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VEREJNÉ OBSTARÁVANIE, PRIESKUM TRHU A ZMLUVY 

 Ako má prebiehať verejné obstarávanie a prieskum trhu?  

Zákazka s predpokladanou hodnotou do 70 000,- EUR bez DPH je v zákone č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní upravená v § 117, v ktorom je okrem iného uvedené, že verejný 

obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady 

na predmet zákazky boli hospodárne, pričom je verejný obstarávateľ povinný postupovať tak, 

aby všetky jeho úkony boli preskúmateľné a riadne zdokumentované. 

Pri využívaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa uplatňujú princípy rovnakého 

zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti ako aj 

princíp proporcionality, princíp hospodárnosti a efektívnosti. Verejný obstarávateľ teda musí 

vedieť preukázať dodržiavanie týchto princípov, napríklad doložením prieskumu trhu. 

Zriaďovateľ alebo škola postupujú podľa internej smernice pre verejné obstarávanie, ak ju 

majú. Ak takúto smernicu nemajú, odporúča sa vykonať prieskum trhu:  

● zhromaždenie internetových ponúk (minimálne 3) – cenníky, katalógy 

● vyžiadanie si ponúk emailovou formou alebo zaslaním písomnej výzvy na predkladanie 

ponúk, telefonický prieskum trhu sa neodporúča 

● zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle alebo na profile 

verejného obstarávateľa alebo vo Vestníku ÚVO 

● vyhotovenie zápisu z prieskumu trhu s odôvodneným výberom dodávateľa 

(služba/predmet zákazky, dátum, popis prieskumu trhu, osoba vykonávajúca prieskum 

trhu, zdôvodnenie) 

Aký aktuálny má byť prieskum trhu? 

V prípade komodít pre projekt Modernejšia škola prieskum trhu nemôže byť starší ako 6 

mesiacov.   

Môže si škola vyhlásiť verejné obstarávanie sama alebo to musí urobiť zriaďovateľ ako 

prijímateľ dotácie? 

Zriaďovateľ je prijímateľom finančných prostriedkov. Ten však môže poveriť realizáciou 

projektu, a teda aj obstarávania, školu. Škola následne postupuje v zmysle smernice a 

interných predpisov. V praxi to znamená, že škola zrealizuje prieskum trhu ak je potrebný, 
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výber dodávateľov, zadávanie zákaziek a predloží zriaďovateľovi vyúčtovanie. Zriaďovateľ 

zašle finálne vyúčtovanie ministerstvu do 31. 10. 2021.  

Vyberie si prijímateľ sám dodávateľa týchto prvkov alebo existuje nejaký centrálny 

dodávateľ, kde sa bude nakupovať?  

Prijímateľ si sám vyberá aj obstaráva svojich dodávateľov. 

 

FINANČNÉ OTÁZKY 

 

Na aký účet zašle ministerstvo zriaďovateľovi dotáciu?/Musí si zriaďovateľ zriadiť nový 

účet pre účely tohto projektu?  

 

Ministerstvo zašle zriaďovateľovi (nie škole) finančnú dotáciu bezhotovostne na samostatný 

bankový účet zriadený na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu, ktorý 

bude uvedený aj v zmluve.  

Môže zriaďovateľ previesť financie na účet školy ? Ak áno, faktúry môžu byť vystavené na 

školu? 

Ak je škola realizátorom projektu, zriaďovateľ môže zaslať finančnú dotáciu na účet školy. 

Faktúry môžu byť vystavené na školu.  

Od kedy je možné použiť dotáciu na oprávnené výdavky? 

 

Dotáciu možno použiť na oprávnené výdavky uhradené v období od zverejnenia zoznamu 

podporených žiadateľov do 15. 10. 2021.  

Je v rámci tohto dotačného projektu možné zakúpiť kapitálové alebo bežné výdavky? 

  

V rámci dotačného projektu bol všetkým prijímateľom schválený rozpočet, ktorý obsahuje 

presné vyčíslenie kapitálových a bežných výdavkov, medzi ktorými nie je možné robiť 

dodatočné presuny.  

 

Je možné presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami alebo kategóriami 

rozpočtu?  

 

Štruktúru výdavkov uvedených v schválenom rozpočte je možné presúvať medzi jednotlivými 

položkami do výšky maximálne 20 % celého rozpočtu, avšak iba medzi bežnými alebo medzi 
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kapitálovými výdavkami. Finančné prostriedky nie je možné presúvať medzi bežnými a 

kapitálovými výdavkami.  

 

Rozsiahlejšie úpravy rozpočtu musí schváliť MŠVVaŠ SR, ktoré následne s prijímateľom 

uzavrie dodatok k zmluve.   

 

VECNÉ OTÁZKY 

Čo sa vypĺňa do kolónky „registrácia” v zmluve?  

Túto kolónku vypĺňajú len zriaďovatelia súkromných a cirkevných škôl, ktorí sú registrovaní v 

nejakom druhu štátneho registra (napr. register právnických osôb, evidencia občianskych 

združení, obchodný register a podobne). Ak zriaďovateľ takúto registráciu nemá, kolónka sa 

necháva prázdna.  

Je možné použiť dotáciu aj na modernizáciu počítačovej učebne alebo na zakúpenie 

nových počítačov resp. IKT? 

  

Nie, na tento účel dotácia určená nie je. 

   

Na webovej stránke ministerstva je inšpiratívny návod k dotácii, kde sú uvedené aj 

celkové hodnoty jednotlivých položiek, napr. školské lavice - maximálne 100 eur/ks. 

Znamená to, že ceny sú informatívne alebo môžu školy túto sumu prekročiť? 

 

Odporúčame inšpiratívne ceny dodržať. Prijímatelia sa predovšetkým riadia schváleným 

rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k zmluve.  

  

Je možné financovať výstavbu a zariadenie „outdoorovej“ učebne v školskom areáli resp. 

drevený altánok pre žiakov? 

 

Nie, na stavebné práce a vonkajšie priestory výzva určená nie je. 

  

Je možné použiť financie z projektu na stavebné práce pre vybudovanie modernejšej 

triedy, alebo len na vybavenie? 

 

Dotáciu je možné použiť len na vnútorné vybavenie, nie na stavebné práce. 

  

 

Pri vypĺňaní zmluvy sa vyskytli problémy, kam sa môžem obrátiť? 

  

Kontaktujte nás prosím mailom na adresu: modernejsiaskola@minedu.sk.   

mailto:modernejsia@minedu.sk

