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POZVÁNKA 
 

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy                                                   

v Trenčianskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie: 
 

„Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela 

zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“ 
 

Termín a miesto konania: 

17. september 2019 (utorok), o 9:00 hod. Kongresová sála Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A 

https://www.google.com/maps?q=loc:48.887524,18.033772 

 

Lektor: Mgr. Branislav Hudec (Centrálny koordinačný orgán – ÚPVII SR)    
   

Program 

8:30 – 9:00         Registrácia účastníkov  

9:00 – 9:15         Prezentácia Informačno – poradenského centra pre EŠIF IPC TSK  

9:15 – 11:00       Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-      

                             2020 v časti "Kontrola verejného obstarávania"  

  Prehľad aktuálnych pravidiel 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 

  Osobitné pravidlá pre kontrolu zákaziek s nízkymi hodnotami 

  Čerstvé novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek 
 

11:00 – 12:00     Novela zákona o VO v podmienkach EŠIF 

  Nové finančné limity 

  Nové výnimky 

  Zjednodušenie existujúcich pravidiel verejného obstarávania 

 Pripravovaná ďalšia novela zákona o VO s predpokladaným dátumom účinnosti od 1.1.2020 

 

12:00 – 12:30    Prestávka  

12:30 – 14:45    Najčastejšie nedostatky identifikované pri výkone kontroly VO financovaného z fondov EÚ  

  Pravidlá na určenie finančných opráv 

  Príklady zistení identifikovaných pri kontrole VO zo strany kontrolných orgánov 

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

15:15 – 16:00    Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní 

16:00 – 16:30    Diskusia a osobné konzultácie 

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na adresu: ipc@tsk.sk 

v termíne do 09.09.2019. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Z jednej 

organizácie môžu byť prihlásený max. dvaja účastníci. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené 

občerstvenie.  
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