zmeny, ale upozorní aj 
na súvislosti, ktoré tieto zmeny so sebou prinášajú.  
 

Program:  Zmena limitov, keďže novela nemá účinnosť od začiatku roka, ako má 
zmena limitov vplyv na všetky informačné povinnosti verejného 
obstarávateľa vo vzťahu k zmeneným limitom, objasníme, aký vplyv 
má zrušenie EKS na počítanie limitov v rámci roka 2022. 

 Zákazky s nízkou hodnotou, kedy musí, kedy môže a kedy nemusí 
verejný obstarávateľ využiť elektronickú platformu pre zadávanie 
zákaziek s nízkou hodnotou. 

 Podlimitné zákazky – len cez elektronickú platformu, ako bude vyzerať 
obchodovanie na elektronickej platforme, čo môžu uchádzači 
rozporovať v rámci elektronickej platformy, zmeny a novinky pri 
podávaní a vybavovaní žiadostí o nápravu.  

 Nadlimitné zákazky – zmeny v spôsobe vyhodnotenia ponúk, (super) 
reverzné verejné obstarávanie, povinné kvóty pre zelené zákazky, 
(ne)zrušenie Rady UVO a revízne postupy vo verejnom obstarávaní. 

Účastnícky 
poplatok: 
 

 
84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

2 dni pred začiatkom seminára 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./ 

Kontakt:   RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk  
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PRIHLÁŠKA 

 

EVOLÚCIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ROKU 2022 – 
VŠETKO O NOVELE ZÁKONA 

 
/ ONLINE, 30.11.2021 / 

 

 

Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail: ~ povinne ~ 

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, videozáznam z webinára na 14 dní a 
náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju 
môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade 
ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára. 
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku 
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 211130 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


