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METODICKÁ POMÔCKA K OBSTARÁVANIU1 

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

 VERZIA 1.0 

13.4.2022 
 

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 v kontexte zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) a Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu 
a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (ďalej len „Jednotná príručka k VO“) 2.  

V súlade s novelou zákona o VO, ktorá nadobudla účinnosť 31.3.2022, sú spod pôsobnosti zákona 
o VO vyňaté všetky zákazky zadávané osobou, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani 
obstarávateľom, okrem zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb 
súvisiacich s týmito stavebnými prácami vo finančnom limite pre nadlimitnú zákazku zadávaných 
osobou, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, ak jej verejný obstarávateľ 
poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku.  

Metodická pomôcka je vypracovaná vo forme najčastejšie kladených otázok. 

1. AKO POSTUPOVAŤ PRI ZADÁVANÍ ZÁKAZKY, KTOREJ PREDMETOM SÚ VÝSKUMNÉ 
A VÝVOJOVÉ SLUŽBY?  

Vzhľadom na typ žiadateľov/prijímateľov, výšku spolufinancovania a charakter zákazky ide o zákazku 
vyňatú spod pôsobnosti zákona o VO. Žiadateľ/prijímateľ pri zadávaní zákazky postupuje v súlade s 
procesnými postupmi a pravidlami bližšie špecifikovanými v Jednotnej príručke k VO, v kapitole 3 
Zadávanie zákaziek, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje. 

Podľa ods. 1 kapitoly 3.1 Jednotnej príručky k VO je žiadateľ/prijímateľ povinný pri zadávaní zákaziek 
„vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na 
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP (okrem zákaziek podľa § 8 
ods. 1 písm. a) a písm. b) ZVO), zabezpečiť dodržanie princípu transparentnosti a hospodárnosti, 
vrátane vylúčenia konfliktu záujmov“. 

Podrobnejšie sú procesné postupy a pravidlá zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 
stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP (okrem zákaziek podľa § 8 ods. 1 písm. a) a písm. b) 

                                                           

 

1 Pod pojmom „obstarávanie“ sa rozumie postup 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 a na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-
dokumenty/. 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.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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ZVO), popísané v kapitole 3.6 a 3.6.1 Jednotnej príručky k VO. V zmysle kapitoly 3.6 ods. 3 Jednotnej 
príručky k VO zároveň platí, že ak zákazku „obstarávania zadáva osoba, ktorej verejný obstarávateľ 
poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel vyšší ako 50 % 
alebo rovnaký alebo nižší ako 50% na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 
služieb a zákazka napĺňa podmienky na uplatnenie výnimky podľa § 1 ods. 2 až 15 ZVO, postupuje 
prijímateľ pri zadávaní zákazky podľa kapitoly 3.1 tejto príručky a nie je povinný uplatniť procesné 
pravidlá podľa kapitoly 3.6“. 

V súlade s predchádzajúcim odsekom, ak výskumné a vývojové služby napĺňajú znaky zákazky podľa 
§ 1 ods. 2 písm. d) ZVO, žiadateľ/prijímateľ pri ich obstarávaní postupuje v súlade s kapitolou 3.1 
Jednotnej príručky k VO.  

V zmysle uvedenej kapitoly je potrebné: 

a) zadanie zákazky písomne zdôvodniť alebo podložiť relevantným dokladom (ods. 8) a zároveň 

b) pre účely overenia hospodárnosti výdavkov zrealizovať prieskum trhu alebo zabezpečiť 
vypracovanie odborného/znaleckého posudku v súlade s relevantnými ustanoveniami kapitoly 
3.1 Jednotnej príručky k VO (ods. 4, 5 a 6) a Metodickým pokynom CKO č. 18 k overovaniu 
hospodárnosti výdavkov (ďalej aj „MP CKO č. 18“). 

Postup podľa bodu b), t.j. overenie hospodárnosti výdavkov, nie je potrebné zabezpečiť, ak  
hospodárnosť výdavkov vzťahujúcich sa k danej zákazke už bola posúdená z úrovne EK, o čom 
musí existovať relevantná auditná stopa, a zároveň sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce 
podmienky3:   

 žiadateľ/prijímateľ realizoval proces obstarávania4 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 projektu5; 

 žiadateľ v rámci popisu projektu zdôvodnil výšku a štruktúru žiadaných finančných 
prostriedkov6a detailne vysvetlil opatrenia, prostredníctvom ktorých na stanovenie výšky 
výdavkov aplikoval princíp "best value for money". 

Žiadateľ/prijímateľ postupuje podľa kapitoly 3.1 Jednotnej príručky k VO aj v prípade ostatných 
zákaziek realizovaných v rámci projektu, ktoré napĺňajú znaky niektorej zo zákaziek podľa § 1 ods. 2 
až 15 ZVO. Medzi takéto zákazky patria napr. aj zákazky podľa § 1 ods. 2 písm. c), ktoré napĺňajú 
znaky zákaziek na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných 
nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim alebo zákazky tzv. „malého rozsahu“, ktoré napĺňajú 
znaky zákaziek podľa § 1 ods. 15 ZVO. 

                                                           

 

3 Na základe výnimky CKO, 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.   
5 Dlhoročné dobré skúsenosti je možné preukázať predložením min. jednej zmluvy uzatvorenej s daným 
dodávateľom. 
6 Táto časť podmienky sa považuje za splnenú, ak žiadateľ v rámci projektu, ktorému bola udelená známka 
excelentnosti za kvalitu, popísal aktivity projektu a uviedol výšku výdavkov v rámci jednotlivých pracovných 
balíkov (Work Packages). 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1305_mp-cko-c-18-verzia-4.zip
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1305_mp-cko-c-18-verzia-4.zip
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Žiadateľ/prijímateľ je pri type zákaziek, ktoré napĺňajú znaky zákaziek podľa § 1 ods. 2 až 15 ZVO, 
oprávnený zadať zákazku tzv. „priamym zadaním“ vybranému dodávateľovi (hospodárskemu 
subjektu) za predpokladu, že zabezpečí overenie hospodárnosti výdavkov v zmysle pravidiel 
a postupov uvedených v kapitole 3.1 Jednotnej príručky k VO. 

2. AKÝ POSTUP OBSTARÁVANIA ZVOLIŤ V PRÍPADE ZÁKAZKY, KTORÁ NENAPĹŇA ZNAKY 
ZÁKAZKY PODĽA § 1 ODS. 2 AŽ 15 ZVO? 

Ak predmet zákazky nenapĺňa znaky zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 ZVO, žiadateľ/prijímateľ 
postupuje pri zadávaní zákazky niektorým z postupov podľa kapitoly 3.6 a 3.6.1 Jednotnej príručky 
k VO.    

Postupy podľa predchádzajúceho odseku, t.j. postupy podľa kapitoly 3.6 a 3.6.1 Jednotnej príručky 
k VO, nie je žiadateľ/prijímateľ povinný dodržať za predpokladu, ak sú kumulatívne splnené všetky 
nasledujúce podmienky7: 

 žiadateľ/prijímateľ realizoval proces obstarávania8 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 projektu9; 

 hospodárnosť výdavkov už bola posúdená na úrovni EK, o čom musí existovať relevantná 
auditná stopa;  

 žiadateľ v rámci popisu projektu zdôvodnil výšku a štruktúru žiadaných finančných 
prostriedkov10 a detailne vysvetlil opatrenia, prostredníctvom ktorých na stanovenie výšky 
výdavkov aplikoval princíp "best value for money". 

3. MOŽEM ZADAŤ ZÁKAZKU PRIAMO VYBRANÉMU DODÁVATEĽOVI AJ V PRÍPADE 
ZÁKAZIEK, KTORÉ NENAPĹŇAJÚ ZNAKY ZÁKAZIEK PODĽA § 1 ODS. 2 AŽ 15 ZVO? 

Áno, za predpokladu, že preukázateľne neexistuje hospodárska súťaž. V súlade s Jednotnou 
príručkou k VO kapitolou 3.6.1 ods. 12 „vo výnimočných prípadoch, kedy ide o jedinečný predmet 
zákazky, prijímateľ osloví záujemcu, ktorý je spôsobilý realizovať jedinečný predmet zákazky alebo 
disponuje ponukou záujemcu spôsobilého realizovať jedinečný predmet zákazky. Jedinečnosť 
predmetu zákazky musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a podložená ešte pred 
vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu 
neexistuje viac ako 1 dodávateľ znáša prijímateľ. Odôvodnenie k jedinečnému predmetu zákazky 

                                                           

 

7 Na základe výnimky CKO, 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. 
8 „Realizovanie procesu obstarávania“ znamená aj zadanie zákazky vybranému dodávateľovi za predpokladu 
kumulatívneho splnenia ostatných podmienok.   
9 Dlhoročné dobré skúsenosti je možné preukázať predložením min. jednej zmluvy uzatvorenej s daným 
dodávateľom. 
10 Táto časť podmienky sa považuje za splnenú, ak žiadateľ v rámci projektu, ktorému bola udelená známka 
excelentnosti za kvalitu, popísal aktivity projektu a uviedol výšku výdavkov v rámci jednotlivých pracovných 
balíkov (Work Packages). 
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musí byť súčasťou dokumentácie k zákazke. Súčasťou odôvodnenia jedinečnosti predmetu zákazky 
musí byť vyhlásenie prijímateľa k overeniu hospodárnosti, a to najmä porovnanie jedinečného 
predmetu zákazky s inou zákazkou, ktorá vykazuje určité spoločné znaky alebo použitie iného 
relevantného nástroja podľa metodického pokynu CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti 
výdavkov“.  

4. AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE, AK SÚ V RÁMCI PROJEKTU OPRÁVNENÝM VÝDAVKOM 
ODPISY?  

V prípade, ak poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na nákup tovaru 
(odpisovaného majetku) prostredníctvom odpisov, žiadateľ/prijímateľ nie je povinný pri obstaraní 
odpisovaného majetku postupovať v súlade so zákonom o VO ani v súlade s procesnými postupmi 
a pravidlami definovanými v Jednotnej príručke k VO.    

5. AK HOSPODÁRNOSŤ VÝDAVKOV NEBOLA POSÚDENÁ ZO STRANY EK, V KTOREJ FÁZE JE 
POTREBNÉ PREUKÁZAŤ HOSPODÁRNOSŤ VÝDAVKOV? 

V prípade, ak hospodárnosť výdavkov nebola posúdená zo strany EK v rámci schvaľovacieho 
procesu projektu predloženého do nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020, resp. 
o tom neexistuje žiadna auditná stopa, dodržanie pravidla zabezpečenia hospodárnosti výdavkov 
prijímateľ preukáže a poskytovateľ overí až v rámci implementácie projektu, vo fáze finančnej 
kontroly obstarávania, resp. vo fáze administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu.  

UPOZORNENIE:  

Poskytovateľ je oprávnený11 vo fáze finančnej kontroly 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. 

6. 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 viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP (okrem zákaziek podľa § 8 ods. 1 písm. a) 
a písm. b) ZVO). Pre bližšie informácie dávame do pozornosti 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 


