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PP  OO  ZZ  VV  ÁÁ  NN  KK  AA  
na bezplatný seminár 

 
 

EENNVVIIRROONNMMEENNTTÁÁLLNNEE  AASSPPEEKKTTYY  
VVOO  VVEERREEJJNNOOMM  OOBBSSTTAARRÁÁVVAANNÍÍ 
  
  
  
TTeerrmmíínn::   
04. máj 2016 
 
MMiieessttoo  kkoonnaanniiaa::  
Slovenská agentúra životného prostredia 
Tajovského 28 
975 90 Banská Bystrica 
 
 
  



AANNOOTTÁÁCCIIAA::   
 
Zelené verejné obstarávanie je postup, pri ktorom sa zohľadňujú environmentálne aspekty v 
rámci verejného obstarávania, a to zadávaním environmentálnych charakteristík do 
súťažných podkladov. V súčasnosti Európska únia aktívne podporuje a presadzuje zelené 
verejné obstarávanie v kontexte politiky udržateľnej výroby a spotreby. Využitím potenciálu 
kúpnej sily orgánov financovaných z verejných zdrojov, ktorá predstavuje značnú časť HDP 
nielen v SR, ale aj v celej EÚ, na výber výrobkov, služieb a stavebných prác šetrných k 
životnému prostrediu, možno významne prispieť k dosahovaniu udržateľného hospodárstva 
a napĺňaniu environmentálnych cieľov ako SR, tak aj EÚ. 
 
Cieľom seminára je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného 
obstarávania, prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych 
charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky a ukázať príklady 
z praxe ako inšpiráciu. 
 
 
OODDBBOORRNNÍÍ  GGAARRAANNTTII::   
 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR 
Odbor environmentálnej politiky 
Nám. Ľ. Štúra 1 
812 35 Bratislava 
 
SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru 
Karloveská 2, P.O.BOX 132 
840 00 Bratislava 

 
 
OORRGGAANNIIZZAAČČNNÝÝ  GGAARRAANNTT::   
 
SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru 
Karloveská 2, P.O.BOX 132 
840 00 Bratislava 
 

 
    Termín:          04.05.2016 

 
 Miesto konania:      Slovenská agentúra životného prostredia 

   Tajovského 28 
   975 90 Banská Bystrica 

            
 Seminár je bezplatný. 

 
 Uzávierka prihlášok je dňa 29.04.2016. Prihlášku zašlite do tohto termínu 

elektronicky na nižšie uvedenú  kontaktnú osobu: 
  
KKOONNTTAAKKTTNNÁÁ  OOSSOOBBAA::   Ing. Adriána Mančušková  

�: adriana.mancuskova@sazp.sk 
�:  0906 314 014 



PPRROOGGRRAAMM::   
 
 
9:00 – 9:15   Registrácia ú častníkov  
 
 
 
9:15 – 11:15  Zelené verejné obstarávanie a súvisiaca legislatíva  

  Ing. Soňa Záhoranová, Ministerstvo životného prostredia SR  
  - smernice o verejnom obstarávaní, nový zákon o verejnom obstarávaní, 

možnosti realizácie GPP v rámci zákona (opis predmetu zákazky, 
vypracovanie technických špecifikácií, podmienky účasti, kritériá na 
vyhodnotenie ponúk, podmienky realizácie predmetu zákazky, variantné 
riešenia), úroveň GPP v SR 

    
  Environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní 

  Ing. Zuzana Baranovičová, Slovenská agentúra životného prostredia  
  - obsah pojmu, ciele, výhody, materiály EÚ a SR, GPP v EÚ, environmentálny 

dopad verejných inštitúcií pri verejnom obstarávaní, životný cyklus, prekážky 
pri uplatňovaní GPP, zdroje env. charakteristík pre realizáciu zeleného 
obstarávania, prioritné skupiny produktov 

 
  Využívanie nástrojov environmentálnej politiky vo v erejnom obstarávaní  

Ing. Anita Gajarská, Ing. Alena Adamkovičová, Slovenská agentúra životného 
prostredia  
- environmentálne označovanie, systémy environmentálneho manažérstva 

   
 
 
11:15 -- 11:30  Prestávka  
 
 
 
11:30 – 13:00  Environmentálne charakteristiky pre vybrané skupiny  produktov  

  Ing. Zuzana Baranovičová, Slovenská agentúra životného prostredia  
  - príklady zelených zákaziek (opis predmetu zákazky, vypracovanie 

technických špecifikácií, podmienky účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
podmienky realizácie predmetu zákazky, variantné riešenia) 

 
  Zadávanie zelených zákaziek v EKS  

  Ing. Adriána Mančušková, Slovenská agentúra životného prostredia  
  - označovanie opisných formulárov s prívlastkom zelený, vytvorenie vlastného 

zeleného opisného formulára a zelenej zákazky 
 
   Zelené obstarávanie v praxi (Green ProcA)  
  Ing. Darina Dzurjaninová, Energetické centrum Bratislava 
  - uplatnenie environmentálnych aspektov v konkrétnych zákazkách 
   
  
13:00 – 13:30  Diskusia a záver 
     
 
 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.                                                                           


