
 

 

Informačno – poradenské centrum pre EŠIF  PSK                                                                                                                   

 Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 Tel.:+421  51 70 81 113-5  E-mail: ipc@vucpo.sk                                                                                                                                                      

POZVÁNKA 
 

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Prešovskom samosprávnom kraj  
si Vás dovoľuje pozvať na školenie: 

 

„Verejné obstarávanie v projektoch financovaných z EŠIF “ 
 
 

Termín konania: 31. máj 2018 (štvrtok) o 9.00 hod. 
Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

     Námestie mieru 2, Veľká zasadačka II. Poschodie 
Lektor: Mgr. Branislav Hudec  (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu-CKO) 
 
Program: 
 
8:30 – 9:00  Registrácia účastníkov  

9:00 – 9:15 Prezentácia Informačno – poradenského centra pre EŠIF PSK  

9:15 – 11:30  Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014- 

2020 v časti "Kontrola verejného obstarávania"  

� Prehľad aktuálnych pravidiel a prehľad zmien týkajúcich sa kontroly eurofondových zákaziek verejného   

        obstarávania podľa Systému riadenia EŠIF   

� Aké pravidlá má prvá ex-ante kontrola, druhá ex-ante kontrola a ex-post kontrola  

� Ako sú osobitné pravidlá pre kontrolu zákaziek s nízkymi hodnotami?  

� Ako je to s kontrolou zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko a kontrolujú sa aj dodatky k zmluvám?  

� Kontrola zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní  

� Novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek a pripravované zmeny  

� Spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie a Protimonopolným úradom pri kontrole „eurofondového“  

        verejného obstarávania  

 

11:30 – 12:00  Prestávka  

 

12:00 – 13:45  Najčastejšie nedostatky identifikované pri výkone kontroly verejného obstarávania financovaného 

z fondov EÚ  

� Predstavenie Usmernenia Európskej komisie (EK) a Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných  

� opráv za porušenie pravidiel verejného obstarávania – pravidlá, výška korekcií  

� Príklady zistení identifikovaných pri kontrole VO zo strany auditov (EK, Európsky dvor audítorov, Orgán      

� auditu)  

� Modelové prípady – hľadajte chybné VO  

� Návrh nového Usmernenia EK k určeniu finančných opráv  

13:45 – 14:15  Pripravovaná „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní  

14:15 – 14:45  Pravidlá na overenie hospodárnosti pri kontrole VO  

14:45 – 15:15  Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní: definícia a ako sa vyhnúť zisteniam tohto typu 

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom online formuláru – TU do 29.5.2018.  
V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci, max. jeden za 
organizáciu. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. 


