
 

XPRESS Stakeholder Café 

 

Téma  Dostane zelené verejné obstarávanie na Slovensku ZELENÚ? 

Termín 10. júna 2021, od 10:00 do 11:30 

 Virtuálne podujatie // online webinár 

Organizátor 

 

Link Podujatie je organizované v kontexte projektu XPRESS H2020. 

www.szz.sk 

 

Na úvod 

V centre pozornosti podujatia Stakeholder Café (stretnutia zainteresovaných organizácií)  stojí 

nevyužitý potenciál verejného obstarávania inovatívnych technológií v procese energetickej 

transformácie. Aké sú úspešné príklady zeleného verejného obstarávania a čo prispelo k ich 

úspechu? S akými prekážkami a výzvami sa potýkajú obstarávatelia a uchádzači?  

 

Pre registráciu prosím prejdite do formuláru na tomto linku: PRIHLÁSENIE 

 

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme mailom na bellusova@szz.sk, neváhajte nás 

kedykoľvek kontaktovať. 

 
www.xpress-h2020.eu 

 
www.facebook.com/xpressh2020 

 
twitter.com/xpressh2020 

 

 

 

 

http://www.xpress-h2020.eu/
https://docs.google.com/forms/d/1I72kPJx6LRqCA8Vu_5x-2Yql3a1ab39t8mPv9EWqk24/edit?usp=sharing
mailto:bellusova@szz.sk
http://www.xpress-h2020.eu/
http://www.facebook.com/xpressh2020
about:blank


 

PROGRAM 

 

10:00 – 10:05  Úvodné projektu XPRESS  

Projekt podporuje prezentáciu energií a služieb na báze obnoviteľných zdrojov energie a hľadá 

možnosti pre posilnenie ich využitia v rámci verejného obstarávania.  

Miriam Bellušová, Slovenský živnostenský zväz 

10:05 – 10:20  Verejné obstarávanie energie z OZE  

Čo bráni verejným obstarávateľom nakupovať zelenú energiu a zelené technológie, napr. pri obnove 

verejných budov? Ako pripravovať verejné obstarávania, aby sa zintenzívnilo využívanie zelenej 

energie vo verejnom sektore?  Aká je budúcnosť využívania zelenej energie v kontexte znižovania 

emisií uhlíka?  

Peter Baláž, spoločnosť  EP ENERGY TRADING, a.s. 

10:20 – 10:35  Verejné obstarávanie technologických riešení na báze OZE 

Aký je potenciál verejného obstarávania pri uplatňovaní inovatívnych technológií obnoviteľnej energie 

pri prechode na energiu z obnoviteľných zdrojov ? Čo je predpokladom úspešných zelených 

obstarávaní?  Čím sú limitované možnosti zelených obstarávaní?  

Teodor Szabó,  spoločnosť ECO 3 ENERGY, spol. s  r.o 

10:35 – 10:50  Zelený potenciál verejného obstarávania zo strany samospráv  

Aké sú možnosti využívania energie z OZE a technológie na báze OZE z pohľadu samospráv, v čom 

spočíva prínos pripravovaných centier zdieľaných služieb? Ako vyvážiť ekologické a cenové kritériá vo 

verejnom obstarávaní? 

Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska  

10:50- 11:05 Aké sú výzvy a príležitosti pre zapojenie inovatívnych MSP do verejného obstarávania a 

pre intenzívnejšie využívanie OZE z finančnej perspektívy    

Juraj Revický - spoločnosť Tatra Tender 

11:05 – 11:30 Diskusia  

11:30 – 11:35 Zhrnutie a záver webinára, SŽZ 

 

 

 

 

 



 

XPRESS v kocke 

XPRESS – Podpora verejného obstarávania na zabezpečenie spolupráce medzi 

malými a strednými podnikmi a verejným sektorom s cieľom rozvoja a lepšieho 

využívania obnoviteľných zdrojov v regiónoch  

XPRESS je projekt podporený z programu EÚ Horizont 2020 a koordinuje ho agentúra APRE - 

Agency for the Promotion of European Research. 

Vedeckým koordinátorom projektu je Univerzita York. 

XPRESS sa zameriava na uľahčenie zavádzania obnoviteľných zdrojov energie  

v mestách a obciach v krajinách Európskej únie, úvodne Veľkej Británie, Talianska, 

Nórska, Nemecka, Švédska, Španielska, Dánska,  Slovenska, Portugalska a Belgicka, s 

perspektívou rozšíriť riešenia pre obnoviteľné zdroje energie aj do ďalších krajín.  

XPRESS podporuje spoluprácu lokálnych samospráv s malými a strednými podnikmi, 

prostredníctvom zeleného verejného obstarávania (GPP).  

Hlavným a najdôležitejším cieľom je zvýšiť podiel riešení na báze obnoviteľných 

zdrojov energie vo finálnej spotrebe energie. 

 

 

Skratky 
OZE obnoviteľné zdroje energie 
MSP – malé a stredné podniky 
SŽZ Slovenský živnostenský zväz 
GPP- Green public procurement, Zelené verejné obstarávanie 
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