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Š K O L E N I E  
 

Uplatňovanie zelených aspektov pri 
obstarávaní potravín 

 

Školiteľ:  Úrad pre verejné obstarávanie  

Názov projektu:  
Zvyšovanie efekt ívnost i  v oblast i  verejného 
obstarávania na Slovensku  

Kód projektu ITMS2014+:  314011AKX6 

Názov školenia:  
Uplatňovanie zelených aspektov pri  obstarávaní  
potravín  

                                    
 

Miesto konania školenia:    Školenie sa uskutoční ONLINE prostredníctvom aplikácie MS Teams.   

Dátum konania školenia:    23. 11. 2022 

Trvanie školenia:                od: 9:00 hod - do: 11:30 hod  

 

Kľúčové obsahové zameranie školenia: 

 Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní potravín   

 Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní služieb hromadného stravovania  

 Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní cateringu  

 Príklady dobrej praxe 

 

Účastníci: verejní obstarávatelia/obstarávatelia 

Školitelia: ÚVO - JUDr. Tomáš Slávik, Ing. Adriana Gajdošíková, Ing. Marek Gavorník 

   

Kontakt pre komunikáciu: zelenevo@uvo.gov.sk 

 

Poznámka: z každej organizácie je možná účasť max. 2 zamestnancov. Minimálny celkový počet 

účastníkov školenia je 20 a maximálny počet účastníkov školenia je 100. ÚVO si vyhradzuje právo 

v prípade naplnenia maximálneho počtu účastníkov obmedziť počet účastníkov na organizáciu. ÚVO 

si po naplnení kapacity vyhradzuje právo ukončiť prihlasovanie, prípadne ponúknuť záujemcom 

náhradný termín školenia. Školenie je prioritne určené pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov 

a iné obstarávateľské subjekty v zmysle ZVO (v súlade s § 7, § 8 a § 9 ZVO), účasť ostatných záujemcov 

je podmienená nenaplnením kapacity školenia verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi.  

 

Účastnícky poplatok: účasť na školení je bezplatná.  
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Program školenia 

Uplatňovanie zelených aspektov pri 
obstarávaní potravín 

 
08:45 – 09:00 Prihlasovanie účastníkov na školenie 

 
09:00 – 09:10 Úvod - privítanie účastníkov, ciele školenia, harmonogram,  

technické informácie 

 
09:10 – 09:40 Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní potravín   

JUDr. Tomáš Slávik ÚVO 
 

09:40 – 09:50 Praktický príklad pri obstarávaní potravín  
JUDr. Tomáš Slávik ÚVO 

 
09:50 – 10:00 Prestávka 

 
10:00 – 10:30 Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní služieb 

hromadného stravovania -  Ing. Marek Gavorník ÚVO 
 

10:30 – 10:40 Praktický príklad pri obstarávaní služieb hromadného 
stravovania -  Ing. Marek Gavorník ÚVO 

 

10:40 – 11:10  Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní cateringu  
 Ing. Adriana Gajdošíková ÚVO 

 
11:10 – 11:20  Praktický príklad pri obstarávaní cateringu  

 Ing. Adriana Gajdošíková ÚVO 
 

11:20 – 11:30  Záver a diskusia, inštrukcie k vyplneniu dotazníka  
na spätnú väzbu 

 

 


