
Zápisnica z priebehu prípravných trhových konzultácií realizovaných Úradom 
vlády Slovenskej republiky pre plánované verejné obstarávanie na aktivitu 

„Zviditeľnenie eurofondových projektov v prostredí sociálnych sietí – 
youtube, instagram, facebook“ 

 
Verejný obstarávateľ:    Úrad vlády SR 
 
Obchodné meno hospodárskeho subjektu:  Záujemca č. 1  
 
Dátum a miesto konania:    24.02.2021, osobné stretnutie ÚV SR 
 
Začiatok rokovania:     11.30 hod. 
 
Osoby prítomné na rokovaní:   Záujemca č. 1 a zástupcovia verejného 
       obstarávateľa  
 
 
Verejný obstarávateľ vstupuje do prípravnej fázy procesu verejného obstarávania, ktorého 
predmetom má byť aktivita „Zviditeľnenie eurofondových projektov v prostredí sociálnych 
sietí – youtube, instagram, facebook“ v zmysle § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“). Verejný obstarávateľ považuje za potrebné v rámci 
prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) prediskutovať s relevantnými subjektami 
dôležité aspekty zabezpečovania týchto služieb, za súčasného splnenia všetkých povinností 
vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní. Účasť na prípravných trhových konzultáciách 
bola dobrovoľná. 
 
Priebeh PTK: 
1. 
Zástupca verejného obstarávateľa privítal zúčastnené osoby na PTK a oboznámil ich 
so skutočnosťou, že predmetné PTK sa konajú v súlade s § 25 zákona o verejnom obstarávaní.  
 
2.  
Obsahom PTK boli najmä témy a okruhy, ktoré boli zaslané súčasne s pozvánkou na PTK 
Záujemcovi č.1. 
 
3.  
Zástupcovia verejného obstarávateľa  boli upovedomení o povinnosti verejného obstarávateľa 
zabezpečiť, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť 
hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania 
v zmysle jeho definície, uvedenej v § 23 zákona o verejnom obstarávaní, pričom za týmto 
účelom zástupcovia verejného obstarávateľa podpísali Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu 
záujmov voči Záujemcovi č. 1. S obsahom zápisnice boli elektronicky oboznámení všetci 
zúčastnení rokovania. Zápisnica je zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa a na 
webovom sídle Partnerská dohoda bez uvedenia identifikačných údajov hospodárskeho 
subjektu, ktorý sa zúčastnil na PTK. Zástupca verejného obstarávateľa konštatoval, že závery z 



PTK budú verejným obstarávateľom vyhodnotené, pričom záväzné pravidlá, požiadavky a 
podmienky verejného obstarávania budú za dodržania princípov a pravidiel verejného 
obstarávania uvedené až vo Výzve na predkladanie ponúk.  
 
4.  
V úvode PTK Záujemca č. 1 predstavil svoju víziu a uviedol, že je pripravený zodpovedať otázky 
zástupcov verejného obstarávateľa. Zástupcovia verejného obstarávateľa  v úvode PTK 
informovali Záujemcu č. 1 o pripravovanej aktivite, diskutovalo sa o tom, ako vníma Záujemca 
č.1 nastavenie parametrov aktivity v súvislosti s nastavením cieľovej skupiny, počtu videí, 
predpokladanej dĺžky videí, navrhovaných sociálnych sietí na šírenie videí. Následne sa 
pristúpilo k otázkam, predstaveným v rámci okruhov tém trhovej konzultácie. Zástupcovia 
verejného obstarávateľa sa pýtali, aká je predstava Záujemcu č. 1 o videu, ktoré by 
prezentovalo konkrétny úspešný projekt realizovaný z fondov EÚ na Slovensku (spôsob 
podania informácie – štýl prezentácie, ktorý považuje za najvhodnejší na prezentáciu EÚ 
projektov, na ktorých sociálnych sieťach by video bolo zverejnené, či vie k videu zabezpečiť aj 
blog, písomný komentár, série stories; či vie navrhnúť/pridať k videu „zaujímavý prvok“, ktorý 
ho bude sprevádzať počas celej série videí).  
Zároveň v rámci PTK prítomní diskutovali o technických parametroch videa aké by Záujemca 
č.1 vedel zabezpečiť – navrhovaná dĺžka videa, technické možnosti uchádzača, aký vie 
ponúknuť výstup týkajúci sa kvality aj formy spracovaných výstupov (fotografie, 
panoramatické fotografie, dron, gopro kamera, video, zapracovanie infografiky, animácií, 
hudby a pod.). 
Prítomní ďalej diskutovali o  tom či sa zaujímajú  používatelia/sledovatelia Záujemcu č. 1 
o tému EÚ. V ďalšom priebehu PTK sa riešili otázky:  
Akú cieľovú skupinu by ste vedeli zasiahnuť? (veková hranica, počet -  viete uvedené podložiť 
dátami?) Koľko máte sledovateľov na Vašich sociálnych sieťach?  
Ktoré sociálne siete preferujete, resp. navrhujete ako najlepšie médium pre komunikáciu so 
svojou cieľovou skupinou? 
Ktoré dni a časy považujete za najsilnejšie pre postovanie stories, videa, fotiek na sociálnych 
sieťach? 
Koľko videí by ste vedeli a v akom časovom rozsahu ponúknuť? 
Čo by ste vedeli ponúknuť navyše oproti Vašej konkurencii, aká je Vaša pridaná hodnota, 
ktorou by ste vedeli zaujať? 
V závere PTK sa prítomní pýtali na formu podnikania a obdobie pôsobenia na trhu, či pracuje 
Záujemca č.1 samostatne alebo v tíme a či má nejakých subdodávateľov.  
 
5.  
Zástupca verejného obstarávateľa elektronicky odoslal Záujemcovi č. 1 Zápisnicu z PTK, 
Záujemca č. 1 bol oboznámený s jej obsahom, s ktorým bez výhrad súhlasil. Súhlas bol 
potvrdený slovným vyjadrením, zaslaným v elektronickej komunikácii verejnému 
obstarávateľovi. 
 
Všetky otázky verejného obstarávateľa boli v rámci PTK zodpovedané. 
 
PTK sa konala pri dodržaní hygienických a protiepidemiologických opatrení vydaných 
vyhláškou ÚVZ SR. 
 



Príloha zápisnice: 
Súhlas so znením zápisnice z PTK 


