
 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ a predbežné zapojenie záujemcov 

k plánovanej nadlimitnej zákazke: Obstaranie organizácie a realizácie Hackathonov 

 

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
IČO: 50349287 
Kontaktná osoba za vecného gestora: Ing. Matúš Petrovič  
e-mail: matus.petrovic@mirri.gov.sk   
tel. č.: + 421 2 20 92 8188 
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie: Mgr. Branislav Hudec, Ing. Barbora Kyjacová 
e-mail: branislav.hudec@mirri.gov.sk; barbora.kyjacova@mirri.gov.sk  
tel. č.: 02 2092 8102, 02 2092 8293 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.mirri.gov.sk/   

 

2. Návrh na opis predmetu zákazky: 
Predmetom plánovaného verejného obstarávania je Obstaranie organizácie a realizácie 
Hackathonov. Návrh opisu predmetu zákazky, ktorý bude predmetom prípravných trhových 
konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov je uvedený v prílohe č. 3 tohto oznámenia. 
 

3. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov: 
79952000-2 – Služby na organizovanie podujatí  
79419000-4 – Hodnotiace konzultačné služby 
 

4. Účel prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) 
ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje 
prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o VO na vyššie uvedený plánovaný predmet zákazky.  
Účelom prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov (ďalej len „PTK“) je: 

 príprava a informovanie potenciálnych záujemcov o plánovanom postupe verejného 
obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky,  

 overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky,  

 získať a zapracovať spätnú väzbu od hospodárskych subjektov – potenciálnych záujemcov, 
ktorí sa zúčastnia prípravných trhových konzultácií,  

 podporiť spresnenie návrhu opisu predmetu zákazky, vrátane určenia vhodných termínov na 
plnenie zákazky, s cieľom zadefinovať jednoznačný, úplný a nestranný opis predmetu zákazky,  

 súčasťou prípravných trhových konzultácií bude aj určenie predpokladanej hodnoty zákazky 
(ďalej len „PHZ“).  

 
Verejný obstarávateľ za účelom PTK osloví hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom 
zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky 
a taktiež stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli 
dodržané princípy verejného obstarávania. Účasť na PTK je dobrovoľná a oslovený záujemca sa môže 
slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa PTK. Záujemca, ktorý sa zúčastní PTK 
si musí byť vedomý zákonnej úpravy PTK, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho 
subjektu na PTK so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; hospodárske 
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subjekty, ktoré sa zúčastnia PTK, sa môžu zúčastniť pripravovaného verejného obstarávania a 
predložiť ponuku.  
 

1. Oslovený hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na PTK najneskôr do 10.12.2021 do 
12:00 hod. zaslaním vyplneného formulára (Príloha č. 1 tohto oznámenia) a zároveň 
v rovnakom termíne zašle odpovede na otázky uvedené v Prílohe č. 2, a to elektronicky formou 
e-mailu na kontaktné osoby zodpovedné za verejné obstarávanie uvedené v bode 1. tohto 
oznámenia, a to branislav.hudec@mirri.gov.sk; barbora.kyjacova@mirri.gov.sk. 

2. Cieľom PTK je písomne zodpovedať min. rozsah otázok uvedený v Prílohe č. 2 tohto 
oznámenia. Verejný obstarávateľ od účastníkov PTK očakáva participáciu a predkladanie 
návrhov, pripomienok a odporúčaní v súvislosti s plánovaným verejným obstarávaním.  

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje uskutočniť PTK aj vo viacerých po sebe nasledujúcich 
etapách, ak to bude na základe okolností a rozsahu PTK vhodné a potrebné.  

4. Odpovede na otázky uvedené v Prílohe č.2 budú predkladané v slovenskom jazyku; verejný 
obstarávateľ bude akceptovať aj odpovede v českom jazyku (ak relevantné). 

 

5. Priebeh prípravných trhových konzultácií 
1. PTK budú prebiehať výlučne písomne formou mailovej komunikácie. Verejný obstarávateľ 

všetkým záujemcom, ktorým bola formou e-mailu zaslaná žiadosť o účasť na PTK zároveň 
oznámi dátum a čas doručenia odpovedí na otázky podľa Prílohy č.2 tohto oznámenia. Termín 
doručenia vypracovaných otázok k PTK je do 10.12.2021 do 12:00 hod. Záujemca súčasne s 
odpoveďami predloží aj Prílohu č. 1 (formulár na prihlásenie sa do PTK). 

2. Po doručení všetkých odpovedí od účastníkov PTK verejný obstarávateľ predložené odpovede 
použije pre účely záznamu z PTK, ktorý bude publikovaný na webovom sídle verejného 
obstarávateľa v anonymizovanej podobe pred vyhlásením verejného obstarávania.  

3. Záujemcovia svoje otázky, návrhy alebo pripomienky zasielajú výlučne na e-mailovú adresu: 
branislav.hudec@mirri.gov.sk a barbora.kyjacova@mirri.gov.sk, a to najmä zaslaním 
vyplnenej prílohy č. 2 tohto oznámenia – Okruh otázok.  

4. Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK a následne upraví opis 
predmetu zákazky, ktorý bude podkladom na určenie PHZ. Verejný obstarávateľ následne zašle 
opis predmetu zákazky (návrh výzvy za účelom určenia PHZ) a vyzve všetky zúčastnené 
hospodárske subjekty na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ.  

5. Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných 
informácií, ktoré môžu byť v rámci PTK poskytnuté. Hospodársky subjekt označí informácie, 
ktoré považuje za dôverné, a s ktorými vyžaduje primerané zaobchádzanie.  

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a obsahu 
PTK kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný obstarávateľ 
informovať dostatočne vopred. 

 

6. Predkladanie odpovedí na otázky a dokumentov v priebehu PTK  
Bližšie informácie o predmete PTK sa nachádzajú v samostatnej prílohe č. 3 tohto oznámenia, v ktorej 
sú popísané požiadavky na predmet zákazky. 

 

7. Náklady spojené s PTK  
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša účastník PTK bez akéhokoľvek finančného 
nároku na verejného obstarávateľa. 
 

8. Doplňujúce informácie 
Tento dokument obsahuje informácie, ktoré majú predbežný/indikatívny charakter a môžu podliehať 
zmenám. Z tohto dôvodu sa informácie uvedené v tomto dokumente nemôžu považovať za (i) opis 
predmetu zákazky verejného obstarávania, (ii) súťažné podklady pre účely predloženia ponuky.  
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Prílohy: 
Príloha č. 1 Formulár k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky Obstaranie 

organizácie a realizácie Hackathonov 
Príloha č. 2 Okruh otázok k PTK a predbežnému zapojeniu záujemcov 
Príloha č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky 
 
Dňa 30.11.2021 
 



 

Príloha č. 1 k oznámeniu o začatí PTK 

 

Formulár k prípravným trhovým konzultáciám a predbežnému zapojeniu 

záujemcov na predmet zákazky „Obstaranie organizácie a realizácie 

hackathonov“ 

 

Názov hospodárskeho subjektu (ďalej aj ako 
„záujemca“) 

 

Sídlo alebo miesto podnikania  

IČO  

Telefón  

e-mailová adresa  

Dátum a podpis osoby oprávnenej konať za 
záujemcu 

 

Hospodársky subjekt zaslaním tohto formulára vyjadruje súhlas so zverejnením 
pripomienok/odpovedí na otázky zaslané verejným obstarávateľom, ktoré budú tvoriť záznam 
z PTK publikovaný na webovom sídle verejného obstarávateľa v anonymizovanej podobe. (bez 

uvedenia identity záujemcu) 

 



 

Príloha č. 2 Okruh otázok k PTK 

 

1. Považuje účastník PTK dokument (Príloha č. 3 - Návrh opisu predmetu zákazky), ktorý 
poskytol verejný obstarávateľ, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu jednoznačného 
definovania predmetu zákazky, požiadaviek na predmet zákazky a zabezpečenia čestnej 
hospodárskej súťaže, ktorý bude umožňovať predloženie kvalifikovanej ponuky? Ak nie, 
prosím, uveďte dôvody a návrhy na doplnenie opisu predmetu zákazky, resp. identifikovanie 
prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu nie je možné predložiť kvalifikovanú 
ponuku. Otázka zahŕňa aj nasledovné: 

- Aké iné informácie/dokumenty nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje 
hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky? 

- Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne 
bránila v účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila? Ak áno, uveďte ktorá časť to je a 
ako ju navrhujete upraviť.  

- Z hľadiska realizácie predmetu zákazky, ktorú časť plnenia predmetu zákazky považuje 
účastník PTK za najrizikovejšiu vo vzťahu k rozsahu a kvalite požadovaných služieb a 
zadefinovaným požiadavkám. Ak účastník PTK identifikuje takéto riziko, pomenuje a 
popíše riziko, určí jeho mieru a navrhne opatrenia na elimináciu vo vzťahu k 
pripravovanej zákazke. 

- Aké ďalšie kroky a aktivity by ste odporúčali na základe skúseností z realizácie hackathonov 

doplniť do opisu zákazky pre zabezpečenie úspešnej realizácie jednotlivých hackathonov, 

ako aj iniciatívy hackathonov do r. 2026 celkovo.  

- Je realizácia 4 – 5 hackathonov (1 hackaton každé 3 mesiace) za obdobie 12 mesiacov v 

rámci Vašich kapacít a možností? Vedeli by ste pre účely tejto činnosti vyčleniť potrebnú 

expertízu / personálne kapacity?  

- Na základe Vašich skúseností, v akom predstihu je pre úspešnú realizáciu hackathonu 

potrebné mať zadefinovanú tému hackathonu a zadanie pre účastníkov hackathonu? 

- Aký typ hackathonu by bol s ohľadom na návrh opisu zákazky najvhodnejší vzhľadom na 

požadované ciele a zameranie? (hackathon na mieste, online hackathon, 2-fázová- 

hybridná forma atď.) 

- Aké máte skúsenosti s prepájaním kľúčových stakeholderov (biznis/startup sektor, štátna 

správa, vysoké školy a výskumné inštitúcie) v oblasti tvorby nápadov a inovácií? 

- Ako nastaviť procesy, aby prípravná fáza na hackathon bola úspešná?  

- Akou formou navrhujete zabezpečiť dostatočný počet účastníkov? 

- Aké technické parametre by mal obsahovať priestor na takýto typ podujatia?  

- Ako nastaviť marketingovú kampaň a mediálnu propagáciu podujatia, aby sme oslovili 

cieľovú skupinu aktérov? 

- Aký typ, kvalitu a rozsah propagačných materiálov odporúčate využívať pri propagácií 

podujatí? 

- S akou veľkosťou projektového tímu treba počítať pri zabezpečení takéhoto podujatia?  

- Aký dlhý čas by ste potrebovali na kompletné zabezpečenie hackathonu t.j. príprava, 

propagácia eventu, nábor účastníkov, realizácia eventu? 

- Aký je z Vášho pohľadu primeraný rozpočet na jeden hackaton v EUR s DPH, po zohľadnení 

návrhu opisu zákazky, ktorý Vám bol zaslaný? 

2. Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by 
musel/preferoval využitie subdodávateľov, resp. by vytvoril skupinu dodávateľov? 



 

3. Má zmysel zvažovať rozdelenie predmetu zákazky na viaceré časti podľa § 28 zákona 
o verejnom obstarávaní?  

4. Aké podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti by bolo vhodné určiť? Verejný 
obstarávateľ zvažuje uplatnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a g) zákona 
o verejnom obstarávaní. 

5. V prípade aplikovania podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 
ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. predložiť údaje o vzdelaní a odbornej 
praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich 
zamestnancov, akých expertov a aký počet expertov na plnenie predmetu zákazky by bolo 
vhodné / primerané určiť, aby bol predmet zákazky realizovaný riadne a v čas, je vhodné od 
expertov vyžadovať certifikáty a aký typ a úroveň certifikátov má zmysel požadovať vo vzťahu 
k predmetu zákazky (v prípade uvedenia certifikátov by bolo vhodné uviesť aj ekvivalenty 
daných certifikátov, ak hospodársky subjekt má vedomosť o ich ekvivalentoch)? 

6. V prípade, ak by verejný obstarávateľ uvažoval o aplikovaní iného kritéria na vyhodnotenie 
ponúk ako je najnižšia cena, aké iné kritérium odlišné od ceny považujete za vhodné / 
primerané? Je z pohľadu účastníka PTK vhodným kritériom kvalita a skúsenosti expertov, 
zodpovedných za plnenie predmetu zákazky? Aké ukazovatele by bolo v prípade tohto 
kritéria vhodné hodnotiť, počet rokov praxe, počet relevantných projektov, na ktorých expert 
participoval alebo aj dispozíciu s certifikátmi odbornej spôsobilosti. 

7. Ak by boli uplatnené aj iné kritéria ako najnižšia cena, akú váhovosť jednotlivých kritérií 
účastníci PTK navrhujú? 

8. V prípade, ak by verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk v dĺžke 
30 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
publikačnému úradu, je to dostatočná lehota na prípravu ponuky do vyhláseného verejného 
obstarávania alebo je potrebné primerane lehotu predĺžiť, t. j. určiť dlhšiu ako minimálnu 
zákonnú lehotu na predkladanie ponúk? 

Ak áno, o aký čas navrhujete lehotu na predkladanie ponúk predĺžiť, nad zákonom stanovenú 
lehotu min. 30 dní? 

9. Aký navrhujete uplatniť postup vo verejnom obstarávaní? Štandardnú reverznú verejnú 
súťaž, resp. vnímali by ste ako pridanú hodnotu uplatnenie iného postupu? 

10. S akými najčastejšími prekážkami / ťažkosťami ste sa doteraz pri realizácii totožného / 
porovnateľného predmetu plánovanej zákazky stretli a ako ste sa s nimi vysporiadali? 

 



 

Príloha č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky 

 

 

Návrh opisu predmetu zákazky 

 

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

Obstaranie organizácie a realizácie hackathonov  

 

Opis zákazky: 

V rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR  Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „Ministerstvo“) plánuje spustiť projekt Granty so 

zjednodušenou administratívou “Fast grants” - Hackathony, ktorého cieľom bude  za pomoci 

inovátorov, akademickej sféry, výskumných inštitúcií a inej odbornej verejnosti prinášať 

rýchle, inovatívne a primárne digitálne riešenia problémov a výziev orgánov verejnej moci 

(ďalej len „OVM“), vrátane ich vývoja, testovania a zavedenia do užívania.   

20 hackathonov bude realizovaných na kvartálnej báze počas rokov 2022 – 2026. Na 

definovaní tém hackathonov sa môžu podieľať všetky OVM, ktoré sa so svojimi problémami v 

digitálnej oblasti zapoja do pripravovanej výzvy MIRRI. Cieľom pripravovanej výzvy bude 

identifikovať témy hackathonov a poskytnúť finančné prostriedky OVM na ich riešenie. 

Cieľom VO bude obstaranie dodávateľa na organizáciu a realizáciu 20 hackathonov do roku 

2026.  

Vývoj a implementácia víťazných projektov bude podporená formou finančných prostriedkov  

“Fast grants” - až do výšky 100 000 EUR na jedno víťazné riešenie/hackathon. 

Ministerstvo v rámci obstarávaných služieb požaduje od budúceho dodávateľa hackathonov 

zrealizovať nasledovné aktivity a výstupy: 

 

Aktivity:  

 1. Poskytnúť súčinnosť Ministerstvu pri špecifikácií tém a výziev hackathonov 

 Poskytnúť súčinnosť Ministerstvu pri upresnení a dodefinovaní témy a výziev hackathonov. 

 Poskytnúť súčinnosť pri príprave podkladov k jednotlivým témam , napr. zber dát od OVM 

ako vlastníkov témy a ich spracovanie do podoby využiteľnej pre hackathon. 

 2. Definovať pravidlá hackathonu 

 Zadefinovať v spolupráci s Ministerstvom pravidlá hackathonu, ktoré budú verejne 

dostupné na centrálnom bode v digitálnom priestore (webovej stránke). Tieto pravidlá by mali 



 

obsahovať informácie o téme hackathonu, časovom harmonograme a míľnikoch, 

oprávnenosti a výbere účastníkov, hodnotiacich kritériách a ocenení pre výherné riešenie. 

 Definovať spoločne s Ministerstvom a OVM kritéria pre výber účastníkov hackathonu 

(jednotlivcov alebo tímov).  

 Zabezpečiť online elektronickú žiadosť pre účastníkov hackathonu, ktorá umožní posúdiť či 

spĺňajú požiadavky účasti a v prípade potreby ich zoradí. Žiadosť musí byť elektronická a musí 

využívať centrálny bod v digitálnom priestore zriadený pre účely hackathonu. 

 Vytvoriť v spolupráci s Ministerstvom predlohu, ktorá bude slúžiť účastníkom hackathonov 

na predkladanie riešení výberovej komisii s cieľom zabezpečiť jednotnú formu a rozsah 

návrhov riešení. 

 3. Podieľať sa na identifikácií a výbere účastníkov 

Na základne zvolených kritérií identifikovať a spolupodieľať sa na výbere 5 – 20 účastníckych 

tímov spoločne s Ministerstvom a OVM. Finálny výber účastníckych tímov bude v kompetencii 

Ministerstva a OVM. Stanovisko dodávateľa bude mať odporúčací charakter. Počet účastníkov 

v tíme bude zadefinovaný v spolupráci s Ministerstvom na základe komplexnosti témy/výzvy 

hackathonu, prípadne na základe záujmu potenciálnych účastníkov (predpokladáme max 3 

osoby/tím). 

 4. Vypracovať komunikačnú stratégiu 

 Navrhnúť a vytvoriť v spolupráci s Ministerstvom komunikačnú stratégiu, ktorá jasne určí 

spôsoby ako osloviť, prilákať a zapojiť potenciálnych účastníkov (jednotlivcov alebo tímy) do 

hackathonu. Komunikačná stratégia bude reflektovať špecifickosť jednotlivých tém 

plánovaných hackathonov ako aj špecifické cieľové publikum najmä podľa tém plánovaných 

hackathonov, aby oslovila správnych riešiteľov. Navrhnutá komunikačná stratégia musí tiež 

určiť spôsob akým budú po ukončení hackathonu zverejnené a spropagované výherné 

riešenia, prípadne priebeh ich implementácie/nasadenia do praxe. 

 Vytvoriť vizuálnu identitu v súlade s požiadavkami Ministerstva na vizuálnu identitu. 

V prípade vzniku propagačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové 

stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z Plánu obnovy 

a odolnosti SR je potrebné zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania 

nasledovne: 

- použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU vo formátoch jpg. 

a v krivkách spolu s manuálom na použitie (poskytne Ministerstvo), 

- uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. 

 Vizuálna identita hackathonu musí byť odsúhlasená Ministerstvom.  

 Zabezpečiť informačný obsah na centrálnom bode v digitálnom priestore (t. j. vypracovať 

návrh na využitie vhodnej už existujúcej webovej stránky, alebo v prípade ak to nie je možné, 



 

zabezpečiť vytvorenie novej webovej stránky) a poskytnúť súčinnosť pri implementácii 

potrebných zmien a úprav. Informačný obsah na centrálnom bode v digitálnom priestore bude 

slúžiť na komunikáciu, propagáciu a prihlasovanie sa do hackathonov. 

Vytvoriť a spravovať účty na sociálnych sieťach  Facebook, Twitter, LinkedIn (resp. vypracovať 

návrh na využitie vhodného/odporučeného účtu na relevantných sociálnych sieťach, 

a poskytnúť súčinnosť pri implementácii potrebných zmien a úprav), ktoré budú slúžiť na 

komunikáciu a propagáciu a prihlasovanie sa do hackathonov. 

Vytvoriť a spracovať e-mailovú adresu počas celej doby trvania zmluvy na zodpovedanie 

otázok, korešpondenciu, komunikáciu s účastníkmi a verejnosťou a na poskytovanie 

praktických informácií. 

Aktualizovať obsah na centrálnom bode v digitálnom priestore a účtoch na sociálnych sieťach. 

Poskytovať informačný obsah vo vysokej kvalite v slovenskom a anglickom jazyku 

s profesionálnou jazykovou korektúrou.  

Poskytovať propagačné materiály profesionálnej kvality vo vhodných rozmeroch vrátane 

editovateľných zdrojových súborov.  

V rámci podporných aktivít zabezpečiť kreatívne, časovo a nákladovo efektívne audiovizuálne 

materiály za účelom propagácie hackathonu pred jeho vyhlásením (krátke video v dĺžke cca 

30s, prezentácia atď.) a po jeho ukončení  (krátke video ako upútavku pre ďalšie hackathony 

v dĺžke trvania cca 30 - 60s). 

V rámci príspevkov na sociálnych sieťach zabezpečiť maximálne dva príspevky za týždeň. 

 4. Pred hackathon podujatím zabezpečiť podklady a školenie pre účastníkov hackathonu 

a sprievodnú aktivitu pre verejnosť  

 Zabezpečiť pre účastníkov hackathonu podklady k jednotlivým témam zamerané na bližšiu 

špecifikáciu zadania od OVM 

  Pred uskutočnením každého hackathonu zabezpečiť pre účastníkov hackathonu 

organizáciu jednodňového školenia (v trvaní do 8 hod., 5-20 tímov, pričom v jednom tíme budú 

v závislosti od náročnosti témy približne 3 osoby, pre max 60 osôb) prezenčnou formou s 

cieľom  zvýšiť povedomie o téme a bližšie objasniť informácie obsiahnuté v podkladoch. 

V prípade zhoršenia pandemickej situácie je možné školenia uskutočniť online, resp. 

hybridnou formou. Školenie musí byť ukončené minimálne týždeň pred konaním hackathonu. 

Pod organizáciou prezenčného školenia sa rozumie zabezpečenie priestorov, občerstvenia 

a technické zabezpečenie priestorov.  

 V deň školenia zabezpečiť organizáciu sprievodnej aktivity (v trvaní približne 2 hod.) pre 

zvyšovanie povedomia o rôznych témach v danej oblasti. Sprievodná aktivita bude určená 

účastníkom hackathonu a zároveň bude otvorená verejnosti (max. 150 účastníkov vrátane 

účastníkov hackathonu, bez organizačného tímu, vždy v súlade s aktuálne platnými 



 

protipandemickými opatreniami). V prípade zhoršenia pandemickej situácie je možné 

sprievodnú aktivitu uskutočniť online, resp. hybridnou formou.  

 Počas celej doby trvania školenia a sprievodnej aktivity zabezpečiť bezplatné stravovanie a 

nápojový lístok pre účastníkov.  

 Úhrada cestovných nákladov účastníkom hackathonu,  ktorí sa zúčastnia školenia a 

sprievodnej aktivity. Miesto a priestory konania podujatia (krajské mesto/mestá v rámci 

Slovenska, pričom požiadavkou verejného obstarávateľa je pokryť územie väčšiny 

samosprávnych krajov).  

 Návrh a zabezpečenie priestorov konania podujatia – tieto by mali byť inovatívne 

prostredie, stimulujúce kreativitu a atmosféru spolupráce. 

 5. Zorganizovať Hackathon podujatie 

 Zapájať Ministerstvo a OVM 

Zapájať Ministerstvo a OVM do jednotlivých aktivít procesu prípravy hackathonu a zabezpečiť 

ich prítomnosť počas hlavného podujatia a počas zasadnutia výberovej komisie. 

 Zabezpečiť prípravu podujatia 

Zadefinovať program podujatia a zahrnúť aj blok pre záverečné hodnotenie a spätnú väzbu 

výberovej komisie. Program podujatia bude odsúhlasený Ministerstvom najmenej 1 mesiac 

pred konaním podujatia. 

Zabezpečiť logistickú a technickú podporu účastníkom pred podujatím vrátane pozvánok a 

praktických informácií, vstupov a prístupov, a pod. Odhadovaný počet účastníkov max 100 

osôb (5-20 tímov v zložení 3 osoby na tím, max 60 osôb + max 40 osôb v zložení: mentor, 

zástupcovia dodávateľa, MIRRI, OVM..)  

Príprava online formulára spätnej väzby / prieskum spokojnosti, ktorý sa zašle účastníkom po 

skončení podujatia 

 Organizácia podujatia 

V závislosti od náročnosti témy zorganizovať 24 - 48 hodinové podujatie bez prerušenia 

s dvomi hlavnými časťami: samotný hackathon a spätná väzba s externým publikom. 

Zabezpečiť logistiku podujatia: 

- úhrada cestovných nákladov účastníkom hackathonu,  ktorí sa zúčastnia podujatia, 
- v prípade potreby zabezpečiť a uhradiť účastníkom hackathonu náklady na 1-2 nocí 

ubytovania v hoteli v mieste konania hackathonu, 
- navrhnutie a zabezpečenie profesionálneho moderátora,  
- prepojenie moderátora so všetkými rečníkmi a účastníkmi, 
- organizácia účastníkov na mieste vrátane včasnej registrácie účastníkov, 



 

- návrh a zabezpečenie miesto a priestory konania podujatia (krajské mesto/mestá 
v rámci Slovenska, pričom požiadavkou verejného obstarávateľa je pokryť územie 
väčšiny samosprávnych krajov). Priestory konania podujatia by mali byť inovatívne, 
stimulujúce kreativitu a atmosféru spolupráce. 

- počas celej doby trvania podujatia zabezpečiť bezplatné stravovanie a nápojový lístok, 
- zapojenie tímu skúsených organizátorov z podobných hackathonov, 
- technická podpora na mieste konania, 
- prítomnosť (buď osobne alebo pomocou digitálnych nástrojov/aplikácií) odborníkov 

(zástupcovia OVM, Ministerstva, členovia výberovej komisie, prípadne iných expertov 
v rámci špecifickej témy hackathonu) na zodpovedanie možných otázok jednotlivých 
tímov týkajúcich sa obsahu témy, prípadne iných technických otázok priamo 
súvisiacich s riešením výzvy,  

- zabezpečenie audiovizuálnej techniky, internetového pripojenia a iného technického 
vybavenia potrebného k úspešnému uskutočneniu podujatia a jeho online prenosu, 

- dodanie súhrnného alebo akéhokoľvek iného vizuálneho materiálu, ktorý sa má 

špeciálne vytvoriť pre dané podujatie. 

5. Zabezpečiť informovanosť účastníkov o ďalšom postupe 

 Pripraviť krátku správu o dosiahnutých výsledkoch. 

 Pripraviť e-mail s poďakovaním a informáciou o ďalších krokoch, ktorý sa zašle účastníkom 

deň po konaní hackathonu, vrátane prezentácií prednášajúcich a odkazu na formulár spätnej 

väzby. 

 

6. Podieľať sa na výbere víťazného riešenia 

 Byť súčasťou výberovej komisie spoločne s Ministerstvom a OVM.  

Komisia musí mať minimálne 5 členov. Hlavnou úlohou komisie bude posúdiť riešenia, ktoré 

tímy predstavili na hackathone a následne po podujatí spracovali do písomného návrhu 

riešenia, ktorý bude tvoriť ponuku predloženú uchádzačom do postupu verejného 

obstarávania. Cieľom komisie bude vybrať úspešného uchádzača (víťazné riešenie) na základe 

vopred stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré budú uvedené v podmienkach 

daného verejného obstarávania (vo výzve na predkladanie ponúk) 

 Zúčastniť sa zasadnutia výberovej komisie k neverejnému hodnoteniu prijatých návrhov od 

účastníkov a podieľanie sa na výbere víťazného riešenia 

 

Výstupy: 

Výstupom je písomná obsahová náplň organizácie podujatí „Hackathon“, ktorá bude 
obsahovať nasledovné:  

 Popis aktivít pri špecifikácií tém a výziev hackathonov, 

 Popis pravidiel realizácie hackathonov,  

 Popis komunikačnej stratégie, vrátane jej tvorby 



 

 Popis organizácie hackathon podujatí 

 Popis poskytovania informácií o ďalšom postupe 

 Popis participácie pri výbere víťazného riešenia 

 Implementačný plán a časový harmonogram. 

 
 
Predpokladaný začiatok organizácie hackathonov: do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy. 
Organizácia hackathonov – odborné a organizačno-technické zabezpečenie hackathonov 
v období rokov 2022 – 2026 sa týka odbornej verejnosti v digitálnej oblasti v SR. 
Pre vykonanie organizácii hackathonov verejný obstarávateľ (Ministerstvo) poskytne 
budúcemu dodávateľovi maximálnu súčinnosť.  
Dodávateľ vypracuje do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy časový a organizačný 
harmonogram, vrátane personálneho zabezpečenia realizácie, ktorý zašle verejnému 
obstarávateľovi na schválenie. Verejný obstarávateľ má 10 pracovných dní na schválenie 
dokumentu, resp. jeho pripomienkovanie.  
 

Hlavné miesto poskytnutia služieb:  
Poskytnutie služby je ohraničené na územie Slovenskej republiky.  
 
Výsledok verejného obstarávania: 
Rámcová dohoda podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na obstaranie 
a realizáciu hackathonov uzatvorená na dobu určitú, a to na obdobie 4 rokov. 
 

 


