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Projekt
opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj len ako „úrad") je kľúčovým nezávislým orgánom
štátnej správy pre kontrolu subjektov, ktoré nakupujú za verejné peniaze. Ročne sa cez verejné
obstarávanie, ktorého výsledkom je uzavretie zmluvy s dodávateľom, uzavrú zmluvy
v celkovej hodnote niekoľko mld. Eur, vrátane prostriedkov z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov (ďalej aj len ako „EŠIF") a aktuálne aj prostriedkov z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti ( ďalej aj len ako „plán obnovy a odolnosti").

1. Metodická podpora
Úrad od januára 2020 začal pôsobiť

SVOJOU

metodickou a školiacou činnosťou pnamo

v regiónoch, nakoľko zriadil postupne vo všetkých krajských mestách svoje detašované
pracoviská, ktoré poskytujú metodickú podporu priamo na mieste a vykonávajú pre subjekty,
ktoré postupujú v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZVO"), pravidelné školiace
aktivity.
Predmetným detašovaným pracoviskám pôsobiacim priamo v regiónoch by som chcel venovať
osobitnú pozornosť, pretože podľa môjho názoru majú zásadný vplyv na vnímanie úradu ako
odbornej, nezávislej a zároveň pm-klientsky orientovanej štátnej inštitúcie zodpovednej
za oblasť verejného obstarávania nielen v kontexte kontroly, resp. represie, ale predovšetkým
v kontexte kvalitnej metodickej podpory orientovanej zásadným spôsobom na prevenciu.
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Posúdenie podkladov a konzultácie priamo v re1zióne
Za kľúčovú časť svojej agendy považujem posilnenie pôsobenia úradu priamo v regiónoch,
predovšetkým v rámci metodickej činnosti. Chcem sa zamerať na preventívnu stránku procesov
verejného obstarávania a ich zákonného nastavenia. Úrad v súčasnosti na základe žiadostí

o ex ante posúdenie dokladov/dokumentov pred vyhlásením verejného obstarávania
kontroluje správnosť postupu, podmienok účasti z hľadiska ich primeranosti a pod.
Následne úrad zasiela verejnému obstarávateľovi posúdenie, pričom sa častokrát stáva,
že najmä menší verejní obstarávatelia za účelom správneho vyhodnotenia záverov
posúdenia žiadajú úrad o dovysvetlenie, resp. konzultáciu. Za účelom čo najefektívnejšej
a najrýchlejšej pomoci verejným obstarávateľom v tejto oblasti by som presadzoval,
aby následná potreba ďalšej konzultácie prebiehala priamo v regióne prostredníctvom
detašovaných centier. Za týmto účelom úrad navýši počet personálnych kapacít v týchto
regionálnych centrách o kapacity, ktoré sa budú priamo venovať podpore subjektov, ktoré chcú
čerpať finančné prostriedky EÚ, a ktoré musia realizovať proces verejného obstarávania
v zmysle pravidiel ZVO a zároveň pravidiel EÚ. Tieto personálne kapacity budú jasne
a adresne

poskytovať

konzultácie

v oblasti

verejného

obstarávania

pri

procesoch

pred vyhlásením verejného obstarávania s cieľom čo najviac eliminovať potenciálne chyby
v týchto procesoch a následné možné korekcie za porušenie pravidiel verejného obstarávania.
Zároveň sa tým zvýši kvalifikácia/odbornosť osôb, ktoré participujú v regiónoch u verejných
obstarávateľov/obstarávateľov na procesoch súvisiacich s verejným obstarávaním.
Uvedenou činnosťou sledujem, aby úrad pôsobil viac v regiónoch pre malých verejných
obstarávateľov, ktorí potrebujú adresnú a priamu metodickú podporu v kontexte zadávania
zákaziek pre uspokojenie svojich potrieb. Takýmto spôsobom sa chcem pri svojej činnosti
zamerať viac na systém prevencie ako represie pre vyhlasovateľov súťaží, čím sa dosiahne
aj transparentnejší, rýchlejší a efektívnejší spôsob nakupovania za verejné zdroje.
Metodická podpora miest a obcí
V Slovenskej republike je vyše 6000 subjektov, ktoré majú povinnosť postupovať podľa ZVO.
Sú to jednotlivé ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, rôzne štátne inštitúcie,
ale predovšetkým v najväčšej miere subjekty územnej samosprávy, ako obce a mestá. Každý
z týchto subjektov je samostatný verejný obstarávateľ a v drvivej väčšine svoje potreby
uspokojuje samostatnými nákupmi v zmysle ZVO vo svojej réžii.
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Pri výkone svojho mandátu sa chcem zamerať predovšetkým na malé obce a mestá v súvislosti
s využitím zákonného inštitútu spoločného verejného obstarávania. Cieľom je metodicky,
a prípadne aj zákonom podporiť združovanie osobitne malých obcí do väčších celkov
v rámci tohto inštitútu, aby takto v rámci inštitútu spoločného verejného obstarávania
mohli pokrývať svoje potreby efektívnejšie a hospodárnejšie. V danej oblasti by som chcel
využiť svojej poznatky získané v rámci spolupráce s OECD a aplikovať tzv. francúzsky model,
v rámci ktorého sa malí verejní obstarávatelia, predovšetkým malé mestá a obce združujú
do väčších celkov za účelom spoločného nákupu svojich predovšetkým bežných potrieb, ktoré
sú nevyhnutné pre ich každodennú činnosť.
Uvedené by malo za následok predovšetkým znižovanie finančnej a administratívnej záťaže
týchto subjektov za účelom pokrývania svojich bežných, resp. najčastejších potrieb, ktoré
realizujú procesom verejného obstarávania.
Metodická podpora a konzultácie poskytované menším verejným obstarávateľom pnamo
v regiónoch spolu s aktívnym využívaním spoločného verejného obstarávania by okrem vyššie
zmienených skutočností prispeli aj k zníženiu chybovosti vo verejných obstarávaniach a tým aj
k minimalizovaniu ukladania sankcií, príp. aj finančných korekcií u daných subjektov.
Zároveň sa chcem sústrediť aj na metodickú podporu obstarávania samospráv pri zadávaní
zákaziek lokálnym dodávateľom v rámci legislatívnych možností v súlade s európskym
právom.
Vzorové súťažné podklad v
Základným prvkom prevencie v procesoch verejného obstarávania, resp. čo najväčšej
eliminácie chýb, je vytvorenie databázy vzorových súťažných podkladov a zmlúv, ktoré
pomôžu verejným obstarávateľom/obstarávateľom pri procesoch súvisiacich s nákupmi
prostredníctvom ZVO.
Chcel by som sa zamerať na vytvorenie databázy vzorových podkladov/zmlúv
pre vybrané typy tovarov/služieb/stavebných prác, resp. reflektovať aktuálne potreby, ktoré
sa objavia na trhu v súvislosti aj s ekonomickou/zahraničnopolitickou situáciou. Verejným
obstarávateľom/obstarávateľom by mohli pomôcť napr. vzorové súťažné podklady pre nákup
energií, vzorové súťažné podklady na zákazky v rámci EŠIF, na čerpanie ktorých sa aktuálne
pripravujú výzvy a pod.
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Väčšie zameranie sa na podnikateľov
Jedným z mojich základných cieľov ako predsedu úradu bude výraznejšie zameranie sa v rámci
metodiky a vzdelávania v regiónoch aj na subjekty z podnikateľského prostredia. Verejné
obstarávanie a z neho plynúce výhody pre Slovenskú republiku sú závislé od podnikateľského
prostredia.
V konečnom dôsledku by takýto prístup mohol priniesť zvýšenie kvality predkladaných ponúk,
čo by mohlo zabezpečiť aj zrýchlenie samotného verejného obstarávania, v zmysle
jednoduchšieho vyhodnocovania ponúk ako aj zníženej miery chybovosti zo strany
záujemcov/uchádzačov. V neposlednom rade to môže zvýšiť aj povedomie o verejnom
obstarávaní v podnikateľskom prostredí, čo by mohlo podnietiť väčší okruh dodávateľov
zapojiť sa do procesu verejného obstarávania a v konečnom dôsledku zabezpečiť aj väčšiu
úsporu verejných financií na strane verejných obstarávateľov/obstarávateľov, keďže by sa
rozšírila hospodárska súťaž. Mám za to, že sa treba viac zamerať najmä na malé, resp. stredné
podniky, či už v rámci školení alebo metodickou podporou, nakoľko vychádzam z predpokladu,
že tieto subjekty sa neprihlasujú do procesov verejného obstarávania predovšetkým z dôvodu
nedostatku odborných a praktických vedomostí o možnosti zapojiť sa do procesov verejného
obstarávania. V rámci metodickej, odbornej a praktickej podpory by som sa venoval
podnikateľským subjektom v kontexte školení, metodickej podpory

zameranej

na prípravu/obsah ponuky a pod.
Tematické okruh - zlepšovanie verejného obstarávania vo vybraných oblastiach
Na základe mojej dlhoročnej spolupráce s medzinárodnou organizáciou OECD a podľa ich
vzoru, by som chcel na úrade, ako nový predseda, zaviesť tzv. hlavnú tému roka, čo by
znamenalo, že počas vybraného roka by sa jednej oblastí venovala zvýšená pozornosť v zmysle
tematicky zameraných školení, vydávania metodiky v danej oblasti a organizovania
špecializovaných stretnutí a workshopov. Týmto spôsobom by mohli byť v danom roku
systematicky riešené o. i. aj problémové otázky v rámci vybranej témy z hľadiska verejného
obstarávania.
Mám za to, že takto zvolená stratégia vzdelávania môže priniesť veľké pokroky v jednotlivých
oblastiach, a tak zvýšiť nielen kvalitu verejného obstarávania, ale priniesť aj viac odbornosti
do prostredia, v rámci ktorého sa zákazky z danej oblasti obstarávajú. Mám v záujme
každoročne vybrať takú konkrétnu oblasť v rámci verejného obstarávania, odborná diskusia
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o ktorej bude prínosom aj s ohľadom na aktuálne riešené problémy u odbornej verejnosti
v oblasti verejného obstarávania, ako aj s ohľadom na rozhodovaciu prax a pod. (napríklad
doprava alebo zdravotníctvo).
Zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty verejného obstarávania. veda a výskum
Ochrana životného prostredia, problémy vyskytujúce sa v prostredí spoločnosti, ale aj podpora
vedy a výskumu sú dôležité témy, ktoré sa nás dotýkajú v tomto čase možno viac ako
kedykoľvek predtým. V rámci svojej činnosti budem trvať na tom, aby aj naďalej prebiehali
školiace aktivity na predmetné témy. Taktiež budem dohliadať na to, aby boli o týchto témach
pravidelne vydávané metodiky, príklady dobrej praxe, či vzorové dokumenty, ktoré budú
nápomocné pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov pri vyhlasovaní ich vlastných
verejných obstarávaní s aplikáciou sociálnych hľadísk, environmentálnych hľadísk
alebo v oblasti vedy a výskumu.
Aj napriek tomu, že pod mojím vedením zamestnanci odboru dohľadu zorganizovali už
19 školení, 2 workshopy s medzinárodnou účasťou a taktiež uverejnili tomu prislúchajúce
množstvo metodík zameraných na témy sociálneho verejného obstarávania, zeleného verejného
obstarávania a vedy a výskumu, aj naďalej považujem túto oblasť za dôležitú a ako predseda
tomu budem naďalej podporovať aplikáciu a využívanie inštitútov, ktoré podnecujú
k zodpovednému prístupu k verejnému obstarávaniu.
Zároveň mám záujem osobitne otvoriť tému veda a výskum na rokovaní so zástupcami
Európskej

komisie

v kontexte

možných

legislatívnych

zmien

súvisiacich

s podporou/zjednodušením verejného obstarávania v oblasti vedy a výskumu, čo by malo
pozitívny efekt na činnosť našich vedeckých inštitúcií a ich konkurencieschopnosť v porovnaní
so zahraničnými subjektami.

2. Právna istota a spolupráca v procesoch kontrol verejného
obstarávania,

osobitne
,

v rámci

zákaziek

z finančných

v

prostriedkov EU, vrátane ESIF a plánu obnovy a odolnosti
V posledných rokoch prešiel úrad mnohými zmenami, no medzi tie najväčšie možno určite
zaradiť reformu efektívnosti kontroly zákaziek, ktoré boli financované z fondov Európskej
únie. Nakoľko doterajšia právna úprava kontroly takýchto zákaziek znamená jej realizáciu
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na viacerých úrovniach a organizačných zložkách, ktoré musia medzi sebou komunikovať,
v určitých prípadoch dochádza k názorovým nezrovnalostiam v rámci jednotlivých rozhodnutí
úradu/Riadiaceho orgánu/Orgánu auditu, čo vnáša do procesu verejného obstarávania prvky
právnej neistoty predovšetkým medzi prijímateľmi. V posledných rokoch evidujem zásadný
pokrok v tejto otázke s cieľom minimalizácie týchto názorových disproporcií, predovšetkým
medzi úradom a Orgánom auditu Ministerstva financií SR.
Od roku 2020 som viedol pracovnú skupinu (ÚVO-MIRRI-MF SR) za účelom nastavenia
nového systému kontroly verejného obstarávania v rámci čerpania prostriedkov z EŠIF
na programové obdobie 2021-2027. Aj táto nová schéma kontroly, v rámci ktorej bude úrad
plniť úlohy tzv. sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Slovensko, zásadným
spôsobom prispeje k zjednodušeniu, zrýchleniu a celkovému zefektívneniu čerpania
prostriedkov z týchto fondov.
S cieľom zlepšiť proces verejného obstarávania a elimináciu dodatočných korekcií bude mojou
snahou vytvoriť ešte užšiu spoluprácu s orgánom auditu, aby sme našli prienik pri zjednocovaní
rozhodovacej praxe a nazeraní na proces verejného obstarávania v prostredí Slovenskej
republiky. Práve úzkou spoluprácou a konzistentnou rozhodovacou praxou obidvoch orgánov,
ktoré sa podieľajú na procesoch overovania verejného obstarávania zákaziek financovaných
z EŠIF alebo plánu obnovy a odolnosti, možno zásadným spôsobom prinavrátiť dôveru
prijímateľov v príslušné orgány v kontexte bezproblémového čerpania týchto prostriedkov
bez zbytočných, resp. následných korekcií, ktoré v mnohých prípadoch predstavujú enormnú
záťaž na rozpočet prijímateľov a mnohokrát vedú k negatívnemu vnímaniu čerpania týchto
prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pre ekonomický rast krajiny.
Nemenej dôležitú úlohu vidím v zintenzívnení spolupráce v oblasti kontroly s orgánmi činnými
v trestnom konaní, vrátane Generálnej prokuratúry (najmä pri odhaľovaní podvodu, korupcie
a iných trestných činov v oblasti verejného obstarávania), Najvyšším kontrolným úradom
(predovšetkým v rámci posudzovania hospodárnosti) a Protimonopolným úradom
(napr. v rámci boja proti kolúzii vo verejnom obstarávaní). Berúc do úvahy aj podpísané dohody
o spolupráci plánujem aj naďalej pokračovať v prehlbovaní spolupráce s týmito subjektami,
aby sa predišlo nezákonným únikom finančných prostriedkov poskytnutých z EÚ.
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3. Profesionalizácia úradu a previerky
Úrad v rámci svojej kontrolnej činnosti, zahŕňajúcej revízne postupy, kontrolu pred,
resp. po uzavretí zmluvy a ex ante posúdenia, skontroluje ročne zákazky za vyše 12 mld. Eur.
Zároveň úrad v rámci tejto svojej kontrolnej činnosti ročne vybaví cez 1200 konaní
(námietky/kontroly/ex ante). V zmysle uvedeného je preto kľúčové, aby úrad kládol dôraz
na odbornosť, nezávislosť a profesionalitu personálnych kapacít, ktoré vykonávajú kontrolnú
činnosť úradu.
Profesionalizácia interných kapacít úradu
Úrad zavádza profesionalizáciu verejného obstarávania v Slovenskej republike, v rámci ktorej
sa kreuje inštitút odborných garantov zodpovedných za realizáciu a priebeh verejného
obstarávania v závislosti od príslušných limitov v rámci zadávania zákaziek prostredníctvom
ZVO. Uvedená právna úprava vyžaduje pri realizácii postupu v rámci verejného obstarávania
(v závislosti od limitu) od fyzickej/právnickej osoby odbornú spôsobilosť (tzv. status
odborného garanta), ktorú v zmysle svojich budúcich kompetencií preveruje úrad. Personálne
kapacity úradu, ktoré priamo vykonávajú kontrolnú činnosť úradu (námietky, kontrola,
ex ante), a ktoré overujú zákazky v hodnote niekoľko mld. Eur, takouto povinnosťou
nedisponujú. Je legitímnou otázkou, či je zodpovedné, ak osoby, ktoré realizujú proces
verejného obstarávania musia mať status odborného garanta a odborníci, ktorí ho kontrolujú
v rámci úradu takouto povinnosťou ani v obmedzenom rozsahu nedisponujú. Považujem
za dôležité, aby v prípade existencie odborných garantov na strane verejných obstarávateľov
bol zriadený obdobný inštitút aj medzi zamestnancami úradu. Preto v zmysle uvedeného
navrhujem, aby personálne kapacity úradu, ktoré sa podieľajú na kontrolnej činnosti
úradu, absolvovali proces skúšok/školení v obdobnej miere ako osoby, ktoré realizujú
proces verejného obstarávania. Uvedená skutočnosť odstráni disproporciu medzi osobami

realizujúcimi a zodpovednými za proces verejného obstarávania a osobami, ktoré sa podieľajú
na kontrolnej činnosti úradu. Taktiež sa zvýši odborná úroveň a požiadavky na osoby, ktoré
zodpovedajú za kontrolnú činnosť úradu. Interná profesionalizácia je kľúčová pre efektívny
výkon dohľadu nad verejným obstarávaním ako aj pre rýchle čerpanie európskych finančných
prostriedkov.
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Previerkv určených osôb zodpovedných za kontrolu VO
Slovenská republika a subjekty, ktoré obstarávajú pre zabezpečenie svojich špecifických
potrieb, ktoré súvisia aj s čoraz zložitejšou zahraničnopolitickou situáciou, obstarávajú stále
častejšie také tovary/služby/stavebné práce, ktoré svojou povahou predstavujú zákazky,
pre kontrolu ktorých je nevyhnutné disponovať bezpečnostnou previerkou Národného
bezpečnostného úradu. V minulosti sa viackrát stalo, že úrad v kontexte utajenia dokumentov
zo strany verejných obstarávateľov nebol schopný skontrolovať relevantným a zákonným
spôsobom zákonnosť procesu verejného obstarávania, čo malo zásadný dopad na reputáciu
úradu a jeho dôveryhodnosť. Preto úrad rozbehol pri kľúčových osobách, aby nebola
paralyzovaná kontrolná činnosť úradu, proces previerok, v určitých prípadoch až na stupeň
utajenia „Tajné". Až následne bol úrad schopný ukončiť také kontroly, ako zákazky realizované
Finančným riaditeľstvom alebo Národnou diaľničnou spoločnosťou. Uvedené previerky
kľúčových osôb zodpovedných za kontrolu verejného obstarávania majú taktiež prevenčný
a protikorupčný rámec. Preto v zmysle svojho projektu navrhujem, aby osoby pôsobiace
na kľúčových pozíciách úradu v rámci kontrolnej činnosti disponovali previerkami
Národného bezpečnostného úradu v rôznom stupni utajenia. Riaditeľ odboru dohľadu
priamo zodpovedný za procesy spojené s výkonom dohľadu a kontrolou subjektov
zapojených do procesu verejného obstarávania by bol povinný disponovať previerkou
na stupeň „Tajné". Taktiež riadiaci pracovníci odboru dohľadu by mali disponovať

previerkami v rôznom stupni v nadväznosti na obsah a rozsah kontrol, ktoré sú v ich gescii
vykonávané.

4. Nové kompetencie úradu
Novelou ZVO- zákonom č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov bola prijatá právna úprava, ktorá s účinnosťou od 01. 07. 2022
umožňuje riadiacemu orgánu poveriť úrad vykonávaním činnosti orgánu kontroly, t.j. kontrolou
verejných obstarávaní zákaziek financovaných z EŠIF v rámci programového obdobia 2021 2027. V krátkej dobe sa má za týmto účelom uzatvoriť zmluva o delegovaných právomociach
medzi úradom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Do roku
2024 sa má na úrad postupne presunúť, resp. vytvoriť celkovo 150 administratívnych kapacít.
Taktiež bola v júni 2022 podpísaná dohoda o spolupráci medzi úradom a Úradom vlády SR,
v kontexte ktorej bude úrad zásadným orgánom pre výkon kontroly zákaziek financovaných
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z plánu obnovy a odolnosti. Na základe tejto novej kompetencie úrad navýši administratívne
kapacity o 53 miest.
Dokopy sa jedná o 203 nových administratívnych kapacít na roky 2022 - 2027 (EŠIF),
resp. 2022 - 2026 (plán obnovy a odolnosti).

V kontexte vyššie uvedeného a len v súvislosti s výkonom týchto dvoch kompetencií, ktoré sú
zásadné pre riadne a efektívne čerpanie prostriedkov z EŠIF, resp. plánu obnovy a odolnosti,
úrad už v tomto období rozbieha procesy súvisiace s postupným náborom týchto
administratívnych kapacít tak, aby neboli žiadnym spôsobom zmarené, resp. ohrozené tieto
kontrolné kompetencie úradu. Ako predseda úradu plánujem v tomto smere pokračovať
a zároveň začať realizovať aj aktívnu spoluprácu s akademickou obcou, ako sú napr. univerzity,
ktorá by spočívala nielen v spolupráci v oblasti náboru nových zamestnancov, ale aj
v zabezpečení vzdelávacích a školiacich aktivít za účelom čím skoršej adaptácie
a čo najlepšieho odborného rastu týchto nových administratívnych kapacít.
V rámci činnosti predsedu úradu by som nadviazal na svoju doterajšiu činnosť gestora
pracovnej skupiny, ktorá pripravovala nový koncept kontroly eurofondových zákaziek v rámci
programového obdobia 2021-2027 a zároveň činnosť osoby zodpovednej za prípravu
potrebných krokov súvisiacich s tým, aby úrad mohol začať vykonávať túto novú kompetenciu
a pokračoval v tejto činnosti tak, aby táto nová kompetencia úradu priniesla očakávaný
výsledok, a to predovšetkým zrýchlenie kontrolného procesu zákaziek financovaných
z európskych fondov a jeho celkové zjednodušenie.
K obom uvedeným oblastiam - k výkonu kontroly zákaziek financovaných z plánu obnovy
a odolnosti ako aj k úradu ako sprostredkovateľského orgánu by som pristúpil ako predseda
zodpovedne využijúc svoje skúsenosti.
Zároveň si uvedomujem, že sú v Slovenskej republike čerpané prostriedky aj z fondov
mimo operačného programu

Slovensko, napr. v rámci Programu rozvoja vidieka

(Pôdohospodárska platobná agentúra), pričom túto oblasť vnímam z pohľadu verejného
obstarávania ako aj korekcií udeľovaných orgánom auditu za problémovú. Ako predseda
budem v tomto smere iniciovať odbornú diskusiu za účelom zlepšenia realizácie verejných
obstarávaní z pohľadu dodržiavania pravidiel ZVO, čo bude mať priamy súvis aj s elimináciou
korekcií.
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5. Legislatíva
Príprava nových smerníc o verejnom obstarávaní
ZVO je transpozíciou najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/23/EÚ
z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií, smernice Európskeho parlamentu a Rady
č. 2014/24/EU z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES
a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní
vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17 /ES, ktoré regulujú právne vzťahy a postupy
v oblasti verejného obstarávania. V Slovenskej republike transpozíciu uvedených smerníc
predstavuje jeden ucelený právny predpis, a to ZVO.
V kontexte plánu legislatívnej činnosti Európskej komisie bolo doteraz zvykom, že platnosť
smerníc v oblasti verejného obstarávania je plánovaná na určité obdobie a následne sa obsah
smerníc prehodnocuje a prijíma sa nové znenie smerníc. Ak by boli v najbližších piatich rokoch
začaté rokovania na úrovni expertov členských štátov EÚ, ktorých úlohou bude pripraviť znenie
nových smerníc, budem tejto problematike venovať ako predseda úradu náležitú pozornosť.
Uvedená skutočnosť je totiž významnou príležitosťou pre Slovenskú republiku, aby otvorila
kľúčové otázky smerujúce k lepšej a prehľadnejšej regulácii, vyriešila aplikačné problémy,
resp. zohľadnila národné špecifiká. Medzi príklady môžem uviesť aplikačný problém v oblasti
vedy a výskumu pri požiadavke umožnenia predkladania ekvivalentov v prípade, že verejný
obstarávateľ nevie predmet zákazky opísať na základe technických špecifikácií.
V kontexte vyššie uvedených skutočností by som zriadil expertnú skupinu pod záštitou
predsedu úradu, ktorá by reflektovala všetkých dôležitých zástupcov verejného
a súkromného sektora, s osobitným dôrazom na zástupcov relevantných inštitúcií
pôsobiacich v oblasti vedy a výskumu, ako aj priemyslu. Uvedenú príležitosť vnímam ako
kľúčovú pre transparentný a efektívny rozvoj verejného obstarávania v Slovenskej
republike.

V Bratislave, 23. 08. 2022

Mgr. Tomáš Lepieš
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