
 
 
 
 

   Bratislavská regionálna komora SOPK 

 
 

Pozvánka na seminár 
 
Dátum konania:                 13. október  2005 
 
 
Miesto konania:                 Centrum ďalšieho vzdelávania 
                                          Palisády 22, Bratislava                     
                                   
                

Predmet seminára:       Verejné obstarávanie a  
                            nenávratná finančná pomoc 
      
 
Lektori:           Ing. Bobrík Anton,  

      školiteľ Úradu pre verejné obstarávanie 

 
Ing. Markovičová Oľga,  
školiteľ Úradu pre verejné obstarávanie 

 
 

                          
Účastníci :      Seminár je určený najmä podnikateľom, 
                                 ktorí sa uchádzajú o účasť vo verejnom  
                                 obstarávaní s cieľom získať zmluvu  
                                 (verejnú objednávku), ale aj tým, ktorí  
                                 chcú získať nenávratnú finančnú pomoc 
                                 (NFP) z verejných prostriedkov  
                                 (štát, štrukturálne fondy EÚ). 

  
 
Cieľom seminára je poskytnúť informácie a vysvetlenia 
k aplikácii zákona o verejnom obstarávaní pri získavaní 
verejných zmlúv a/alebo  pri získavaní nenávratnej finančnej 
pomoci z verejných prostriedkov od  štátu alebo zo 
štrukturálnych fondov EÚ.    
 



Program: 
 
 8.30 hod  – 9.00  hod            Prezentácia účastníkov, otvorenie seminára 
 
 9.00 hod – 12.00 hod  
 
1. Úvod, Inštitucionálny rámec 
 
2. Verejné obstarávanie 

2.1. Ciele, princípy a etapy verejného obstarávania 
2.2. Podnikateľ – záujemca, uchádzač 
2.3. Zákon – štruktúra  
2.4. Metódy verejného obstarávania 
2.5. Postupy verejného obstarávania 
2.6. Opravné prostriedky v procese verejného obstarávania 
 

3. Nenávratná finančná pomoc (NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ 
3.1. Projekty – Výzvy 

  
 

12.00 hod. -13.00 hod.         Obed 
 
13.00 hod. - 14.00 hod           
 

1. Prípadová štúdia a diskusia 
 
2. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odborný garant:                  Mgr.Daniela Bestrová   
                                               e-mail: bestrova@sopk.sk 
                                               tel.č. 02/48291297 
                                               fax: 02/48291249 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Bratislavská regionálna komora SOPK 
Jašíkova 6,  826 73 Bratislava 29,tel.: 02/48291 229,297; fax: 02/48291249,260   

e-mail: jankovicova@sopk.sk 

 

Záväzná prihláška 
 
Seminár: Verejné obstarávanie a NFP 
Dátum: 13. október  2005 (štvrtok)  
Miesto: Centrum ďalšieho vzdelávania, Palisády 22, Bratislava  
 
Meno, titul: ...................................................................................................................................... 
 
Funkcia:  ...........................................................E-mail:................................................................... 
 
Firma: ..................................................................................Tel.č.................................................... 
 
Adresa, PSČ: .................................................................................................................................... 
 
IČO: ............................................................. IČ pre DPH: ............................................................ 
 
Banka a bankové spojenie: ............................................................................................................ 
 
Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy-potrebné pre vyhotovenie faktúry! 
 
Potvrdzujeme účasť  na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške  
člen: 1.547.-Sk (1.300.-+DPH )  / nečlen: 2.142.-Sk (1.800.-Sk +DPH )  
(prosíme zakrúžkujte platbu podľa členstva v SOPK) 
 
1. prevodom na účet BRK SOPK Bratislava vo VÚB Bratislava-Ružinov, číslo účtu  
     36733-062/0200, VS: 131005, IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236 
     vykonaným dňa: ................................................................................................ 
2.  poštovou poukážkou dňa .................................................................................. 

Záväznú prihlášku láskavo odošlite/odfaxujte /odmailujte čo najskôr a doklad o zaplatení 
poplatku (výpis z účtu / kópiu poštovej poukážky) odošlite/odfaxujte na uvedenú adresu pred 
termínom konania seminára. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. 

 
 
 
 
 
 
Dátum:                                                                       Pečiatka a podpis: 
 
 
 



 
 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 
 
 
 
Termín konania:    13. október  2005   
 
Uzávierka prihlášok:    12. október  2005  
 
 
Miesto konania:    Centrum ďalšieho vzdelávania  
      Palisády 22, Bratislava 
 
 
Doprava:     Miesto konania seminára je dostupné MHD. 
      Zo železničnej stanice  autobus č., 93  -  
                                                            vystúpiť na Hodžovom nám (prezidentský palác) 
      Pešo jednu zástavku, alebo trolejbusom č.208,  
                                                            a č.207, vystúpiť na zástavke Kozia ul.                    
               Z autobusovej stanice Mlynské Nivy trolejbus  
                                                            č.208, vystúpiť na zástavke Kozia ul. 
       
Organizačný garant:                      Alena Jankovičová 
                                                                  Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 
                                                    tel:   02/48291229 ,257 
                                                       fax:  02/48291249,260  
                                                    e-mail: jankovicova@sopk.sk 

 
 
Potvrdenie účasti:        Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní   
                                    riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky a po overení  
                                     zaplatenia účastníckeho poplatku na  uvedený účet. 
 
 
Účastnícky poplatok:  ČLEN SOPK..........................  1.300,- Sk+DPH 
           NEČLEN SOPK.....................  1.800,- Sk+DPH 
                                     V poplatku je zahrnuté občerstvenie a obed. 
                                           
Storno:                         Účastnícky poplatok sa pri neúčasti  nevracia, seminára   
                                   sa však môže zúčastniť iný zástupca spoločnosti. 
 
 
Upozornenie:              Od 1.8.2004 je SOPK  registrovaným  platcom DPH! 
                                    Daňové identifikačné číslo:        2020815236 
                                    Identifikačné číslo pre DPH: SK 2020815236 
                                    IČO: 30842654 sa nemení. 
 

 


