
Ing. Lucia Veselská, � 

Profesijný štruktúrovaný životopis 

kandidáta na člena Rady Uradu pre verejné obstarávanie 

Osobné údaje 

Meno / Priezvisko Lucia V eselská, Ing. 

Adresa trvalého pobytu 

Dátum narodenia 

Národnost' 

Gsm 

E.mail 

Profesionálna kariéra 

Od- do 6/2015 - trvá 

Pracovné zaradenie 

Názov a adresa 

zamestnávate!' a 

Hlavná činnost' 

a zodpovednost' 

Poradca generálneho riaditel'a 

Slovak Business Agency, Karadžičova 2,811 09 Bratislava, Slovensko 

(Záujmové združenie právnických osôb: Ministerstvo hospodárstva SR, 

Združenie podnikatel'ov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz; 

špecializovaná inštitúcia na podporu malých a stredných podnikov) 

zodpovednost' za strategické plánovanie činností Slovak Business 

Agency (d'alej ako ,,SBA'') a koordináciu sekcií, odborov a oddelení 

SBA 

- plánovanie, riadenie a zabezpečovanie aktivít, súvisiacich s predmetom 

činnosti SBA; 

- koordinácia činnosti jednotlivých sekcií, odborov a oddelení SBA; 

- koordinácia vybraných aktivít podl'a pokynov a priorít generálneho 

riaditel'a a/alebo finančného riaditel'a a zástupcu generálneho riaditel'a 

vrátane zabezpečenia vertikálnej komunikácie v rámci SBA; 

- vypracovávanie strategických podkladov podl'a zadania generálneho 

riaditel'a a /alebo finančného riaditel'a a zástupcu GR; 

- metodická, konzultačná a poradenská činnost' pre vedenie SBA, ako aj 

pre ostatné organizačné zložky; 

podpora funkčnosti efektívneho riadenia SBA a spolupráca pri jej 

naplňaní; 

- spolupráca na príprave národných projektov financovaných z fondov 

EU a iných finančných mechanizmov; 

- pripomienkovanie a príprava dokumentácie pre ostatné projekty a 

národné projekty implementované SBA; 

- vykonávanie ostatných odborných činností pre ostatné projekty a 

národné projekty implementované SBA; 

- plnenie operatívnych úloh udelené . generálnym riaditel'om a/alebo 

finančným riaditel'om a zástupcom generálneho riaditel'a; 

- plánovanie, riadenie a zabezpečovanie a kontrola procesov verejného 

, 
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obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- koordinácia činností pri realizácii verejného obstarávania v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Od- do 12/2006 - trvá 
Pracovné zaradenie Riaditeľ spoločnosti / Odborný garant na verejné obstarávanie 

Názov a adresa PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36,821 08 Bratislava, Slovensko 
zamestnávateľa (Poradenská a konzultačná spoločnosť pre oblasť verejného obstarávania, 

manažment projektov a poradenstva v riadení) 

Hlavná činnosť 
a zodpovednosť 

- zodpovednosť za hospodárenie, riadenie a konanie v mene Spoločnosti; 

- tvorba stratégie rozvoja Spoločnosti, identifikácia podnikateľských a 
obchodných príležitostí, príprava podnikateľských plánov; 

- operatívne riadenie Spoločnosti za účelom dosiahnutia stanovených 
cieľ ov; 

- vystupovanie v mene spoločnosti, vedenie obchodných jednaní, 
prezentácií, vyjednávanie zmluvných podmienok, 
rozhodovanie/schvaľovanie a podpisovanie zmlúv; 
vyhľadávanie a získavanie obchodných partnerov, jednanie s kľúčovými 
klientmi a partnermi; 

dodržiavanie platných právnych nonem a nastavenie interných 
administratívnych pravidiel; 

- činnosť odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie; 
- vypracovávanie pri jednotlivých postupoch verejného obstarávania 

dokumentáciu pre verejné obstarávanie; 
- poskytovanie odborného poradenstva a konzultácií k jednotlivým 

úkonom klientov v oblasti verejného obstarávania; 
- vypracovávanie interné predpisov v oblasti verejného obstarávania; 

- priama účasť na rokovaniach o rozhodujúcich skutočnostiach v oblasti 
verejného obstarávania; 
priama účasť v komisiách zriadených za účelom otvárania a 
vyhodnocovania ponúk vo verejnom obstarávaní; 

- komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie vyplývajúca zo zákona 
o verejnom obstarávaní v platnom znení; 
poskytovanie iných služieb súvisiacich so zákonom o verejnom 
obstarávaní v platnom znení podľa požiadaviek klienta v jednotlivých 
postupoch verejného obstarávania; 
zastupovanie klienta v plnom rozsahu v konaniach týkajúcich sa 
verejného obstarávania; 

- manažment projektov a/alebo programov financovaných z fondov 
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Európskej únie a/alebo spolufinancované mnohostrannými inštitúciami 
a inými darcami. 
a pod. 

Od - do 05/2005 - 11/2006 
Pracovné zaradenie Poradca predsedu Úradu 

Riaditeľ odboru námietok 
Názov a adresa Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, 820 04 Bratislava, 
zamestnávateľa Slovensko 

Hlavná činnosť a 
zodpovednosť 

(Ústredný orgán štátnej správy pre verejné obstarávanie) 
riadenie odboru a zodpovednosť za činnosť odboru; 
plnenie úloh Úradu pre verejné obstarávanie ( ďalej len „úrad") na úseku 
tvorby štátnej politiky, koncepcií, systémových analýz, programov 
rozvoja a výkonu v oblasti konania o námietkach vo vereJnom 
obstarávaní 
koordinácia systému v oblasti konania o námietkach, analyzovanie 
získaných poznatkov a ich využívanie pri tvorbe všeobecne záväzných 
právnych predpisov; 
na úseku odbornej činnosti: 
• zastupovanie úradu navonok v rozsahu pôsobnosti odboru na 

základe poverenia predsedu úradu, 
• rozhodovanie vo veciach zverených odboru, 
• zodpovednosť za riešenie a kontrola realizácie úloh úradu patriacich 

do pôsobnosti odboru, 
• predkladanie materiálov na prerokovanie v poradných orgánoch 

predsedu, 
• zodpovednosť za účelné a hospodárne využívanie rozpočtových 

prostriedkov úradu a majetku štátu, 
• podieľanie sa na príprave systémových opatrení, na 

zovšeobecňovaní poznatkov z výkonu svojej činnosti, 
• kontrola plnenie úloh odboru vyplývajúcich zo zmluvnej spolupráce 

úradu, 
• tvorba koncepcie rozvoja procesu rozhodovania o námietkach, 
• vypracovávanie stanovísk a podstanovísk na základe dožiadania 

iných útvarov úradu, súdov, prokuratúry, iných štátnych orgánov a 
ďalších inštitúcií a na základe ich oprávneného dožiadania 
predkladanie aj príslušnej dokumentácie, 

• vybavovanie požiadaviek orgánu Európskej únie podľa zákona o 
verejnom obstarávaní o nápravu, vypracovávanie podkladov, resp. 
podieľanie sa na vypracovaní oznámení a informácií súvisiacich s 
opravným mechanizmom podľa zákona o verejnom obstarávaní a 
predkladanie príslušnej dokumentácie, 

• plnenie úloh vyplývajúcich úradu z členstva v medzinárodných 

Písomný návrh na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie 



Ing. Lucia Veselská, Krížna 4066/5, 811 07 Bratislava - Staré Mesto 

Výsledky/ Úspechy 

organizáciách a inštitúciách, 
• spolupráca s orgánmi Európskej únie a medzinárodnými 

inštitúciami, 
• v rámci pôsobnosti odboru podpisovanie rozhodnutí, okrem 

rozhodnutí o ktorých rozhoduje predseda, o ktorých rozhodujú 
komisie pre rozhodovanie v konaní o námietkach, ďalej 
podpisovanie podania, vyjadrenia, stanoviská a iné písomnosti 
vypracovávané odborom, písomnosti adresované vedúcim 
zamestnancom organizačných útvarov na jemu zodpovedajúcej 
úrovni iných orgánov štátnej správy a ďalších inštitúcií, vnútorné 
listy a materiály do porady vedenia úradu; 

na úseku personálneho riadenia: rozpracovávanie a realizácia 
personálnej stratégie úradu, zodpovednosť za vypracovanie opisov 
činnosti štátnozamestnaneckých a pracovných miest, navrhovanie 
predsedovi úradu menovanie a odvolanie predsedov a členov komisií 
pre rozhodovanie o námietkach. 
člen pracovnej komisie zriadenej na tvorbu zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
zastupovanie úradu v Legislatívnej rade Vlády Slovenskej republiky pri 
tvorbe a schvaľovaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
zastupovanie úradu pred Európskou komisiou a Európskym súdnym 
dvorom. 

Od - do 9/2003 - 4/2005 
Pracovné zaradenie Odborný asistent, Katedra informačných technológií 

Názov a adresa Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 
zamestnávateľa 852 35 Bratislava 

Hlavná činnosť a 
zodpovednosť 

vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta; 
v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v 
oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia; 
medzi pracovné povinnosti odborného asistenta v oblasti vzdelávania 
patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov 
a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných 
prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, tvorba 
študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie 
exkurzií a odborných praxí študentov. 

Od - do 7 /2003 - 4/2005 
Pracovné zaradenie Samostatne zárobkovo činná osoba, odborne spôsobilá osoba na verejné 

obstarávanie 
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Názov a adresa Ing. Lucia Veselská, Oblačná 36,831 06 Bratislava 
zamestnávateľa (samostatne zárobkovo činná osoba pre oblasť verejného obstarávania) 

Hlavná činnosť a poskytovanie odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní pre klientov; 
zodpovednosť vypracovávanie pri jednotlivých postupoch verejného obstarávania 

dokumentáciu pre verejné obstarávanie; 
- vykonávanie administratívnych prác v oblasti verejného obstarávania; 
- poskytovanie odborných rád a konzultácií k jednotlivým úkonom 

klienta v oblasti verejného obstarávania; 
- vypracovávanie interných predpisov v oblasti verejného obstarávania; 
- priama účasť na rokovaniach o rozhodujúcich skutočnostiach v oblasti 

verejného obstarávania; 
- priama účasť v komisiách zriadených za účelom otvárania a 

vyhodnocovania ponúk vo verejnom obstarávaní; 
- komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie vyplývajúca zo zákona 

o verejnom obstarávaní; 
poskytovanie iných služieb súvisiacich so zákonom o vere3nom 
obstarávaní podľa požiadaviek klienta v jednotlivých postupoch 
verejného obstarávania; 
zastupovanie klienta v plnom rozsahu v konaniach týkajúcich sa 
verejného obstarávania. 

Od - do 6/2000 - 12/2002 
Pracovné zaradenie Odborný referent 

Názov a adresa Slovenský olympijský výbor, Kukučínová 26, 838 08 Bratislava, 
zamestnávateľa 

Hlavná činnosť a 
zodpovednosť 

Iná činnosť / Pracovné 
skúsenosti 

Slovensko 
metodické riadenie a manažovanie finančnej oblasti organizácie, 
kooperácia pri príprave obchodných aktivít, spoluzodpovednosť za 
ekonomickú stránku dodávateľsko-odberateľských vzťahov 
a investičných akcií, participácia na strategickom riadení; 

- koordinácia spolupráce športových zväzov spadajúcich pod gesciu 
Slovenského olympijského výboru; 
zodpovednosť za celkové smerovanie, koncepčné riadenie, koordináciu 
a kontrolu činnosti jednotlivých odborov ekonomického úseku 
a právneho úseku; 

- zabezpečovanie nákupu tovarov, prác a služieb pre potreby organizácie, 
návrh a príprava podkladov v rámci všetkých foriem verejného 
obstarávania. 

Od - do 5/2017 - trvá 
Riaditeľka súťaže Podnikateľka Slovenska 

Od - do 11/2016 - 11/2020 
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Člen Dozornej rady spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. 
Od - do 2/2017 - 7 /2018 

Člen Dozornej rady spoločnosti Slovenská olympijská marketingová, a.s. 
Od - do 11/2018 

Člen poroty Women Startup Day - CrossEUWBA pitching event (Krajská 
hospodárska komora Jižní Moravy, Brno) 

Od - do 3/2018 
Delegát 2018 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum (OECD, 
Paríž) 

Od - do 3/2017 
Delegát 2017 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum (OECD, 
Paríž) 

Od - do 10/2014 - trvá 
Poradca pre verejné obstarávanie Vojenské lesy a majetky SR, štátny 
podnik 

Od - do 6/2015 - 5/2019 
Poradca pre verejné obstarávanie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. 

Od - do 9/2014 - 2020 
Poradca pre verejné obstarávanie Poťnonákup Tatry, a.s. 

Od - do 4/2015 - 6/2017 
Poradca pre verejné obstarávanie Geodetický a kartografický ústav 
Bratislava 

Od - do 4/2014 - 6/2015 
Poradca pre verejné obstarávanie Slovak Business Agency 

Od - do 7/2013 - 9/2014 
Poradca pre verejné obstarávanie LESY Slovenskej republiky, štátny 
podnik 

Od - do 2013 - 2014 
Koordinátor verejného obstarávania národných projektov Štátny inštitút 
odborného vzdelávania 

Od - do 2013 - 2014 
Odborný pracovník pre verejné obstarávanie národných projektov Centrum 
vedecko-technických informácií SR 

Od - do 2013 - 2014 
Odborný pracovník pre verejné obstarávanie národných projektov 
Metodicko-pedagogické centrum 

Od - do 4/2013 - 12/2013 
Poradca pre verejné obstarávanie národných projektov Ústavu informácií 
a prognóz školstva 

Od - do 2016 
Hlavný školiteľ: Seminár k novému zákonu o verejnom obstarávaní 
č. 34 3/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov pre zamestnancov Finančnej správy Slovenskej republiky 

Od - do 9/2012 - 10/2013 
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Poradca pre verejné obstarávanie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky 

Od - do 2011 
Hlavný školiteľ: Školenie v oblasti kontroly verejného obstarávania 
zamestnancov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 
Sekcia environmentálnych programov a projektov 

Od - do 4/2011 - 4/2015 
Poradca pre verejné obstarávanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Od-do 3/2011- 2013 
Poradca pre verejné obstarávanie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. 

Od - do 3/2011 - 4/2012 
Poradca pre verejné obstarávanie Kancelárie Národnej rady Slovenskej 
republiky 

Od - do 10/2010 - 12/2012 
Poradca pre verejné obstarávanie Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky a jeho podriadených organizácií, napr. SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Štátna ochrana prírody, 
Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenský hydrometeorologický 
ústav a pod. 

Od - do 12/2009 - 12/2012 
Poradca pre verejné obstarávanie MH Invest, s.r.o. 

Od - do 8/2010 - 6/2011 
Poradca pre verejné obstarávanie Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky 

Od - do 11/2009 - 12/2010 
Poradca pre verejné obstarávanie Ministerstva obrany Slovenskej republiky 

Od - do 8/2009 -10/2012 
Poradca pre verejné obstarávanie Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky a jeho podriadených organizácií 

Od - do 6/2009 - 12/2010 
Poradca pre verejné obstarávanie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Od - do 10/2006 - 10/2010 
Poradca pre verejné obstarávanie Slovenskej pošty, a.s. 

Od - do 2006 
- Školiteľ: Preškolenie zamestnancov Úradu pre verejné obstarávanie po 

prijatí zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
- Školiteľ: Preškolenie školiteľov Úradu pre verejné obstarávanie po 

prijatí zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
- Školiteľ: Školenie zamestnancov športových zväzov pod záštitou 

Národného športového centra, Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní 
v praxi vrátane publikačnej činnosti 

Od - do 2002 - 2004 
Člen realizačného tímu Slovenského olympijského výboru pre Letné 
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olympijské hry Atény 2004 
Od - do 2000 - 2002 

Člen realizačného tímu Slovenského olympijského výboru pre Zimné 
olympijské hry Salt Lake City 2002 

Od-do 2000 
Člen realizačného tímu Slovenského olympijského výboru pre Letné 
olympijské hry Sydney 2000 

Od - do 2000 
Člen realizačného tímu Majstrovstiev Európy vo futbale U21, Slovensko 

Vzdelanie 

Od - do 2003 - 2006 
Stupeň vzdelania vysokoškolské I. stupňa 

Škola/ Fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 
Bratislava, Slovensko 
Právnická fakulta 

Od - do 1997 - 2003 
Stupeň vzdelania vysokoškolské II. stupňa 

Škola/ Fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 
Bratislava, Slovensko 
Fakulta podnikového manažmentu 

Od - do 1993 - 1997 
Stupeň vzdelania Stredoškolské s maturitou 

Škola Gymnázium Hubeného 23 v Bratislave 
Odbor/ Špecializácia Všeobecný smer 

Od - do 1996 
Stupeň vzdelania Stredoškolské 

Škola Calland Lyceum, Rotterdam, Holandsko 

Kurzy a školenia 
(2015 - 2019) 

- Sociálne odpovedné verejné zadávání (Praha, Október 2019) 
- Conference "Seizing opportunities in the public procurement oj 

tomorrow ", European Commission - DG GROW (Bukurešť, Apríl 
2019) 

- Conference "Improving access to public procurement ", European 
Cornrnission - DG GROW (Sofia, Jún 2018) 

- Conference on "Digital Transjormation oj Public Procurement", 
European Commission, DG for Intemal Market, Industry, 
Entrepreneurship & SMEs (Lisabon, Október 2018) 

- Conference on strategic public procurement: Procuring sustainable, 
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innovative, and socially responsible solutions, European Commission, 
DG for Interna} Market, Industry, Entrepreneurship & SMEs (Paríž, 
Jún 201 7) 

- Workshop for public procurers in the sectors of education, recreation, 
culture and religion, European Commission, European Assistance For 
Innovation Procurement (Berlín, Máj 201 7) 

- 2st Major European Assistence for Innovation Procurement Event, 
European Commission, European Assistance For Innovation 
Procurement (Atény, Október 201 6) 

- ESI Funds and Public Procurement Requirements (Varšava, Apríl 
201 6) 

- Workshop for public procurers in General administration and 
eGovernment (Barcelona, Máj 201 6) 

- 1 st Major European Assistence for Innovation Procurement Event, 
European Commission, European Assistance For Innovation 
Procurement (Paríž, Október 201 5 )  

- Training on ESI Funds & Public Procurement Requirements, 
Management Center Europe - Conference Center (Brusel, Október 
201 5 ). 

Jazykové znalosti - Slovenský jazyk: rodný 
- Anglický jazyk: pokročilý 
- Český jazyk: pokročilý 
- Nemecký jazyk: stredne pokročilý 
- Ruský jazyk: stredne pokročilý 
- Francúzsky jazyk: začiatočník. 

Osobné schopnosti - Riadiace schopnosti 
a ďalšie zručnosti - Organizačná schopnosť 

- Strategické myslenie 
- Rozhodnosť 
- Odolnosť voči stresu 
- Komunikatívnosť. 
- Vodičský preukaz skupiny B 

Znalosť informačných technológií na užívateľskej úrovni 
- Znalosť etikety a diplomatického protokolu 
- Znalosť slovenskej a európskej legislatívy a všeobecných právnych 

predpisov. 

Bratislava dňa 28. 09. 2021 

Ing. Lucia V eselská 
kandidát na člena Rady 

Písomný návrh na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie 




