
Interná smernica pre verejné obstarávanie č. 4/2011 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. je v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie 
stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona. 
Zadávanie zákaziek zabezpečuje rektorát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety, jej odborní pracovníci resp. externí spolupracovníci s odbornou spôsobilosťou na 
verejné obstarávanie. 

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú: 

1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je 
dostupný on-line na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestniku verejného 
obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné 
obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.  

2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je 
dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii 
Vestník - www.uvo.gov.sk.  

3. zákazky podprahové podľa § 99, § 95 a § 25 zákona o verejnom obstarávaní verejný 
obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile na svojej webovej stránke.  

4. zákazky s nízkymi hodnotami - v zmysle internej smernice  

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom 
obstarávaní: 

1. verejná súťaž (VS)  
2. užšia súťaž (US)  
3. rokovacie konania (RK)  
4. elektronická aukcia  

Úradný názov: Vysoká škola zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety n.o. 
IČO:  31821979 
DIČ:  2021302151 
Sídlo: 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Palackého 1 
Rektorát: 810 00 Bratislava, Nám. 1 mája 1, P.O.Box 104 
Štát: Slovenská republika 
Štatutárny zástupca: prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, rektor 

Telefón: +421 2 577 80 613 – sekretariát rektora      
Fax: +421 2 577 80 612 – sekretariát rektora 
Kontaktná osoba Tünde Szilvásiová, vedúca ekonomického odd. 
E-mail:  szilvasiova@vssvalzbety.sk  
Bankové spojenie: Tatra banka 
Číslo účtu:  2627748580/1100 



Záujemcovia, uchádzači, ktorí majú záujem o účasť v procese verejného obstarávania 
jednotlivých zákaziek, sa môžu zúčastniť zverejnených metód a postupov za predpokladu 
splnenia podmienok uvedených v oznámeniach a výzvach zverejnených rektorátom Vysokej 
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.  
 
Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú 
uvedené v oznámeniach a výzvach. 

 
 

                                                                          Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

 rektor  

   v.r. 


