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P R O G R A M 
Názov seminára:  Európske súťažné právo – Veřejné zakázky 
Miesto konania:  Detašované pracovisko Justičnej akadémie SR v Omšení 
Dátum konania:  4. apríl 2013 – 5. apríl 2013 
Lektori podujatia:  JUDr. Jana Zemková, PhD.  

predsedníčka senátu správneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky 
Mgr. Marek Kalavský, advokát, konzultant pre verejne obstáravanie,  
Mgr. Táňa Behrová, poradca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre 
verejne obstarávanie  
Mgr. Róbert Majchrák,   
Mgr. Zuzana Kraj čovičová, zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie 
Slovenskej republiky  
JUDr. David Raus, Ph.D., predseda senátu Krajského súdu Brno 

 
Dátum: 04.04.2013 (štvrtok) 
09.30 hod.   príchod účastníkov, registrácia 
10.00 hod. – 11.00 hod.  Správne konanie pred orgánmi dohľadu a súdny prieskum 

rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, prehľad rozhodnutí 
NS SR, prejudiciálne konanie (JUDr. Zemková, Ph.D.) 

11.00 hod. – 11.15 hod.  prestávka 
11.15 hod. – 12.15 hod.  Správne konanie pred orgánmi dohľadu a súdny prieskum 

rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, prehľad rozhodnutí 
NS SR, prejudiciálne konanie (JUDr. Zemková, Ph.D.) 

12.15 hod. – 13.00 hod.  obed 
13.00 hod. – 14.00 hod.        Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní  

(Mgr. Kalavský, Mgr. Behrová) 
14.00 hod. – 14.15 hod.  prestávka 
14.15 hod. – 15.45 hod. Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní  

(Mgr. Kalavský, Mgr. Behrová) 
15.45 hod. – 16.00 hod.  prestávka 
16.00 hod. – 17.30 hod.        Výklad dohľadu nad verejným obstarávaním  (Mgr. Majchrák) 

Stanovovanie, dokazovanie a posudzovanie kvalifikácie, 
procedurálnych pravidiel a zásad postupu zadávateľa (Mgr. 
Kraj čovičová) 

    Zhrnutie výstupov, záver prvého dňa 
17.30 hod.   večera 
Dátum: 05.04.2013 (piatok) 
08.00 hod. – 09.00 hod.  raňajky  
09.00 hod. – 10.30 hod.         Vybrané otázky vývoje judikatúry v oblasti zadávania verejných 
    zákaziek v České republike (JUDr. Raus, Ph.D.)                                                    
10.30 hod. – 10.45 hod.  prestávka 
10.45 hod. – 12.15 hod.       Vybrané otázky vývoje judikatúry v oblasti zadávania verejných 
    zákaziek v České republike (JUDr. Raus, Ph.D.)                                                     
   zhrnutie výstupov, záver druhého dňa 
12.15 hod.   obed 
 

 


