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 Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy 
v Trenčianskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie: 
 
    „Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ“ 
 
                                             Termín a miesto konania: 
20. novembra 2017 (pondelok), Trenčín o 9:00 hod. Kongresová sála Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7280/20A, 911 01 
Trenčín 
 

                                    Lektor:  Mgr. Branislav Hudec 
(Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - Centrálny 
koordinačný orgán) 
 
Program: 
8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov 
9:00 – 9:15 Prezentácia Informačno – poradenského centra pre EŠIF TSK 
9:15 - 11:30 Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 

na programové obdobie 2014-2020 v časti "kontrola verejného 

obstarávania"  

  Predstavenie základného dokumentu upravujúceho systém 

kontroly „eurofondového“  verejného obstarávania  

  Popis jednotlivých typov kontroly: ex-ante kontrola (pred 

vyhlásením verejného obstarávania a pred podpisom  zmluvy), ex-

post kontrola (po podpise zmluvy) 

  Zmeny v nastavení systému kontroly v súvislosti so zmenou 

finančných limitov vo verejnom obstarávaní. 
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  Osobitné pravidlá pre „eurofondové“ zákazky s nízkou hodnotou 

  Zákazky, na ktoré sa pôsobnosť zákona o VO nevzťahuje 

  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 Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu    

    finančných opráv za porušenie pravidiel verejného obstarávania    

    – pravidlá, výška finančných opráv 

     Najčastejšie typy porušení a % sadzby finančných opráv podľa    

    prílohy č. 2 k MP CKO č.5 (zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z.) 

     Príklady zistení identifikovaných pri kontrole VO 

13:45 – 14:30 Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní: definícia a ako sa    

                          vyhnúť zisteniam tohto typu 

14:30 – 15:00  Diskusia 

 
 
 
Účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: ipc@tsk.sk v termíne do 

15.11.2017, 10:00 hod. 
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