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Úprava plánu verejného obstarávania na rok 2021 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

 

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „výkonná rada“) 

schválila dňa 18. marca 2021 podľa čl. 9 ods. 1 písm. i) Štatútu Slovenskej akreditačnej agentúry 

pre vysoké školstvo túto úpravu plánu verejného obstarávania na rok 2021 Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo. 

 

Článok 1 
Základné ustanovenie 

 

1. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) pri čerpaní 

a využívaní finančných prostriedkov je povinná postupovať v zmysle zásad hospodárnosti, 

účelnosti, účinnosti a efektívnosti a dodržiavať zákon č.357/2015 o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), zákon č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“) a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o rozpočtových pravidlách“). Finančné prostriedky  agentúra nesmie vynakladať nad 

rámec zákona. 

Článok 2  
Vymedzenie základných pojmov v súlade so zákonom  

1. Verejným obstarávaním (ďalej len „VO“) sú pravidlá a postupy podľa zákona, ktorými sa 

zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na 

poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií 

na služby a správu vo verejnom obstarávaní. 

2. Verejný obstarávateľ: Zákon v § 7 ods. 1 vymedzuje okruh subjektov, tzv. klasický sektor – 

verejných obstarávateľov, na ktorých sa vzťahuje povinné uplatňovanie zákona, a to bez 

ohľadu na pôvod finančných prostriedkov (či už z vlastných zdrojov, alebo zo zdrojov verejného 

rozpočtu). 

3. Plán verejného obstarávania na rozpočtový rok je základným dokumentom verejného 

obstarávania. Plán verejného obstarávania je plánovací dokument na koordináciu verejného 

obstarávania, ktorý obsahuje súhrn tovarov, služieb a stavebných prác obstarávaných v 

príslušnom rozpočtovom roku alebo počas platnosti zmluvy. Určuje jednotlivé zákazky, 

množstvá a predpokladané hodnoty zákaziek, určuje postupy, metódy a lehoty na prípravu a 

realizáciu verejného obstarávania, typy zmlúv, ich platnosť a lehoty plnenia v nadväznosti na 

prioritu verejného obstarávania. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) sa určí prioritne na základe údajov a 

informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nie sú k dispozícii 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4437400-4437405&f=2
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údaje o rovnakom alebo porovnateľnom nákupe, určí sa predpokladaná hodnota na základe 

údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením prípravnou trhovou konzultáciou 

alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom (výber informácií z katalógov, 

elektronických katalógov a pod.). Predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu 

zadávania zákazky 

Článok 3  
Plán verejného obstarávania na rok 2021 

1. Nakoľko hlavným a základným zdrojom príjmu agentúry na rok 2021 sú účelovo viazané 

finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, poskytnuté prostredníctvom rozpočtu poskytovateľa 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), 

a to v súlade s §19 ods.5 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

269/2018 Z. z.“) na materiálne a finančné zabezpečenie činnosti prijímateľa (ďalej len „účel“), 

za splnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, musí agentúra prispôsobiť plánované 

aktivity tak, aby ich vedela všetky pokryť finančne z rozpočtu. Na základe neschválenia 

požadovaného navýšenia rozpočtu na rok 2021, upravujeme touto cestou plán verejného 

obstarávania oproti pôvodnému plánovaniu a meníme časť prioritných požiadaviek agentúry 

v zmysle plánovaného interného rozvoja. 

2. Finančné prostriedky plánuje agentúra použiť v zmysle predloženého plánu verejného 

obstarávania (ďalej len „plán VO“) v štruktúre tovarov a služieb v členení uvedenom 

v tabuľke, príloha č.1. Neočakávané výdavky, prípadne neuskutočnenie nákupov v zmysle 

plánu VO, môžu byť spôsobené celosvetovou pandémiou COVID 19. 

3. Položka – Tovary  

Agentúra zníži výdavky plánované v položke tovarov pre rok 2021, nakoľko pre pretrvávajúcu 

pandemickú situáciu nie je potrebné zabezpečiť nákup v rozsahu pôvodne plánovanom a to 

najmä na:  

• audio-vizuálna technika, na novo prenajatom 3 poschodí, 

• drogériový tovar a nákup kancelársky potrieb z dôvodu predovšetkým práce z domu na 

základe nariadenia Vlády SR 

• zníženie výdavkov na nákup IT techniky (notebooky, stolové PC), 

• plánovaní verejné obstarávanie pre zakúpenie úložiska agentúry, bude agentúra riešiť 

cez dodávateľa predmetnej služby, nakoľko je to pri veľkosti agentúry aktuálne cenovo 

výhodnejšie (počet pracovníkov zodpovedných za server, starostlivosť, chladenie, 

zálohovanie, priestor a iné špecifiká) 

• nákup mobilnej priečky sa nebude realizovať z dôvodu, že sa podarilo agentúre 

zabezpečiť prenájmom ďalších priestorov dostatočný počet kancelárii, 
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4. Položka – Služby  

plánované výdavky v položke služby na rok 2021 sú upravené z dôvodu pretrvávajúcej 

pandemickej situácie, nakoľko nie je potrebné zabezpečiť nákup v rozsahu pôvodne 

plánovanom, nasledovne: 

a) Zníženie plánovaných nákladov sa prejavilo v uvedených položkách: 

• Vzdelávanie – zníženie pre domáce aj medzinárodné vzdelávanie, nakoľko 

kolegom dá väčšiu pridanú hodnotu prezenčné vzdelávanie. Cestovanie do 

zahraničia je aktuálne obmedzené pre COVID 19, preto sa znižuje položka na 

zahraničné stáže a domáce vzdelávania v zmysle prílohy. 

• Cestovné náhrady -  prioritne pre zahraničné pracovné cesty, 

• Konzultačné služby, 

• Tematické konferencie - predpokladáme ich zabezpečenie formou online prenosu, 

• Poplatky - zahraničným akreditačným agentúram. 

b) Zvýšenie, respektíve pridanie položiek plánovaných nákladov nasledovne: 

• Komplexné zabezpečenie prieskumného dotazníka pre študentov, 

• Komplexné zabezpečenie kampane, komunikácie a prezentácie výsledkov na 

dotazníkový prieskum SAAVŠ. 

 

Článok 4  
Zmena plánu verejného obstarávania na rok 2021 

1. Zmena plánu verejného obstarávania na rok 2021 je možná len vypracovaným a predloženým 
dodatkom, ktorý podlieha opätovne schváleniu výkonnou radou agentúry. 

 

 

V Bratislave 18.03.2021      

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

      Predseda výkonnej rady agentúry 

 

 

 

 

 

 


