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Vážený pán, pani. 

 
TeleDom – Vzdelávacie centrum, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Novitech Partner s.r.o. sa nachádza 
v blízkosti centra mesta na Timonovej ulici č. 27. Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra 
TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. 
 
Naše vzdelávacie aktivity definujeme v ponuke, ktoré rámcovo špecifikujeme a podrobnejšie informácie 
pochopiteľne poskytneme na Vaše požiadanie.  
 

Ponuka vzdelávacích modulov  

 
Ponúkame širokú škálu akreditovaných odborných kurzov a školení zameraných na rozvoj a zlepšenie 
manažérskych zručností, ktoré Vám zaručia nielen Váš pracovný a osobnostný rast, ale aj cestu k jednotlivým 
spôsobom ako úspešne realizovať svoje plány a ciele v oblasti podnikania. 
 
Naši lektori Vám vďaka dlhoročnej praxe poskytnú rôzne osvedčené metódy a spôsoby zvládnutia procesov, 
ktoré Vám pomôžu v operatívnom riadení. Jednotlivé modelové situácie si budete môcť vyskúšať priamo aj na 
školení pod vedením odborných lektorov, ktoré budete môcť rýchlo a úspešne aplikovať v praxi. 

 
Ponúkame skupinové školenia pre verejnosť, ale aj pre uzavreté skupiny v rámci jednotlivých spoločností 
aj priamo v sídlach firiem, kde rozsah a obsahovú náplň vieme prispôsobiť požiadavkám objednávateľa. 
 

 
 

Kód Názov vzdelávacej aktivity Termín Rozsah 
školenia 

 
1 hod. = 
45 min. 

Cena  
bez DPH  

v € 

Cena  
s DPH v 

€ 
 

 Skupinový PC kurz      

Modul 
1  

Aktuálne zmeny zákonov 
priamo súvisiacich so 
zákonom o verejnom 
obstarávaní a novela ZVO, 
ktorá čaká v NR SR na 
uvedenie do života 

 
 

30.04.2020 
Podľa dohody s odberateľom 

 
 
 

5 hodín 

 
 
 

68,34 

 
 
 

82,00 

Modul 
2 

S lupou na podmienky 
účasti 

16.04.2020 
Podľa dohody s  odberateľom 

5 hodín 68,34 82,00 

Modul 
3 

Verejné obstarávanie pre 
začiatočníkov 

02.04.2020 
Podľa dohody s  odberateľom 

5 hodín 68,34 82,00 

Modul 
3 

Verejné obstarávanie pre 
začiatočníkov 

02.04.2020 
Podľa dohody s  odberateľom 

10 hodín 118,34 142,00 

Modul 
4 

Ako úspešne pripraviť 
ponuku a predložiť ju 
v elektronickom 
prostriedku 

11.03.2020 
Podľa dohody s  odberateľom 

 
5 hodín 

 
68,34 

 
82,00 

 
Cena modulu je uvádzaná na osobu/kurz.                                                                                         
Podmienkou realizácie odborného seminára je, aby v skupine bolo min. 10 osôb.  
 
 
 
 

                            Lektor: Ing. Hilda Regulová Gajdošová 
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Ing. Hilda Regulová Gajdošová – konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., lektor v oblasti 

verejného obstarávania, špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie 

pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a taktiež na realizáciu procesov verejného 

obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou 

fakultou EU, Katedrou financií,  kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na 

tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu v rámci prípravy novej 

učebnice NHF pre predmet „Rozpočtová teória, politika a prax“ so zameraním na „Verejné 

obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom, špecializuje na 

problematiku v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii. 

 

Seminár zahŕňa: 
 

 Lektorské služby  (diskusia a priebežné konzultácie) 

 Študijný materiál 

 Občerstvenie 

 

Prihlásenie :  
 

 Zaslanie záväznej prihlášky na e-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk 

 Telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428  

 
 

 
Popis modulu: 

 

Modul 1 

AKTUÁLNE ZEMNY ZÁKONOV PRIAMO SÚVISIACICH SO ZÁKONOM 

O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A NOVELA ZVO, KTORÁ  ČAKÁ V NR SR 

NA UVEDENIE DO ŽIVOTA. 
 

Cieľ kurzu: Oboznámiť sa s aktuálnymi zmenami zákonov – RPVS, zákon o elektronickej 

fakturácii, protibyrokratický zákon a ich vzťah so zákonom o verejnom 

obstarávaní. 

 

Pripravované zmeny zákona o verejnom obstarávaní. 

Cieľová skupina: Určené pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem. 
 

Obsahová náplň: 

 

 

 

 

Aktuálne zmeny zákonov priamo súvisiacich so zákonom o verejnom 

obstarávaní a novela ZVO, ktorá čaká v NR SR na uvedenie do života. 

 

 Zaručená elektronická fakturácia 

 Zmena spôsobu preukazovania podmienok osobného postavenia 

v nadväznosti na zákon č. 177/2018 (proti byrokracii) 

 Zelené verejné obstarávanie - §2 „povinné“ tlačenie 

• Problematika účasti majetkovo prepojených osôb vo VO 

 Úprava dôvodu odstúpenia od zmluvy - §19 

 Úprava v rámci podlimitných zákaziek - §114 ods. 5 

 Úprava v rámci zákaziek s nízkou hodnotou - §117 ods. 5 

 Úprava súčinnosti ÚVO a PMÚ 

 Derogácia automatického vylúčenia pri súbehu uchádzač/člen skupiny 

dodávateľov a úprava pravidla pri predložení viacerých ponúk § 49 
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Modul 1 

AKTUÁLNE ZEMNY ZÁKONOV PRIAMO SÚVISIACICH SO ZÁKONOM 

O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A NOVELA ZVO, KTORÁ  ČAKÁ V NR SR 

NA UVEDENIE DO ŽIVOTA. 
 

ods. 6 

 Elektronické nástroje vo VO (el. nástroje budú zaregistrované na 

ÚVO) 

 Hospodárske subjekty z tretích krajín 

 Zníženie administratívnej záťaže 

 Ďalšie úpravy v ZVO 

 Úprava lehoty na zverejnenie odôvodnenia uzavretia zmluvy v prípade 

predloženia jednej ponuky – do piatich dní 

 Úprava súťaže návrhov s následným použitým PRK 

 Úprava dohľadu nad VO: 

 Aktívna legitimácia na podanie námietok v prípade skupiny 

dodávateľov 

 Špekulatívne námietky 

 Povinné uplatňovanie revíznych postupov cez el. nástroje 

 Úprava inštitútu prešetrovania pred začatím konania 

 Úprava inštitútu výkonu kontroly na mieste 

 Rozšírenie okruhu konaní v ktorých možno uložiť pokutu zníženú o 

50% 

 Vaše otázky 

 
 

Modul 2 S LUPOU NA PODMIENKY ÚČASTI 

Cieľ kurzu: Osobitne rozobrať problematiku podmienok účasti a poukázať na problémy 

s ich aplikáciou v praxi. 
 

 

Podmienky účasti – detailné vysvetlenie tohto zákonného inštitútu a jeho 

správna aplikácia vo väzbe k ďalším ustanoveniam zákona; informácie 

z kontrolnej pôsobnosti 
 

Cieľová skupina: Určené pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, osoby podľa § 8 ZVO 

ale aj záujemcovia, uchádzači. 
 

 

Obsahová náplň: 

 

 

 

 Zákonné ustanovenia viažuce sa k aplikácii podmienok účasti. 

 Základné inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní. 

 Podmienky účasti ako jedna zo základných častí zadania zákazky  a ich 

nutná rovnováha s: 

 Opisom predmetu zákazky 

 Kritériami na vyhodnotenie ponúk 

 Osobitnými podmienkami plnenia zmluvy - Zmluva/Rámcová 

dohoda 

 Sociálne, environmentálne a inovatívne aspekty v podmienkach 

účasti. 

 Podmienky účasti a ich procesná úprava v súťažných podkladoch 

 Podmienky účasti podľa typu zákazky (nadlimitná/podlimitná, zákazka 

s nízkou hodnotou, súťaž návrhov) 



POZVÁNKA                                                                                                                                                             Strana 5 of 7 

 
Timonova  27, I 040 01  I Košice I Slovak Republic 

www.teledom.sk  I  + 421-55-327 44 00  I + 421-55-327 44 28 

 

Modul 2 S LUPOU NA PODMIENKY ÚČASTI 

 Ako sa dotýka elektronizácia preukazovania splnenia podmienok 

účasti (právne aspekty elektronizácie) 

 Skúsenosti z praxe; z kontrolnej činnosti dohľadových orgánov. 

 Vaše problémy a otázky. 

 

Modul 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRE ZAČIATOČNÍKOV 

Cieľ kurzu: Objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní - od jednoduchých zákaziek 

s nízkou hodnotou po nadlimitné zákazky podľa aktuálnych zmien v zákone 

o verejnom obstarávaní a elektronickým postupom. 
 

 

Problematiku objasníme aj na príkladoch z praxe ako aj použitím nástrojov 

(informačných systémov) na stránke ÚVO. 
 

Cieľová skupina: Kurz je určený pre začiatočníkov vo verejnom obstarávaní, prípadne mierne 

pokročilých 
 

 

Obsahová náplň: 

 

 

 

 

 Prehľad aktuálnej zákonnej úpravy verejného obstarávania a aplikácia 

v praxi – praktické príklady. 

 Základné inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní. 

 Druhy zákaziek, finančné limity, povinné subjekty vo verejnom 

obstarávaní, základné princípy vo verejnom obstarávaní, postupy 

zadávania zákaziek. 

 Inštitúty zadávania zákaziek pred vyhlásením verejného obstarávania, 

po vyhlásení verejného obstarávania, po podpise zmluvy, po skončení 

platnosti zmluvy a ich aplikácia v praxi. 

 Podmienky účasti - možnosti a spôsoby ich určenia, možnosti 

a spôsoby preukazovania ich splnenia (podmienky účasti vo vzťahu 

k predmetu zákazy, podmienky účasti versus osobitné podmienky 

plnenia zmluvy; spôsoby účasti hospodárskych subjektov vo verejných 

zákazkách, JED, čestné vyhlásenie, Zoznam hospodárskych subjektov) 

 Kritériá hodnotenia ponúk ako ich stanoviť – sociálne, 

environmentálne a inovatívne aspekty. 

 Opis predmetu zákazky, druhy oznámení a ako ich spracovať, súťažné 

podklady, ich štruktúra a čo musia a mali by mali obsahovať; 

Obchodné podmienky. 

 Dôležité inštitúty vo verejnom obstarávaní – samoočisťovací 

mechanizmus, konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie. 

 Oprávnenia, zodpovednosť uchádzačov vo verejnom obstarávaní a ich 

nové povinnosti. 

 Elektronizácia vo verejnom obstarávaní, právne aspekty elektronizácie. 

 Revízne postupy a dohľad vo verejnom obstarávaní. 

 Vaše problémy a otázky.  

 
 

Modul 4 
AKO ÚSPEŠNE PRIPRAVIŤ PONUKU A PREDLOŽIŤ JU 

V ELEKTRONICKOM PROSTRIEDKU 

Cieľ kurzu: Oboznámiť sa ako pripravovať ponuky bez rizika a ako aplikovať revízne 
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Modul 4 
AKO ÚSPEŠNE PRIPRAVIŤ PONUKU A PREDLOŽIŤ JU 

V ELEKTRONICKOM PROSTRIEDKU 

postupy v elektronickom svete. 

 

Zadávania zákazky v elektronickom svete a odlišnosti od písomnej podoby - 

zverejnenie súťažných podkladov, komunikácia, pokyny pre uchádzačov pre 

prípravu a predloženie elektronickej ponuky, JED len elektronicky cez 

aplikáciu, podpisová politika pre elektronické dokumenty (originalita 

dokumentov a právna záväznosť), banková záruka v elektronickej verzii, 

vyhodnotenie ponúk elektronicky. 

  

Lehoty v elektronickom svete.  

Čo so zákazkami s nízkou hodnotou ?  

Týka sa povinná elektronizácia aj revíznych postupov ? 

V čom má EVO výhody oproti iným informačným systémom ? a množstvo 

iných otázok. 
 

Cieľová skupina: Určené pre záujemcov/uchádzačov/dodávateľov a všetkých, ktorí majú 

o problematiku záujem. 
 

Obsahová náplň: 

 

 

 

 

 Príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, jednotlivé inštitúty 

a ich aplikácia vo vzťahu k elektronickým postupom. 

 Proces verejného obstarávania, komunikácia, dokumenty, doklady, 

lehoty, príprava ponúk, preukazovanie  splnenia podmienok účasti 

elektronicky, vyhodnocovanie elektronických ponúk. 

 Právne súvislosti elektronického verejného obstarávania. 

 Revízne postupy ako ich správne aplikovať a aké zmeny sa chystajú. 

 Praktická ukážka zadávania zákazky v EVO 

 Vaše otázky 

 

Naše kontaktné údaje 

 

Veríme, že Vás naša ponuka oslovila a tešíme sa na 

stretnutie s Vami. 

S pozdravom 

 

Zuzana Dubovecká 

 
Manažér, Vzdelávacie služby TeleDom   

  

 

 

Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58,  

040 01 Košice, Slovensko 

 

 

Prevádzka Vzdelávacie centrum TeleDom 

Timonova č. 27, 040 01  Košice 

 

 

Tel:  +421 55 3274 428, 3274 402   

Fax: + 421 55 3274 429     

Mobil:  + 421 903 467 556 

E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk   

Web: www.teledom.sk 

 

 

mailto:dubovecka.zuzana@teledom.sk
http://www.teledom.sk/
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Naša Virtuálna prehliadka (click) 
 

 
 
Kde nás najdete 
 

 

https://virtualtours.city/toursa.php?id=5106&panoid=28819
https://virtualtours.city/toursa.php?id=5106&panoid=28819
https://virtualtours.city/toursa.php?id=5106&panoid=28819

