
   
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Ekonomická fakulta
Pracovisko: Katedra regionálnych vied a manažmentu
Kód predmetu: 35000290 Názov predmetu: Verejné obstarávanie v Európskej Únii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): -
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI_Ing_D_en)

Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI_Ing_D_sk)
Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI_Ing_E_sk)
Ekonomika a manažment verejnej správy (EaMVS_Ing_D_en)
Ekonomika a manažment verejnej správy (EaMVS_Ing_D_sk)

2.
2.
2.
2.
2.

Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná

Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
Priebežné hodnotenie (PH): 
- I. priebežná písomka (10 b.)
- II. priebežná písomka (10 b.)

Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
Skúška - spracovanie modelu verejnej zákazky alebo vybraného postupu vo verejnom obstarávaní (80 b.)
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný
poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Európska únia kladie veľký dôraz na politiku verejného obstarávania, pretože viac ako 250 000 verejných inštitúcií v EÚ vynakladá ročne viac ako 14 % HDP na obstaranie
služieb, prác a tovarov. Komplexnosť a časová náročnosť procesu verejného obstarávania, spolu s chybami, ktoré sa v procese robia a slabými stránkami v systémoch
verejného obstarávania v jednotlivých členských štátoch EÚ, sú čoraz rezonujúcejšie témy. Predmet Verejné obstarávanie v Európskej únii poskytuje študentom ucelený systém
poznatkov z oblasti verejného obstarávania v Európskom administratívnom priestore. Výsledkom vzdelávania je nadobudnutie teoretických poznatkov o politike verejného
obstarávania SR a EÚ, o europeizácií politiky verejného obstarávania SR a tiež nadobudnutie základných zručností v oblasti verejného obstarávania. Obsah predmetu
inkorporuje i poznatky o využívaní procesu verejného obstarávania za účelom dosiahnutia sociálnych a environmentálnych cieľov.
Stručná osnova predmetu:
1: P: Európska integrácia, inštitúcie a politiky EÚ
   S: Verejné obstarávanie v EÚ: čo ponúka EÚ?
2: P: Politika verejného obstarávania 
   S: Národný rámec politiky verejného obstarávania: čo zavádza EÚ?
3: P: Úloha procesu verejného obstarávania  v EÚ
   S: Zdroje informácií o zákazkách v EÚ
4: P: Právny rámec EÚ v oblasti verejného obstarávania
   S: Právny rámec EÚ v oblasti verejného obstarávania – aplikácia
5: P: Europeizácia národných politík verejného obstarávania
   S: Prejavy europeizácie verejného obstarávania v SR (I. priebežná písomka)
6: P: Koncept udržateľného verejného obstarávania v EÚ
   S: Tvorba verejnej zákazky v koncepte udržateľného verejného obstarávania
7: P: Koncept zeleného verejného obstarávania v EÚ 1/2
   S: Tvorba verejnej zákazky v koncepte zeleného verejného obstarávania 1/2
8: P: Koncept zeleného verejného obstarávania v EÚ 2/2
   S: Tvorba verejnej zákazky v koncepte zeleného verejného obstarávania 2/2
9: P: Cezhraničné obstarávanie v EÚ
   S: Tvorba cezhraničnej verejnej zákazky (II. priebežná písomka)
10: P: Elektronické verejné obstarávanie v EÚ
     S: Využitie nástrojov elektronického verejného obstarávania 
11: P: EÚ stratégia verejného obstarávania 
     S: Hodnotenie ekonomických a environmentálnych benefitov verejného obstarávania v EÚ
12: P: Vynútiteľnosť pravidiel a konanie o nesplnení povinností 
     S:  Konanie o nesplnení povinností – praktické aspekty
13: P: Zhrnutie a budúce trendy vo verejnom obstarávaní v EÚ
     S: Zhrnutie a budúce trendy vo verejnom obstarávaní v EÚ
Odporúčaná literatúra:
Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, Tkáč J. – Griga M., 2016, Wolters Kluwer, ISBN 978-808168-454-8
Public procurement policy, Piga G. - Tatrai T., 2016, Routledge, ISBN 978-1-138-92150-4
Handbook of green public procurement, European Union, 2016, Publications Office of the European Union, ISBN: 978-92-79-56848-0, doi: 10. 2779/24 6106
The impacts of sustainable public procurement, UNEP DTIE - Sustainable Consumption and Production Branch, 2012
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 72

 A B C D E FX  
 63% 28% 4% 0% 0% 6%  

Vyučujúci:
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