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ZODPOVEDNÉ 
VEREJNÉ 
OBSTARÁVANIE

Podnikaním k napĺňaniu 
spoločenskej prospešnosti...

PRÍKLADY NA UPLATNENIE 
SOCIÁLNEHO HĽADISKA
Environmentálne vhodné (zelené) verejné 
obstarávanie
– zohľadňuje environmentálny dopad nakupo-
vaných tovarov, služieb a stavebných prác, prispieva 
k napĺňaniu cieľov v oblasti zmierňovania a pred-
chádzania zmene klímy, ochrany životného prostredia 
i zdravia obyvateľstva. Zahŕňa napríklad nákup  
energeticky úsporných počítačov a budov, 
kancelárskeho zariadenia vyrobeného z dreva spra-
covaného environmentálne udržateľným spôsobom, 
recyklovateľného papiera, automobilov s elektrickým 
pohonom, environmentálne vhodnej verejnej  
dopravy, organickej stravy v jedálňach, elektrickej 
energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov  
alebo klimatizačných systémov zodpovedajúcich  
najnovším ekologickým riešeniam.
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PRÍKLADY NA UPLATNENIE 
SOCIÁLNEHO HĽADISKA 
Pri stavebných zákazkách
– stanovenie povinnosti pre úspešného uchádzača:
• zamestnať určitý počet osôb, ktoré sú dlhodobo  
 nezamestnané,
• v zmluve zabezpečiť pravidlá plnenia pre hlavného  
 dodávateľa vo vzťahu k subdodávateľom,
• zákazka bude plnená prostredníctvom  
 transparentného účtu,
• budú vytvorené podmienky pre prax študentov  
 príslušných odborov,
• nákupy tovarov obstarávané v súlade so schémou  
 spravodlivého obchodovania,
• stanovenie povinnosti, aby stavebno-technická  
 dokumentácia obsahovala prvky recyklácie.

Prostredníctvom vyhradenej zákazky
– verejný obstarávateľ môže plniť povinný 6%-ný 
podiel verejných obstarávaní, v ktorých má uplatniť
sociálne hľadisko, verejným obstarávaním 
realizovaným formou vyhradenej zákazky - 
umožní účasť vo verejnom obstarávaní len
• registrovaným sociálnym podnikom, 
• chráneným dielňam, 
• fyzickým osobám so zdravotným postihnutím,  
 ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú 
 samostatnú zárobkovú činnosť 
 na chránenom pracovisku, 
• v rámci programov chránených 
 pracovných miest.



OBLASTI APLIKÁCIE 
SOCIÁLNEHO HĽADISKA VO 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
rozdelenie zákaziek na časti
• § 28 ods. 1 a 2 zákona o VO

podmienky účasti v rámci osobného postavenia 
uchádzača/záujemcu
• § 32 ods. 1písm. b), g), h) zákona o VO

podmienky účasti v rámci technickej alebo 
odbornej spôsobilosti uchádzača/záujemcu
• § 34 zákona o VO

využitie subdodávateľov a priame platby 
subdodávateľom
• § 41 ods. 1 a 7 zákona o VO

špecifikácia predmetu zákazky
• § 42 ods. 1, 7, 9, 16 zákona o VO

kritériá na vyhodnotenie ponúk
• § 44 ods. 4 zákona o VO

osobitné podmienky plnenia zmluvy
• § 42 ods. 12 zákona o VO

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

je  verejné obstarávanie zohľadňujúce širšie sociálne 
a environmentálne súvislosti, pri ktorých je kladený 
dôraz  na:
• sociálnu inklúziu, 
• problematiku v oblasti sociálnych a pracovných  
 práv,
• pozitívny dopad na životné prostredie.
   
Podstatou spoločensky zodpovedného verejného 
obstarávania je snaha racionálne využiť vplyv  
verejných obstarávateľov na trh, a to prostredníc- 
tvom ich kúpnej sily. 

Zodpovedným verejným obstarávaním je možné 
nasmerovať rozvoj regiónu, najmä ak verejným  
obstarávateľom je obec, mesto, samosprávny kraj  
a dať podnet miestnym podnikom na zohľadňovanie 
spoločenských hodnôt v podobe napríklad zamest-
návania znevýhodnených a zraniteľných osôb alebo 
používania zelených technológií.  

Verejný obstarávateľ  môže určiť osobitné podmienky 
plnenia zmluvy, ktoré môžu zahŕňať ekonomické, 
sociálne, environmentálne hľadiská, hľadiská 
súvisiace s inováciou alebo zamestnanosťou.

SOCIÁLNE HĽADISKO  

môže byť vplyvným nástrojom na dosiahnutie  
sociálnych cieľov, najmä 
• tvorbu pracovných príležitostí, 
• dôstojné, spravodlivé a uspokojivé pracovné  
 podmienky nad vyžadovaný zákonný rámec, 
• začlenenie znevýhodnených, ohrozených alebo  
 vylúčených osôb a skupín osôb do spoločenských  
 vzťahov a zjednodušenie ich prístupu na trh práce, 
• zvýšenie dostupnosti a použiteľnosti tovarov,  
 služieb a stavebných prác pre zdravotne  
 postihnuté osoby, 
• etické a spravodlivé obchodovanie.

Výhody sociálneho VO
sa prejavujú v oblastiach:

zlepšenia sociálneho postavenia sociálne 
vylúčenej časti obyvateľstva

pracovných príležitostí v mieste
realizácie zákazky

začleňovania sociálne vylúčených
obyvateľov do spoločnosti

predchádzania nekalej súťaži
pri nelegálnom zamestnávaní

motivácie k legálnemu zamestnávaniu

dodržiavania pracovno-právnych predpisov,
dodržiavania bezpečnosti práce a predpisov

v oblasti sociálneho práva
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