
Termín Forma Názov/Téma školenia  RC MIRRI Obsah školenia Cieľová skupina
Organizácia, ktorá 

vykoná školenie
Prihlásenie

9.1.2023 prezenčne
Obnova historických a pamiatkových 

budov
RC Nitra

Predstavenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na obnovu historických a 

pamiatkových budov, formálne náležitosti výzvy, obsahové 

náležitosti výzvy, podmienky poskytnutia prostriedkov 

mechanizmu a DISKUSIA.

Zástupcovia samosprávy NSK
Úrad vlády SR ÚV SR                         

Národná implementačná a 

koordinačná autorita (NIKA)

Prihlásenie 

TU

11.1.2023 prezenčná
Základy verejného obstarávania pre 

hospodárske subjekty – podnikateľov  
RC Žilina

základné pojmy, zákazka s nízkou hodnotou, vestník 

verejného obstarávania, EVO a Elektronické trhovisko, 

elektronická platforma, podmienky účasti, zábezpeka, kritériá 

na vyhodnotenie ponúk, zoznam hospodárskych subjektov, 

Jednotný európsky dokument, Register partnerov verejného 

sektora, žiadosť  o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietky, 

zmluva

Hospodárske subjekty a 

starostovia obcí
ÚVO

Prihlásenie 

TU

12.1.2023 online Obnova verejných budov
RC Banská 

Bystrica

Predstavenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na obnovu historických a 

pamiatkových budov, formálne náležitosti výzvy, obsahové 

náležitosti výzvy, podmienky poskytnutia prostriedkov 

mechanizmu a DISKUSIA

Samosprávy
Úrad vlády SR                       

Národná implementačná a 

koordinačná autorita (NIKA)

Prihlásenie 

TU

16.1.2023 prezenčne
Prezentácia RC a činnosti RC, POO - 

Humenné 
RC Prešov Prezentácia RC a činnosti RC, POO Starostovia okresu Humenné RC PO a POO

Prihlásenie 

TU

17.1.2023 prezenčne
Prezentácia RC a činnosti RC, POO - 

Vranov nad Topľou
RC Prešov Prezentácia RC a činnosti RC, POO 

Starostovia okresu Vranov nad 

Topľou
RC PO a POO

Prihlásenie 

TU

17.1.2023 prezenčne Zákazka s nízkou hodnotou RC Košice

Čo je verejné obstarávanie ,prípravná fáza, priebeh, výber 

najvhodnejšej ponuky, uzavretie zmluvy, súhrnné správy, 

výnimky zo zákona, spoločensky zodpovedné verejné 

obstarávanie, profesionalizácia VO - zákazky s nízkou 

hodnotou, orientácia na webe, profil VO 

Súčasní a potenciální realizátori 

projektov
UVO

Prihlásenie 

TU

17.1.2023 prezenčne
Seminár k výzve na Rozšírenie kapacít 

komunitnej starostlivosti

RC Banská 

Bystrica

Predstavenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na Projektové zámery - rozšírenie 

kapacít komunitnej starostlivosti, formálne náležitosti výzvy, 

obsahové náležitosti výzvy, podmienky poskytnutia 

prostriedkov mechanizmu a DISKUSIA 

samosprávy
Úrad vlády SR                       

Národná implementačná a 

koordinačná autorita (NIKA)

Prihlásenie 

TU

17.1.2023 online Seminár - Súhrnné správy RC Nitra

čo sú súhrnné správy a ich účel, súhrnné správy a ich vývoj, 

druhy súhrnných správ, povinnosť poslať na uverejnenie v 

profile súhrnné správy a lehota na odoslanie, najčastejšie 

otázky / odpovede k súhrnným správam a najčastejšie 

nedostatky v uverejnených súhrnných správach, správne 

delikty vo vzťahu k súhrnným správam, materiály ÚVO k 

súhrnným správam a kontakty, praktická ukážka

Verejní obstarávatelia UVO NR
Prihlásenie 

TU

19.1.2023 prezenčná

Zmeny v zmysle novely ZVO (Zákazka s 

nízkou hodnotou; Súhrnné správy; 

Výnimky zo ZVO)

RC Trnava
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Povinnosti verejného obstarávateľa  - Stanovenie PHZ, 

Rozdelenie zákazky, Princípy VO, Konflikt zájmov ....
Verejný sektor UVO - RC TT

Prihlásenie 

TU

23.1.2023 prezenčne
Seminár - Obnova historických a 

pamiatkových budov
RC Nitra

Predstavenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na obnovu historických a 

pamiatkových budov, formálne náležitosti výzvy, obsahové 

náležitosti výzvy, podmienky poskytnutia prostriedkov 

mechanizmu a DISKUSIA.

Zástupcovia samosprávy NSK
Úrad vlády SR                       

Národná implementačná a 

koordinačná autorita (NIKA)

Prihlásenie 

TU

25.1.2023 prezenčná Obnova historických budov
RC Banská 

Bystrica
Prezentácia výzvy

Potenciální realizátori 

projektov

Úrad vlády SR                       

Národná implementačná a 

koordinačná autorita (NIKA)

Prihlásenie 

TU

25.1.2023 prezenčná Plán obnovy RC Košice Všeobecné a rámcové informácie k Plánu obnovy 
Potenciální realizátori 

projektov

Úrad vlády SR                       

Národná implementačná a 

koordinačná autorita (NIKA)

Prihlásenie 

TU

25.1.2023 online Najčastejšie porušenia ZVO
RC Banská 

Bystrica

Prehľad najčastejších porušení ZVO z pohľadu princípov, 

podmienok účasti, opisu predmetu zákazky, kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, konfliktu záujmov atď.. Školenie 

obsahuje aj výber z rozhodovacej praxe UVO a jeho cieľom je 

predchádzať porušeniam ZVO 

Verejní obstarávatelia ÚVO SP BB
Prihlásenie 

TU

25.1.2023 prezenčne Predstavenie RC a Program Slovensko
RC Banská 

Bystrica

účasť na ZMOS Banská Bystrica - predstavnie RC, úlohy, 

kompetencie, Program Slovensko
Samosprávy RC BB

Prihlásenie 

TU

27.1.2023 prezenčne
Metodické stretnutie primátorov miest 

a starostov obcí v okrese Levoča
RC Prešov

Prezentácia RC, Digi seniori, výzvy;  popoludní Technické 

parametre
Starostovia okresu Levoča RC PO, TU KE

Prihlásenie 

TU

31.1.2023 prezenčne Ako podať ŽoNFP RC Prešov
Čo je ITMS+2014, jeho účel využitie, ako sa zaregistrovať, 

vyhľadávať výzvy, podať ŽoNFP
Potenciální žiadatelia projektov Ing. Šuťáková

Prihlásenie 

TU

31.1.2023 prezenčná Obnov dom RC Trnava
Základné informácie ( predstavenie PS), možnosť podpory z 

Programu Slovensko, Plánu obnovy  + školenie k výzve Obnov 

dom 
FO RC TT

Prihlásenie 

TU

31.1.2023 online
Seminár - Základy verejného 

obstarávania pre hospodárske subjekty
RC Nitra

Program školenia: Základné pojmy , Zákazka s nízkou 

hodnotou, Vestník verejného obstarávania, Elektronická 

platforma, Podmienky účasti, Zábezpeka, Kritériá na 

vyhodnotenie ponúk, Zoznam hospodárskych subjektov, 

Jednotný európsky dokument, Register partnerov verejného 

sektora,  Žiadosť o vysvetlenie,  Žiadosť o nápravu,  Námietky, 

Zmluva

Verejní obstarávatelia UVO NR
Prihlásenie 

TU

31.1.2023 prezenčne
Prezentácia činností a kompetencií RC 

Prešov 
RC Prešov

Prezentácia a predstavenie RC Prešov regionálnemu 

združeniu ZMOS - Východ

Regionálne združenie ZMOS - 

východ
RC PO

Prihlásenie 

TU

1.2.2023 prezenčne Odborný seminár - Dodatkovanie zmlúv RC Nitra

Kedy a ako dodatkovať zmluvy, možnosti zmeny zmluvy  bez 

nového VO v nadväznosti na § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní, Výklad Všeobecné metodické usmernenie UVO 

č. 6 2022, Čo musí verejný obstarávateľ preukázať

Verejní obstarávatelia NSK UVO NR
Prihlásenie 

TU

1.2.2023 prezenčne
Prezentácia činností a kompetencií RC 

Prešov 
RC Prešov

Prezentácia a predstavenie RC Prešov regionálnemu 

združeniu ZMOS - Východ

Regionálne združenie ZMOS - 

východ
RC PO

Prihlásenie 

TU

2.2.2023 prezenčne AKO SA PRIPRAVIŤ NA OBNOVU BUDOV RC Košice
Tepelná pohoda v interiéry, obvodové konštrukcie objektu, 

energetická bilancia rod. domu, zdroje energie / tepla, 

porovnanie pred a po úpravách - energetický certifikát 

Starostovia obcí, súčasní a 

potenciální realizátori 

projektov - Michalovce , 

Trebišov

RC KE, TUKE
Prihlásenie 

TU

2.2.2023 prezenčná Základy VO a ZNH RC Žilina

čo je VO, prípravná fáza, priebeh, výber najvhodnejšej 

ponuky, uzavretie zmluvy, súhrnné správy, výnimky zo 

zákona, spoločensky zodpovedné VO, orientácia na webw, 

profil VO

Novozvolení starostovia obcí ÚVO
Prihlásenie 

TU

Vzdelávacie aktivity Regionálnych centier MIRRI SR

Január - február 2023
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3.2.2023 prezenčne AKO SA PRIPRAVIŤ NA OBNOVU BUDOV RC Prešov
Tepelná pohoda, obvodové konštrukcie objektu, energetická 

bilancia rodinného domu, zdroje energie, porovnanie pred a 

po úpravách

Starostovia obcí, súčasní a 

potenciální realizátori 

projektov -

RC PO, TU KE
Prihlásenie 

TU

3.2.2023 prezenčne Seminár UMR - inovácie+ MIRRI/OKUS
RC Banská 

Bystrica

Stretnutie UMR Banská Bystrica, Zvolen, Rimavská Sobota, 

Lučenec k IUS, IUI a téme regionálnych inovácií a opatrení 

1.1.1.1

RC BB
Prihlásenie 

TU

6.2.2023 prezenčná Program Slovensko - infor.seminár RC Trnava
Seminár k Programu Slovensko - základné informácie ( 

predstavenie PS), možnosť podpory z Programu Slovensko, 

Plánu obnovy , SAŽP 
Obec Šoporňa + okolité obce RC TT

Prihlásenie 

TU

6.2.2023 prezenčne

Seminár -  Projektové zámery na 

rozšírenie kapacít ambulantnej 

starostlivosti

RC Nitra

Predstavenie Výzvy na predkladanie projektových zámerov na 

rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti s fokusom na 

ambulantnú starostlivosť. Priblížime najfrekventovanejšie 

chyby v projektových zámeroch a prípady dobrej praxe. Počas 

diskusie sa online pripoja zástupcovia vykonávateľa, ktorí 

priamo zodpovedajú otázky. 

Zástupcovia samosprávy NSK
Úrad vlády SR ÚV SR                         

Národná implementačná a 

koordinačná autorita (NIKA)

Prihlásenie 

TU

7.2.2023 prezenčná
Príležitosti pre MNO v novom 

programovom období
RC Žilina

Možnosti financovania aktivít organizácií pôsobiacich v oblasti 

občianskej spoločnosti, participácie, verejného diania, 

euroobčianstva z OP Slovensko, príklady dobrej praxe
MNO, potenciálni žiadatelia

Úrad splnomocnenca vlády 

pre rozvoj občianskej 

spoločnosti

Prihlásenie 

TU

8.2.2023
prezenčná/onli

ne

Základy verejného obstarávania pre 

hospodárske subjekty – podnikateľov  
RC Prešov

základné pojmy, zákazka s nízkou hodnotou, vestník 

verejného obstarávania, EVO a Elektronické trhovisko, 

elektronická platforma, podmienky účasti, zábezpeka, kritériá 

na vyhodnotenie ponúk, zoznam hospodárskych subjektov, 

Jednotný európsky dokument, Register partnerov verejného 

sektora, žiadosť  o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietky, 

zmluva

Potenciálni žiadatelia projektov ÚVO
Prihlásenie 

TU

8.2.2023 prezenčne
Odborný seminár - Zmeny zákona 

o verejnom obstarávaní
RC Nitra

Zákon o verejnom obstarávaní – zmeny vo vzťahu k 

finančným limitom, používaniu elektronických prostriedkov v 

procese zadávania zákaziek, aplikácii výnimiek zo zákona, 

vyhodnocovanie ponúk, profesionalizácia verejného 

obstarávania. Diskusia

Verejní obstarávatelia NSK UVO NR
Prihlásenie 

TU

9.2.2023 online Súhrnné správy RC Žilina

čo sú súhrnné správy a ich účel, súhrnné správy a ich vývoj, 

druhy súhrnných správ, povinnosť poslať na uverejnenie v 

profile súhrnné správy a lehota na odoslanie, najčastejšie 

otázky / odpovede k súhrnným správam a najčastejšie 

nedostatky v uverejnených súhrnných správach, správne 

delikty vo vzťahu k súhrnným správam, materiály ÚVO k 

súhrnným správam a kontakty, praktická ukážka.

Verejní obstarávatelia (obce, 

školy, škôlky, DSS)
ÚVO

Prihlásenie 

TU

9.2.2023 prezenčne MPaRV - ZVV pre MAS
RC Banská 

Bystrica
MAS MPaRV 

Prihlásenie 

TU

9.2.2023 prezenčne AKO SA PRIPRAVIŤ NA OBNOVU BUDOV RC Košice
Tepelná pohoda v interiéry, obvodové konštrukcie objektu, 

energetická bilancia rod. domu, zdroje energie / tepla, 

porovnanie pred a po úpravách - energetický certifikát 

Starostovia obcí, súčasní a 

potenciální realizátori 

projektov - Sobrance

RC KE, TUKE
Prihlásenie 

TU

9.2.2023 prezenčná Program Slovensko - infor.seminár RC Trnava
Seminár k Programu Slovensko - základné informácie ( 

predstavenie PS), možnosť podpory z Programu Slovensko, 

Plánu obnovy , SAŽP 
Samospráva RC TT

Prihlásenie 

TU

10.2.2023 prezenčne AKO SA PRIPRAVIŤ NA OBNOVU BUDOV RC Prešov
Tepelná pohoda, obvodové konštrukcie objektu, energetická 

bilancia rodinného domu, zdroje energie, porovnanie pred a 

po úpravách
Potenciálni žiadatelia projektov RC PO, TU KE

Prihlásenie 

TU

15.2.2023 prezenčná Najčastejšie porušenia ZVO
RC Banská 

Bystrica

Prehľad najčastejších porušení ZVO z pohľadu princípov, 

podmienok účasti, opisu predmetu zákazky, kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, konfliktu záujmov atď.. Školenie 

obsahuje aj výber z rozhodovacej praxe UVO a jeho cieľom je 

predchádzať porušeniam ZVO 

Verejní obstarávatelia ÚVO SP BB
Prihlásenie 

TU

15.2.2023 prezenčne
Odborný seminár - Rozdelenie 

predmetu zákazky
RC Nitra

Zákon o verejnom obstarávaní - dovolené/nedovolené 

rozdelenie predmetu zákazky v kontexte miestnej, časovej 

vecnej, resp. funkčnej súvislosti, povinnosť odôvodnenia 

nerozdelenia predmetu zákazky, nedovolené spájanie 

predmetu zákazky, DISKUSIA

Verejní obstarávatelia NSK UVO NR
Prihlásenie 

TU

15.2.2023 prezenčná Zmeny v zmysle novely zákona o VO RC Žilina

Účinnosť novely zákona, zvýšené finančné limity, priebeh 

zákazky s nízkou hodnotou, uzavretie zmluvy, súhrnné správy, 

výnimky zo zákona, profesionalizácia VO a ďalšie zaujímavé 

zmeny

Starostovia obcí (pôvodní) ÚVO
Prihlásenie 

TU

15.2.2023 prezenčná
Rozšírenie kapacít komunitnej 

starostlivosti
RC Trnava Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti Samospráva POO + RC TT

Prihlásenie 

TU

16.2.2023 prezenčne

Regionálne centrum pomáha 

zabezpečovať  projekt Zlepšovanie 

digitálnych zručností seniorov 

a znevýhodnených skupín

RC Prešov Prezentícia digitálnych zručností seniorov Záujemcovia RC PO
Prihlásenie 

TU

16.2.2023 prezenčne
Seminár k výzve na Rozšírenie kapacít 

komunitnej starostlivosti

RC Banská 

Bystrica

Predstavenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na Projektové zámery - rozšírenie 

kapacít komunitnej starostlivosti, formálne náležitosti výzvy, 

obsahové náležitosti výzvy, podmienky poskytnutia 

prostriedkov mechanizmu a DISKUSIA 

Samosprávy
Úrad vlády SR                       

Národná implementačná a 

koordinačná autorita (NIKA)

Prihlásenie 

TU

16.2.2023 prezenčne AKO SA PRIPRAVIŤ NA OBNOVU BUDOV RC Košice
Tepelná pohoda v interiéry, obvodové konštrukcie objektu, 

energetická bilancia rod. domu, zdroje energie / tepla, 

porovnanie pred a po úpravách - energetický certifikát 

starostovia obcí, súčasní a 

potenciální realizátori 

projektov - Spišská Nová Ves, 

Gelnica

RC KE, TUKE
Prihlásenie 

TU

17.2.2023 prezenčne AKO SA PRIPRAVIŤ NA OBNOVU BUDOV RC Prešov
Tepelná pohoda, obvodové konštrukcie objektu, energetická 

bilancia rodinného domu, zdroje energie, porovnanie pred a 

po úpravách
potenciálni žiadatelia projektov RC PO, TU KE

Prihlásenie 

TU

20.2.2023 prezenčne
Seminár -  Rozšírenie kapacít 

komunitnej starostlivosti
RC Nitra

Predstavenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej 

starostlivosti, formálne náležitosti výzvy, obsahové náležitosti 

výzvy a DISKUSIA.

Zástupcovia samosprávy NSK
Úrad vlády SR ÚV SR                         

Národná implementačná a 

koordinačná autorita (NIKA)

Prihlásenie 

TU

21.2.2023 prezenčná Najčastejšie porušenia vo VO RC Žilina
Princípy vo VO, opis predmetu zákazky, nedovolené delenie 

zákazky, podmienky účasti, kitéria na vyhodnotenie ponúk, 

vyodnocovanie ponôk, uzatváranie zmúv

verejní obstarávatelia, 

poradenské agentúry, 

kontrolóri atď.

ÚVO
Prihlásenie 

TU

21.2.2023
prezenčná/onli

ne

Základná práca v rámci ITMS+2014 

(prípadne plánované zmeny)
RC Prešov

Čo je ITMS+2014, jeho účel využitie, ako sa zaregistrovať, 

vyhľadávať výzvy, podať ŽoNFP
Potenciální žiadatelia projektov Šuťáková

Prihlásenie 

TU

22.2.2023 online Súhrnné správy 
RC Banská 

Bystrica
Komplexné informácie pre verejných obstarávateľov k 

zverejňovaniu súhrnných správ
Verejní obstarávatelia 

Prihlásenie 

TU

23.2.2023 prezenčne AKO SA PRIPRAVIŤ NA OBNOVU BUDOV RC Košice
Tepelná pohoda v interiéry, obvodové konštrukcie objektu, 

energetická bilancia rod. domu, zdroje energie / tepla, 

porovnanie pred a po úpravách - energetický certifikát 

starostovia obcí, súčasní a 

potenciální realizátori 

projektov - Košice, Košice - 

okolie

RC KE, TUKE
Prihlásenie 

TU

23.2.2023 prezenčná Program Slovensko - infor.seminár RC Trnava
Seminár k Programu Slovensko - základné informácie ( 

predstavenie PS), možnosť podpory z Programu Slovensko, 

Plánu obnovy , SAŽP 
Samospráva RC TT

Prihlásenie 

TU

24.2.2023 prezenčne AKO SA PRIPRAVIŤ NA OBNOVU BUDOV RC Prešov
Tepelná pohoda, obvodové konštrukcie objektu, energetická 

bilancia rodinného domu, zdroje energie, porovnanie pred a 

po úpravách
Potenciálni žiadatelia projektov RC PO, TU KE

Prihlásenie 

TU
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24.2.2023 online
on-line Seminár - Najčastejšie porušenia 

vo verejnom obstarávaní
RC Nitra Najčastejšie porušenia vo verejnom obstarávaní Verejní obstarávatelia UVO NR

Prihlásenie 

TU

28.2.2023
prezenčná/onli

ne
Pomáhame odídencom RC Prešov Pomoc pre Ukrajinu Odídenci Nadácia PSK

Prihlásenie 

TU
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