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Preambula 

 

NIÚ SAV v súlade s § 37 ods. 1 písm. e) zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o VVI“) 

a v dôsledku opätovnej zmeny právnej formy NIÚ SAV na verejnú výskumnú inštitúciu dňom 1. 1. 2022 

podľa § 21aa ods. 1  zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémií vied v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „zákon o SAV“) vydáva túto smernicu o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami a 

výnimky zo zákona (ďalej len „smernica“) nasledovne: 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Dňa 5.10.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 347/2021 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon 

o SAV. Podľa § 21aa ods. 1 zákona o SAV v znení zákona č. 347/2021 Z. z. organizácie Slovenskej 

akadémie vied menia 1.1.2022 právnu formu na verejné výskumné inštitúcie. 

 

2. Účelom tejto smernice je v podmienkach NIÚ SAV ako verejného obstarávateľa stanoviť úkony 

verejného obstarávateľa a určených zamestnancov verejného obstarávateľa alebo externých  

subjektov, poverených zabezpečovaním procesu verejného obstarávania smerujúcich k 

zabezpečeniu prípravnej etapy verejného obstarávania a k zabezpečeniu príslušných postupov 

zadávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb a 

určenie povinnosti pri zabezpečovaní a uskutočňovaní postupov zadávania zákaziek podľa 

ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a úprava postupu zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou a zadávania zákaziek na ktoré sa vzťahujú výnimky uplatnenia postupov zadávania 

zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ako „malé zákazky“). 

 

3. NIÚ SAV je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ je 

v zmysle § 10 ods. 1 ZVO povinný pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať 

podľa ZVO. 

 

4. ZVO upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác, 

zákaziek na poskytnutie služby, súťaž návrhov ako aj správu vo verejnom obstarávaní. Verejný 

obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek v príslušných postupoch zadávania zákaziek 

uplatňovať základné princípy verejného obstarávania, ktorými sú: 

a) princíp rovnakého zaobchádzania, 

b) princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, 



c) princíp transparentnosti, 

d) princíp proporcionality, 

e) princíp hospodárnosti a efektívnosti 

f) a podporovať spravodlivú hospodársku súťaž, odstrániť akýkoľvek konflikt záujmov prijatím 

relevantných opatrení, a zabezpečiť všetky podmienky a opatrenia, aby nedochádzalo k 

narušeniu hospodárskej súťaže, všetko za dodržiavania ostatných platných právnych 

predpisov a tejto Smernice. 

 

5. Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov, vrátane ich klasifikácie z hľadiska 

finančných limitov a zadanie malých zákaziek sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného 

uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným 

zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. NIÚ SAV je povinný prijať 

potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré 

vyplývajú z osobitných predpisov a ktoré sú zároveň v súlade s pravidlami verejného obstarávania. 

 

6. NIÚ SAV v postupoch podľa ZVO a tejto Smernice môže spolupracovať aj s externými odborníkmi 

v príslušnej oblasti. 

 

 

Článok 2 

Finančné limity 

 

1. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena v EUR bez DPH, a to na základe údajov a 

informácií o zákazkách na rovnaký, alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak takýto údaj nie je k 

dispozícii, predpokladaná hodnota zákazky sa určí prieskumom trhu, alebo iným vhodným 

spôsobom, ktorý vykoná poverený zamestnanec. 

 

2. Zákazka sa rozdeľuje do kategórií ako nadlimitná, podlimitná, alebo s nízkou hodnotou, v závislosti 

od jej predpokladanej hodnoty určenej podľa predchádzajúceho bodu. 

3. V závislosti od určenia predpokladanej hodnoty zákazky (finančných limitov) sa následne aplikujú 

príslušné postupy ZVO a tejto Smernice, ktorá sa svojim rozsahom vzťahuje na poslednú, najnižšiu 

kategóriu verejných obstarávaní – zákazky s nízkou hodnotou a malé zákazky. 

 

4. V súlade s § 5 ods. 2 a 7 a v spojení s § 120 ods. 2 ZVO je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len 

„ÚVO“) splnomocnený vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanovia limity 

nadlimitných zákaziek. Finančné limity zákaziek s nízkou hodnotou a dolné hranice zákaziek 

podlimitných určuje ZVO. Pri posudzovaní zákazky z hľadiska jej limitu je preto potrebné vždy 

prekontrolovať aktuálne finančné limity v ZVO (§ 5) ako aj aktuálnu vyhlášku na stránke ÚVO v 

časti: Legislatíva / Metodika / Dohľad - Metodické usmernenia - Všeobecné metodické 

usmernenia – zákon č. 343/2015 Z. z. 

 

5. Finančné limity pre verejné obstarávanie sú k účinnosti tejto smernice nasledovné: 

 

a) Akákoľvek zákazka do 10 000 € ročne je mimo pôsobnosti ZVO (malá zákazka). 

 



b) Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je:  

 

i. zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby 

alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná 

hodnota je nižšia ako doleuvedený finančný limit a súčasne rovnaká alebo 

vyššia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti 

zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,  

ii. zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná 

hodnota je nižšia ako doleuvedený finančný limit a zároveň rovnaká alebo 

vyššia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti 

zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok 

 

Archivácia dokladov sa vyžaduje po dobu 10 rokov od uzavretia zmluvy.  

 

Finančné limity:   

 

i. 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na 

poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO zadávanú 

verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO 

iii. 180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na 

poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO zadávanú 

verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) ZVO, 

iv. 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 

ZVO, 

v. 300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

 

Pri realizácií podlimitných (t.j. prevyšujúcich horeuvedené limity) a nadlimitných zákaziek (t.j. v zmysle 

limitov všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ÚVO) sa nepostupuje podľa tejto smernice, 

ale podľa ZVO a prípadne iných smerníc NIÚ SAV. 

 

 

Článok 3  

Objednávanie zamestnancami 

 

1. Procesu obstarávania tovarov, služieb alebo stavebných prác v podmienkach NIÚ SAV podľa ZVO 

a tejto smernice predchádza ich objednávka zamestnancami. 

 

2. Za účelom vyhotovenia objednávky sa používa výlučne interný objednávkový systém NIÚ SAV - 

Žiadanka (ďalej len “Systém”), pričom zamestnanec vyhotovujúci objednávku zodpovedá za 

správnosť, opodstatnenosť a nevyhnutnosť objednaných tovarov, služieb alebo stavebných prác. 

 

3. Každú objednávku pred začatím procesu jej obstarávania schvaľuje riaditeľ NIÚ SAV. Uvedené sa 

rovnako vzťahuje aj na malé zákazky, ako aj všetky iné nákupy realizované mimo pôsobnosti ZVO. 

 

4. Administráciou Systému zabezpečuje poverený pracovník ekonomického oddelenia. 



 

5. Objednávky sa neobstarávajú ad hoc v momente ich zadania do Systému, ale za účelom 

vyhodnotenia ich opodstatnenosti a nevyhnutnosti spravidla raz týždenne tak, aby bola 

zabezpečená hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov, ktorú skúma 

poverený pracovník ekonomického oddelenia. Za týmto účelom je mu objednávateľ povinný 

poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť.  

 

6. Finálnu validáciu objednávky pred jej realizáciou vykoná poverený pracovník pre verejné 

obstarávanie pred začatím postupu podľa článku 4 tejto smernice. 

 

 

Článok 4  

Postup realizovania zákaziek s nízkou hodnotou 

 

1. Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou sa realizuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky 

boli hospodárne.  

 

2. Poverený zamestnanec určí predpokladanú hodnotu zákazky a zároveň na základe testu bežnej 

dostupnosti určí, či sú alebo nie sú predmetom zákazky bežne dostupné tovary, služby alebo 

stavebné práce.  

 

3. Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel 

zadania zákazky, vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej 

platformy a je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a 

nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom 

transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli 

preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie; ak na zadanie zákazky využije 

elektronickú platformu, môže priebeh verejného obstarávania zdokumentovať prostredníctvom 

elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ je taktiež v zmysle ZVO povinný uskutočniť 

zadávanie zákazky s nízkou hodnotou za dodržania základných princípov verejného obstarávania 

so zohľadnením hospodárnosti a efektívnosti a za podpory hospodárskej súťaže, a uplatniť 

povinnosti spojené so zadávaním a zadaním zákazky s nízkou hodnotou stanovené v ZVO. 

 

4. Poverený zamestnanec postupuje pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovení § 117 

ZVO. V prípade zadávania zákaziek v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov 

postupuje poverený zamestnanec taktiež v zmysle príslušných príručiek prijímateľov ako aj 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov). 

 

5. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov 

od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

 

Dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu – s povinným použitím 

elektronickej platformy 



 

6. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne 

dostupných na trhu, t.j. s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 10 000 EUR bez 

DPH, zverejní poverený zamestnanec výzvu na predkladanie ponúk na elektronickej platforme. 

 

7. Vo výzve na predkladanie ponúk podľa predchádzajúceho odseku verejný obstarávateľ uvedie 

najmä: 

a) predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác 

alebo služieb, 

b) lehotu na predkladanie ponúk, 

c) informácie o vyžadovaných podmienkach účasti a doklady, ktorými ich možno preukázať, 

d) informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy, 

e) výhradu podľa § 108 ods. 2, ak sa uplatňuje, 

f) kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu, 

g) informáciu, či sa použije elektronická aukcia. 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk podľa odseku 7 písm. b) nesmie byť kratšia ako sedem pracovných 

dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo 

zákazku na poskytnutie služby. 

 

Dodanie tovaru alebo poskytnutie služby nie bežne dostupnej na trhu, ktoré môže poskytnúť len 

určitý hospodársky subjekt – mimo povinného použitia elektronickej platformy 

 

9. Verejný obstarávateľ môže v špecifických prípadoch vyzvať na predloženie ponuky priamo aj 

jediného záujemcu za predpokladu, že tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len 

určitý hospodársky subjekt, ak: 

a) predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo 

umeleckého výkonu, 

b) z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani 

žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom 

umelého zúženia parametrov verejného obstarávania, alebo 

c) ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo 

náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov 

verejného obstarávania 

 

10. Verejný obstarávateľ nie je v tomto prípade povinný použiť elektronickú platformu a ani odoslať 

na uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na 

predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy. 

 

11. Verejný obstarávateľ taktiež nie je povinný použiť elektronickú platformu a ani odoslať na 

uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na 

predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy, ak: 



a) v postupe podľa ods. 6 až 9 tohto čl. nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z 

predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným 

obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za 

predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, alebo  

b) ak zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby 

sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú 

nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať s použitím 

elektronickej platformy. 

 

Dodanie tovaru alebo poskytnutie služby nie bežne dostupnej na trhu, ktoré môže poskytnúť len 

určitý hospodársky subjekt – s povinným použitím elektronickej platformy 

 

12. Verejný obstarávateľ je povinný odoslať na uverejnenie prostredníctvom na to určenej 

funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v 

rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou vrátane predkladania ponúk prostredníctvom 

elektronickej platformy, aj keď je predmetom obstarania služba nie bežne dostupná na trhu ak: 

a) predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia ako 

180 000 eur, 

b) predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru okrem potravín alebo zákazky na 

poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO je rovnaká alebo vyššia ako 70 

000 eur, 

c) predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO je rovnaká 

alebo vyššia ako 260 000 eur. 

 

 

Článok 5  

Výnimky podľa § 1 ods. 15 ZVO (malé zákazky) 

 

1. Pri zadávaní malých zákaziek s hodnotou, t.j. do 10 000 € bez DPH verejný obstarávateľ nie je 

povinný uplatniť postupy uvedené v ZVO, nakoľko na takéto zákazky sa ZVO v zmysle svojho § 1 

ods. 15 nevzťahuje.  

 

2. Nákupy tovarov alebo objednávky služieb s malou hodnotou môžu byť zadané priamo 

konkrétnemu hospodárskemu subjektu, pokiaľ poskytovateľ finančných prostriedkov na 

obstaranie daného predmetu zákazky s malou hodnotou nestanoví v pokynoch, v zmluve o NFP 

alebo v metodike konkrétny postup zadávania zákazky s malou hodnotou. 

 

3. Verejný obstarávateľ pri obstaraní malých zákaziek postupuje tak, aby skutočné výdavky na 

predmet zákazky boli vynaložené primerane jeho cene a kvalite.  

 

4. Pri týchto zákazkách nie je potrebné vyhotoviť záznam ako pri obstaraní zákazky s nízkou 

hodnotou, ani uverejňovať v profile súhrnnú správu. 

 

 

 



Článok 6 

Ďalšie špecifické výnimky zo ZVO a tejto smernice 

 

1. Postupy uvedené v ZVO alebo tejto smernici NIÚ SAV nie je taktiež povinný uplatniť pri obstarávaní 

nasledovných druhov zákaziek: 

a. nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných 

nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania, a 

to z dôvodu, že vybranú stavbu a inú nehnuteľnosť vlastní konkrétny subjekt, pri 

ktorom nie je možné uskutočniť súťažný postup, 

b. výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich 

kódom slovníka obstarávania 73000000-2 - Výskum a vývoj a súvisiace poradenské 

služby, 73100000-3 - Výskum a experimentálny vývoj, 73110000-6 - Výskum - 

73111000-3 - Služby výskumných laboratórií, 73112000-0 - Námorný výskum, 

73120000-9 - Experimentálny vývoj, 73300000-5 - Projektovanie a realizácia výskumu 

a vývoja, 73420000-2 - Predbežné štúdie uskutočniteľnosti a technologické 

predvádzanie, 73430000-5 - Skúšanie a hodnotenie, z ktorých prospech plynie výlučne 

verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh 

a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ. 

c. civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba civilnej ochrany a 

prevencie nebezpečenstva, ktorú poskytuje nezisková organizácia alebo združenie, 

zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania 75250000-3 - Služby požiarnych zborov 

a záchranné služby, 75251000-0 - Služby požiarnych zborov, 75251100-1 - Požiar, 

75251110-4- Prevencia proti požiarom, 75251120-7 - Hasenie lesných požiarov, 

75252000-7 - Záchranné služby, 75222000-8 - Civilná ochrana, 98113100-9 - Služby 

jadrovej bezpečnosti, 85143000-3 - Služby sanitárnych vozidiel. Podmienkou je, že 

predmetom nie je služba prepravy pacientov vozidlami slúžiacimi na prepravu 

pacientov a túto službu poskytuje nezisková organizácia alebo združenie. 

d. civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je právne zastupovanie klienta 

advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom 

konaní alebo v inom obdobnom konaní a právne poradenstvo poskytované advokátom 

pri príprave takéhoto konania, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká 

pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom 

takéhoto konania. 

e. osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou, 

f. poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom, 

g. poskytovanie iných právnych služieb spojených s výkonom úradnej moci, 

h. podlimitná zákazka a zákazka s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je činnosť znalca, 

tlmočníka alebo prekladateľa, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby 

na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej 

osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania, odborná činnosť 

fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného 

predpisu a vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu alebo 

odborného posudku k navrhovanej činnosti na účely posudzovania vplyvov na životné 

prostredie odborne spôsobilou osobou podľa osobitného predpisu. 



i. podlimitná zákazka a zákazka s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je nadobúdanie 

knižničných fondov alebo zbierkových predmetov 

j. podlimitná zákazka a zákazka s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je poskytnutie 

služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola. 

k. podlimitná zákazka a zákazka s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie živých 

zvierat. Vo všeobecnosti  nie je možné pri obstarávaní zvierat slúžiacich na osobitné 

účely (bezpečnostné, záchranné, vedecké, výskumné a pod..) postupovať pri opise 

predmetu zákazky plne v súlade s požiadavkami podľa § 42 ZVO. Ako príklad možno 

uviesť potrebu obstarania jedinca s vhodnou genetickou líniou, t.j., aby zviera 

pochádzalo z konkrétneho chovu alebo aby zviera disponovalo istými predpokladmi a 

pod.. 

l. podlimitná zákazka a zákazka s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie krmív 

určených pre zvieratá v zoologických záhradách, alebo v chovných a rehabilitačných 

staniciach, a na zabezpečovanie starostlivosti o nájdené hendikepované chránené 

živočíchy. Obdobná výnimka ako podľa predchádzajúceho bodu platí aj pre nákup 

krmív pre tieto zvieratá. Dôvodom sú rozličné nutričné individuálne potreby 

jednotlivých zvierat, ktoré sa neustále menia vzhľadom na hmotnosť, vek, pohlavie, 

sezónnosť, fázu reprodukčného cyklu, typ metabolizmu, temperament, spôsob 

ustajnenia, nárokov na tepelný režim alebo stres zvierat. Pojem krmivo zahŕňa 

akékoľvek látky alebo výrobky, vrátane doplnkových látok, spracované, čiastočne 

spracované alebo nespracované, určené na používanie na kŕmenie zvierat orálnou 

cestou. Táto výnimka sa uplatňuje na krmivo ako celok, t. j. kumulatívne sa zohľadňujú 

všetky druhy krmív, a teda ZVO ani táto smernica sa nebude uplatňovať na podlimitné 

zákazky a zákazky s nízkou hodnotou pri obstarávaní napríklad objemového krmiva, 

jadrového krmiva, ovocia a zeleniny, vedľajších živočíšnych produktov a pod.. 

m. podlimitná zákazka a zákazka s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie tovaru 

alebo poskytnutie služby pre zákazky určené výlučne na výskumné, experimentálne, 

študijné alebo vývojové účely. Uvedená výnimka sa uplatňuje na NIÚ SAV, nakoľko je 

začlenený do sektora výskumu a vývoja podľa § 7 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. o 

organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov. Týka sa obstarávania špecifických tovarov (prístroj, zariadenie, chemikália, 

enzým, protilátka a pod.) alebo služieb (analýzy, sekvenovanie a pod.) priamo 

určených pre potreby vedy a výskumu. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vydaním tejto smernice sa rušia všetky doterajšie ustanovenia interných smerníc NIÚ SAV 

upravujúce zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a výnimky podľa § 1 ods. 14 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 



2. Túto smernicu je možné meniť a dopĺňať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov 

schválených správnou radou po predchádzajúcom vyjadrení vedeckej a dozornej rady. 

Vyhotovením konsolidovaného znenia je poverený riaditeľ. 

 

3. Vedecká rada sa k návrhu tejto smernice vyjadrila dňa 21.09.2022. Dozorná rada sa k návrhu tejto 

Smernice nevyjadrila, a vzhľadom k tomu, že jej bol doručený dňa 19.08.2022, v zmysle § 17 ods. 

8 písm. d) Zákona o VVI sa má za to, že dňa 19.09.2022 s predloženým znením súhlasila, na základe 

čoho správna rada túto Smernicu dňa 28.9.2022 schválila.  

 

4. Táto smernica nadobúda platnosť dňa 28.9.2022 , a účinnosť dňom nasledovným po jej zverejnení 

na webovom sídle NIÚ SAV. 

 

V Bratislave dňa  28.9.2022  

 

 

   .................................................. 

   doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc. 

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i. 

                           riaditeľ 


