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CEEC Research: V máji bolo vyhlásených najviac verejných 
obstarávaní od začiatku roka 

V máji tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola 
poskytnutá dotácia najväčší objem verejných obstarávaní od 1. 1. 2015. Na 612 súťaží si pripravili 
657 miliónov eur. „Hodnota zákaziek vyhlásených vo všetkých prvých piatich mesiacoch klesla 
v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 4,8 percent, ale iba vďaka novele zákona platnej 
od 1. júla 2013, ktorá zlúčila podprahové zákazky s podlimitnými a zmenila aj postupy pri 
zverejňovaní. Pokiaľ by sme porovnávali čísla platné pred účinnosťou tejto zmeny, dostali by sme 
nárast objemu vyhlásených verejných obstarávaní takmer o pätinu (19,8 percent),“ uvádza Jiří Vacek, 
riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research. 
Vďaka novele zákona sa presne o pätinu prepadol tiež počet vyhlásených verejných obstarávaní 
(na 2 236). Pokiaľ by sme čísla opäť porovnávali podľa predpisov platných pred novelou, zistili by 
sme rast medziročného nárastu počtu vyhlásených verejných obstarávaní o 6,7 percent.  
Viac než desatina (11 percent objemu aj počtu) zákaziek už bola úradmi ukončená a zadaná 
konkrétnym dodávateľom. Štyri percentá z celkového objemu zákaziek verejní obstarávatelia, 
obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, zrušili ešte pred ich vyhodnotením. Pre 
zaujímavosť, zo zákaziek vyhlásených v priebehu minulého roka boli zatiaľ ukončené dve tretiny 
objemu (66 percent).  
V januári až máji tohto roka ukončili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola 
poskytnutá dotácia celkom 1 884 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 2 miliardy eur. To je o 
14,7 percent menej ako v rovnakom období minulého roka. Pri porovnaní nadlimitných zákaziek, 
by bol prepad ešte väčší (o 19,8 percent). 
                                                                                                                                                                                        (ceec)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SKSI v zahraničí: Účasť na 61. zasadnutí Valného zhromaždenia ECCE 
Európska rada stavebných inžinierov (ECCE) oslavuje tento rok okrúhle 30. výročie svojho 
založenia. Pri tej príležitosti sa v Neapole koncom mája uskutočnilo 61. zasadnutie Valného 
zhromaždenia ECCE, aj  za účasti 
SKSI. Komoru reprezentoval doc. 
Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. Pred 
zasadnutím Valného zhromaž-
denia sa konala odborná 
konferencia „Artistic and monu- 
mental Heritage, Restoration, 
Preservation and Enhancement“, 
na ktorej vystúpili poprední 
odborníci z oblasti ochrany 
a  zachovania kultúrneho dedičstva 
Talianska. V rámci pracovného 
programu podujatia bola SKSI 
zastúpená v dvoch stálych 
výboroch – „Vzdelávanie a tréning“ 
a „Životné prostredie a udržateľ- 
nosť“ -  v ktorých sa Ľ. Moravčík zúčastnil odborných diskusií zameraných na príslušné oblasti 
pôsobenia stavebných inžinierov v európskom priestore. Je našou úprimnou snahou oživiť aktívnu 
spoluprácu s členmi Európskej rady stavebných inžinierov s možnosťou výmeny odborných 
poznatkov a skúseností na takýchto medzinárodných fórach. Najbližšie sa členovia ECCE stretnú 
v októbri v Prahe a budeme radi, ak bude SKSI opäť reprezentovaná.                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    (Ľ. Moravčík, red.) 

 

 
 

PLÁNOVANÁ PRESTÁVKA NEWSLETTRA 

Vážení členovia, newsletter sa na najbližšie týždne dočasne odmlčí. Svoje podnety a príspevky nám 
môžete naďalej zasielať na adresu sksi@sksi.sk. Želáme vám príjemne strávené letné obdobie 
a krásne prežitie dovoleniek v kruhu najbližších. 
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