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METODICKÁ POMÔCKA K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU1 

v rámci výziev OPII-MH/DP/2021/11.3-32 a OPII-MH/DP/2021/12.1-33 
 

 VERZIA 1.0 

22.11.2021 
 

Cieľom tejto metodickej pomôcky je informovať žiadateľov/prijímateľov v rámci výziev s kódmi 
OPII-MH/DP/2021/11.3-32 a OPII-MH/DP/2021/12.1-33, zameraných na podporu projektov, 
ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence), o základných pravidlách 
pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov a služieb v rámci uvedených výziev. Metodická pomôcka je 
vypracovaná vo forme najčastejšie kladených otázok. 

 

1. VZŤAHUJE SA NA ZÁKAZKU, KTOREJ PREDMETOM SÚ VÝSKUMNÉ A VÝVOJOVÉ SLUŽBY 
VÝNIMKA ZO ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (§ 1 ods. 2 písm. d)? 

1.1. Ak predmet zákazky napĺňa znaky zákazky podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o VO“ alebo „ZVO“), ide o zákazku vyňatú spod pôsobnosti 
zákona o VO. Aj napriek tomu, že ide o zákazku nespadajúcu pod zákon o VO (tzv. „zákazku 
z výnimky“), v podmienkach podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa 
v prípade zákaziek z výnimky štandardne postupuje v súlade s jednotnými pravidlami 
uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole 
verejného obstarávania/obstarávania (ďalej len „Jednotná príručka k VO“)2, konkrétne 
v súlade s kapitolou 3.1 Jednotnej príručky k VO.  

V zmysle uvedenej kapitoly je potrebné: 

a) zadanie zákazky v režime výnimky písomne zdôvodniť alebo podložiť relevantným 
dokladom (ods. 9) a zároveň 

b) pre účely overenia hospodárnosti výdavkov zrealizovať prieskum trhu alebo 
zabezpečiť vypracovanie odborného/znaleckého posudku (ods. 5 a 6) v súlade s 
Metodickým pokynom CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov (ďalej len „MP 
CKO č. 18“). 

Postup podľa bodu b) nie je potrebné dodržať v prípade, ak hospodárnosť výdavkov 
vzťahujúcich sa k danej zákazke už bola posúdená z úrovne EK, o čom musí existovať 

                                                           

 
1
 Pojem verejné obstarávanie sa používa aj vo všeobecnom význame obstarávania tovarov, služieb 

a stavebných prác bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania a v tomto prípade zahŕňa aj potupy 
zadávania zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. 
2
 Jednotná príručka k VO je dostupná na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické 

dokumenty v gescii MH SR. Vytvorenie jednotných pravidiel pre zadávanie zákaziek vrátane zákaziek 
nespadajúcich pod ZVO bolo jedným z opatrení, ku ktorým sa SR zaviazala v Partnerskej dohode s cieľom 
prispieť k zvýšeniu transparentnej a hospodárskej súťaže. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1305_mp-cko-c-18-verzia-4.zip
http://www.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
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relevantná auditná stopa, a zároveň sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce 
podmienky3:   

 žiadateľ/prijímateľ realizoval proces obstarávania 4  a zadal zákazku vybranému 
záujemcovi pre účely projektu, ktorému bola udelená známka Seal of Excellence; 

 dodávateľ bol schválený v rámci projektu, ktorému bola udelená známka excelentnosti 
za kvalitu, resp. ide o dodávateľa, s ktorým má žiadateľ/prijímateľ dlhoročné dobré 
skúsenosti a ktorý je nevyhnutným predpokladom úspešnej realizácie a ukončenia 
projektu; 

 žiadateľ v rámci popisu projektu zdôvodnil výšku a štruktúru žiadaných finančných 
prostriedkov a detailne vysvetlil opatrenia, prostredníctvom ktorých na stanovenie 
výšky výdavkov aplikoval princíp "best value for money". 

1.2. Ak predmet zákazky nenapĺňa znaky zákazky podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona o VO, je 
potrebné určiť predpokladanú hodnotu zákazky a podľa toho zvoliť postup verejného 
obstarávania.  

2. AKÝ POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ZVOLIŤ V PRÍPADE ZÁKAZKY, KTORÁ NIE JE 
V REŽIME VÝNIMKY PODĽA § 1 ods. 2 písm. d) ZVO? 

Pri výbere postupu verejného obstarávania je rozhodujúci typ prijímateľa, predmet zákazky a PHZ 
(predpokladaná hodnota zákazky).  

Žiadateľ/prijímateľ (osoba podľa § 8 ods. 1 ZVO) 

Predmet zákazky Hodnota PHZ (bez DPH) Typ zákazky podľa ZVO Postup podľa 

Tovary/Služby ≥ 139 000 EUR  Nadlimitná zákazka Zákona o VO (§ 65 - §83) 
a Jednotnej príručky k VO 
(kapitola 2.2.1) 

Tovary/Služby ≥ 100 000 EUR do 
139 000 

Podlimitná zákazka Zákona o VO (§108 -116) 
a Jednotnej príručky k VO 
(kapitola 2.2.1) 

Tovary/Služby ≥ 5 000 EUR do 100 000 Zákazka s nízkou 
hodnotou (ZsNH) * 

Zákona o VO (§117) 
a Jednotnej príručky k VO 
(kapitola 2.2.1) 

Tovary/Služby Pod 5 000 EUR Zákazka malého rozsahu Výnimka zo Zákona o VO 

Postup podľa relevantného 
ustanovenia Jednotnej 
príručky k VO (kapitola 3.1 
ods. 17) 

 

                                                           

 
3
 Na základe výnimky CKO z Metodického pokynu CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o 

VO, ktorá bola udelená v rámci výziev zameraných na podporu projektov, ktorým bola udelená známka 
excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) a ktoré už boli posúdené z úrovne EK. 
4
 „Realizovanie procesu obstarávania“ znamená aj zadanie zákazky vybranému dodávateľovi za predpokladu 

kumulatívneho splnenia ostatných podmienok.   
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* V prípade zákaziek s nízkou hodnotou nie je žiadateľ/prijímateľ povinný dodržať procesné 
postupy podľa relevantných ustanovení Jednotnej príručky k VO (kapitoly 2.2.1.3 a 2.2.1.3.1) za 
predpokladu, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky5: 

 žiadateľ/prijímateľ realizoval proces obstarávania 6 a zadal zákazku vybranému záujemcovi 
pre účely projektu, ktorému bola udelená známka Seal of Excellence; 

 dodávateľ bol schválený v rámci projektu, ktorému bola udelená známka excelentnosti za 
kvalitu, resp. ide o dodávateľa, s ktorým má žiadateľ/prijímateľ dlhoročné dobré skúsenosti 
a ktorý je nevyhnutným predpokladom úspešnej realizácie a ukončenia projektu; 

 hospodárnosť výdavkov už bola posúdená na úrovni EK;  

 žiadateľ v rámci popisu projektu zdôvodnil výšku a štruktúru žiadaných finančných 
prostriedkov a detailne vysvetlil opatrenia, prostredníctvom ktorých na stanovenie výšky 
výdavkov aplikoval princíp "best value for money". 

Žiadateľ/prijímateľ je však povinný dodržať relevantné ustanovenia zákona o VO (§ 117)7. 

V prípade, ak nie je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, žiadateľ/prijímateľ je 
povinný pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupovať v súlade s § 117 zákona a VO 
a v súlade s relevantnými ustanoveniami Jednotnej príručky k VO (kapitoly 2.2.1.3 a 2.2.1.3.1).  

3. MOŽEM ZADAŤ ZÁKAZKU PRIAMO VYBRANÉMU DODÁVATEĽOVI? 

Áno, ale len za predpokladu splnenia zákonných podmienok, resp. podmienok vyplývajúcich 
z výnimky CKO: 

Typ zákazky podľa ZVO Postup Splnenie podmienky 

Nadlimitná zákazka Priame rokovacie 
konanie (§ 81 písm. b) 

2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska 
súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna 
primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca 
hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia 
parametrov verejného obstarávania alebo 
3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že 
neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo 
náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je 
výsledkom umelého zúženia parametrov verejného 
obstarávania. 

Podlimitná zákazka Priame rokovacie 
konanie (§ 115 ) 

2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska 
súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna 
primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca 

                                                           

 
5
 Na základe výnimky CKO z Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou, ktorá 

bola udelená v rámci výziev zameraných na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti 
za kvalitu (Seal of Excellence) a ktoré už boli posúdené z úrovne EK. 
6
 „Realizovanie procesu obstarávania“ znamená aj zadanie zákazky vybranému dodávateľovi za predpokladu 

kumulatívneho splnenia ostatných podmienok.   
7
 Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý 

priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky 
komunikácie. Súčasne verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f), alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
ZVO.  
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Typ zákazky podľa ZVO Postup Splnenie podmienky 

hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia 
parametrov verejného obstarávania alebo 
3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že 
neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo 
náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je 
výsledkom umelého zúženia parametrov verejného 
obstarávania. 

Zákazka na výskumné 
a vývojové služby 

Výnimka podľa § 1 ods. 2 
písm. d) 

Použitie výnimky je potrebné riadne zdôvodniť alebo 
podložiť relevantnou dokumentáciou. Ak 
hospodárnosť výdavkov nie je posúdená z úrovne EK, 
žiadateľ/prijímateľ preukáže hospodárnosť výdavkov 
zrealizovaním prieskumu trhu, resp. 
odborným/znaleckým posudkom, ak z objektívnych 
dôvodov nie je možné vykonať prieskum trhu. 

Zákazka do 5 000 EUR 
bez DPH (tzv. „zákazka 
malého rozsahu“) 

Výnimka podľa § 1 ods. 
14 

Ide o zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je 
nižšia ako 5 000 EUR bez DPH v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa 
zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden 
kalendárny rok. 

Zákazka s nízkou 
hodnotou (§ 117) 

Výnimka CKO 
z Metodického pokynu 
CKO č. 14 k zadávaniu 
zákaziek s nízkou 
hodnotou 

Za predpokladu dodržania podmienok uvedených v  
bode 2.  - odstavec venovaný zákazkám s nízkou 
hodnotou. 

Upozornenie: 

Každé použitie nesúťažných postupov zo zákona o VO je však zároveň potrebné riadne zdôvodniť alebo 
podložiť relevantnou dokumentáciou.  
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4. AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE, AK SÚ V RÁMCI PROJEKTU OPRÁVNENÝM VÝDAVKOM 
ODPISY?  

V prípade, ak prostredníctvom odpisov poskytovateľ poskytne prijímateľovi viac ako 50 % 
finančných prostriedkov na nákup tovaru (odpisovaného majetku), spadá táto zákazka pod 
pôsobnosť zákona o VO. Prijímateľ je povinný preukázať obstaranie majetku v súlade so zákonom 
o VO. Uvedené neplatí v prípade, ak žiadateľ obstaral majetok v čase, kedy ešte nemohol mať 
vedomosť a informácie o možnosti refinancovania časti výdavkov z operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra. Rozhodným momentom je v tomto prípade 30. november 20208, kedy 
bol na webovej stránke www.opvai.sk zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2021, v rámci ktorého 
boli zahrnuté aj výzvy na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu. 

V prípade, ak prostredníctvom odpisov poskytovateľ poskytne prijímateľovi 50 % a menej 
finančných prostriedkov na nákup tovaru (odpisovaného majetku), žiadateľ/prijímateľ je povinný 
pri zadávaní zákazky postupovať podľa relevantných ustanovení Jednotnej príručky k VO (kapitola 
3.6).  

Procesné postupy podľa Jednotnej príručky k VO nie je potrebné dodržať za predpokladu, ak sú 
kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky9: 

 žiadateľ/prijímateľ realizoval proces obstarávania 10 a zadal zákazku vybranému záujemcovi 
pre účely projektu, ktorému bola udelená známka Seal of Excellence; 

 dodávateľ bol schválený v rámci projektu, ktorému bola udelená známka excelentnosti za 
kvalitu, resp. ide o dodávateľa, s ktorým má žiadateľ/prijímateľ dlhoročné dobré skúsenosti 
a ktorý je nevyhnutným predpokladom úspešnej realizácie a ukončenia projektu; 

 hospodárnosť výdavkov už bola posúdená na úrovni EK;  

 žiadateľ v rámci popisu projektu zdôvodnil výšku a štruktúru žiadaných finančných 
prostriedkov a detailne vysvetlil opatrenia, prostredníctvom ktorých na stanovenie výšky 
výdavkov aplikovali princíp "best value for money". 

                                                           

 
8
 „Rozhodný moment“ s dátumom 30.11.2020 sa vzťahuje výlučne na oblasť odpisov, nie napr. na 

obstarávanie služieb a pod. 
9
 Na základe výnimky CKO z Metodického pokynu CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o 

VO, ktorá bola udelená v rámci výziev zameraných na podporu projektov, ktorým bola udelená známka 
excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) a ktoré už boli posúdené z úrovne EK. 
10

 „Realizovanie procesu obstarávania“ znamená aj zadanie zákazky vybranému dodávateľovi za predpokladu 
kumulatívneho splnenia ostatných podmienok.   

http://www.opvai.sk/
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5. AKÉ ZMENY PRINESIE NOVELA ZÁKONA O VO? 

Po nadobudnutí účinnosti novely zákona o VO bude zadávanie zákaziek nespadajúcich pod zákon 
o VO (t.j. všetky typy zákaziek „dotovaných“ obstarávateľov okrem nadlimitných zákaziek pre 
stavebné práce a služby s nimi súvisiace) aj naďalej podliehať jednotným postupom a pravidlám 
definovaným v kapitole 3 Jednotnej príručky k VO, ktoré sú do príručky transponované z MP CKO č. 
12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO. Znenie kapitoly bude adekvátne upravené 
v zmysle novelizovaného znenia § 8 zákona o VO.  

Na zadávanie zákaziek v rámci výziev zameraných na podporu projektov, ktorým bola udelená 
známka excelentnosti za kvalitu, sa bude aj naďalej vzťahovať výnimka CKO z pravidiel a postupov 
MP CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO, za podmienky splnenia všetkých 
podmienok odôvodňujúcich realizáciu zadávania zákaziek bez použitia pravidiel a postupov 
upravených v Jednotnej príručke k VO a v MP CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod 
zákon o VO. 

6. AK HOSPODÁRNOSŤ VÝDAVKOV NEBOLA POSÚDENÁ ZO STRANY EK, JE POTREBNÉ 
PREUKÁZAŤ HOSPODÁRNOSŤ VÝDAVKOV V RÁMCI ŽoNFP? 

V prípade, ak hospodárnosť  výdavkov nebola posúdená zo strany EK v rámci schvaľovacieho 
procesu projektu predloženého do nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020, 
dodržanie pravidla zabezpečenia hospodárnosti výdavkov prijímateľ preukáže a poskytovateľ overí 
až v rámci implementácie projektu, vo fáze finančnej kontroly verejného obstarávania. Jedným 
z nástrojov preukázania a overenia hospodárnosti výdavkov je aj ukončené verejné obstarávanie 
(pozri Metodický pokyn CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov). 

UPOZORNENIE:  

Poskytovateľ je oprávnený11 vo fáze finančnej kontroly verejného obstarávania, resp. vo fáze 
administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu overiť hospodárnosť výdavkov aj na základe 
vykonania vlastného prieskumu trhu, resp. na základe znaleckého/odborného posudku alebo 
iného pomocného nástroja na overenie hospodárnosti výdavkov v súlade s MP CKO č. 18 
k overovaniu hospodárnosti výdavkov. 

7. VZŤAHUJE SA PRINCÍP VYLÚČENIA KONFLIKTU ZÁUJMOV AJ NA ZÁKAZKY, KTORÉ 
NESPADAJÚ POD ZÁKON O VO? 

Áno. Pravidlo vylúčenia konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní sa primerane vzťahuje aj na 
zákazky, ktoré nespadajú pod pôsobnosť zákona o VO vrátane zákaziek vyhlásených osobou, ktorej 
verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP (pre bližšie informácie pozri kapitolu 5. 
Jednotnej príručky k VO a Metodický pokyn CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese 
verejného obstarávania).  

 

                                                           

 
11

 Na základe zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 


