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RVC Košice, Michalovce, Prešov sa snažia svoju ponuku odborných publikácií rozširovať a dopĺňať,
preto spolupracujú aj s ďalšími vydavateľmi publikácií na Slovensku. Mimo iné spolupracujú aj
s vydavateľstvom Wolters Kluwer, ich odborné publikácie, tematicky zamerané na miestnu
samosprávu a školstvo si môžete objednať priamo na našom webe www.rvcvychod.sk.

Vydavateľ: Wolters Kluwer
Autori: Juraj Tkáč, Miriam Slobodníková
Tlačená kniha cena: 54.50 €/ks + poštovné a balné
Monografia „Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi" sumarizuje viaceré odporúčania a
dobrú prax v rámci zeleného verejného obstarávania a usmerňuje slovenských verejných
obstarávateľov a obstarávateľov pri využívaní ekologického hľadiska vo verejnom obstarávaní.
Keďže vzhľadom na Environmentálnu stratégiu SR je vysoko pravdepodobné, že sa podiel zákaziek s
environmentálnym hľadiskom bude na Slovensku výrazne zvyšovať, je práve táto monografia cenným
pomocníkom pre každého verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa rozhodne vydať
cestou zelených zákaziek.
Dôležitosť tejto monografie vyzdvihuje aj fakt, že k využívaniu zeleného verejného obstarávania sa
zaviazala aj vláda Slovenskej republiky práve jeho zavedením v štátnej a verejnej správe vrátane
organizácií a podnikov ako povinného so zohľadnením dlhodobej ekonomickej návratnosti, ale aj
environmentálnych a sociálnych vplyvov.
Autorka, JUDr. Miriam Slobodníková, v publikácii približuje predovšetkým 19 skupín
environmentálnych charakteristík definovaných Európskou komisiou a spoluautor, JUDr. Juraj Tkáč,
garantuje ich spracovanie z hľadiska slovenskej aplikačnej praxe.
Prínosom tejto monografie je aj autormi spracovaný model hodnotenia životného cyklu pre každú
produktovú skupinu environmentálnych charakteristík doplnený návrhom použitých kritérií a
matematickým vzorcom na konečný výpočet.
Obsah monografie je prínosný najmä pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorým záleží
na výrazných finančných úsporách, ochrane životného prostredia a zachovaní trvalej udržateľnosti.

Objednávky, prosím, realizujte elektronicky cez www.rvcvychod.sk/presov v časti
„Publikácie“.
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