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Zverej%ovanie zmlúv, objednávok a faktúr 
pod!a zákona ". 546/2010 Z.z. v podmienkach miest a obcí 

Informatívny a pracovn# odborn# seminár 

P r o g r a m   s e m i n á r a 
Únia miest Slovenska 

v spolupráci s mestom Svät# Jur, mestskou "as#ou Bratislava–Devín, ob"ianskym zdru$ením eSlovensko, 
ZISS – Zdru$ením informatikov samospráv Slovenska a portálom eGov.sk 

pod zá&titou 

doc. JUDr. Lucie 'it%anskej, PhD, ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky 
doc. RNDr. Milana Ftá!nika, PhD, primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

Termín konania: utorok 8. marca 2011, 10:00 – 16:00 hod. 

Miesto konania: Dom kultúry Devín, Bratislava – Devín 

Hlavné témy: 

• Zákon !. 546/2010 Z.z. o povinnom zverej%ovaní zmlúv, objednávok a faktúr 
• V#znam zverej%ovania pre zabezpe!enie transparentnosti správy verejn#ch prostriedkov 
• Spôsob a obsah zverej%ovania v podmienkach miest a obcí a nimi zriaden#ch organizácií 
• Reakcie a skúsenosti miest a obcí, organizácií, verejnosti a médií so zverej%ovaním 
• Problémy súvisiace so zverej%ovaním – diskusia za ú!asti odborníkov 
• Diskusia a návrhy odporú!aní 

 
Ú"elom schválenia zákona ". 546/2010 Z.z. o povinnom zverej%ovaní zmlúv, objednávok a faktúr bolo zabezpe"enie 
transparentnosti a efektívnej priebe$nej verejnej kontroly pri vyu$ívaní verejn&ch financií a majetku. Na naplnenie 
tohto cie!a je potrebné predov'etk&m zabezpe"i# jeho ú"inné uplat%ovanie v praxi. 

Pri neplnení ustanovení zákona o zverej%ovaní zmlúv vzniká pre povinné osoby situácia, $e budú naklada# s verejn&-
mi financiami a majetkom bez právneho dôvodu (bez ú"inného zmluvného vz#ahu), "o mô$e neskôr vies# k rôznym 
problémom vrátane uplat%ovania nárokov na od'kodnenie vo"i mestám a obciam, ich funkcionárom a pracovníkom, 
ktorí neplnením zákonn&ch povinností vznik tejto situácie spôsobili. Pre nedostatok informácií dochádza k nespráv-
nym interpretáciám a názorom na túto problematiku, prípadne aj k neplneniu samotnej zákonnej povinnosti. 

Podnetom pre seminár je potreba zv&'enia informovanosti predstavite!ov a pracovníkov obcí, miest i ostatn&ch povin-
n&ch osôb k plneniu tejto zákonnej povinnosti a potreba v&kladu niektor&ch ustanovení, resp. postupu pri jeho imple-
mentácii. Cie!om seminára je aj pracovná diskusia ú"astníkov o problémoch súvisiacich s touto problematikou a ná-
vrh mo$n&ch spôsobov ich rie'enia.  



Obsah a forma seminára 
Seminár má informatívny a pracovn& charakter. Jeho cie!om je zabezpe"enie kvalifikovanej informovanosti ú"ast-
níkov o problematike zverej%ovania zmlúv, objednávok a faktúr a vytvorenie priestoru na diskusiu o aktuálnych nejas-
nostiach a problémoch súvisiacich s uplat%ovaním zákona v praxi s návrhom odporú"aní, ktoré budú následne zaslané 
MS SR a vláde SR. Takto bude mo$né aktívne a konkrétne prispie# k efektívnej a bezproblémovej aplikácii zákona. 

Program : 
10:00 – 10:15 Úvodné príhovory !estn"ch hostí 

10:15 – 10:30 Marián Minarovi!, Únia miest Slovenska – Dôvody usporiadania a ciele seminára 

10:30 – 10:45 Alexander Achberger, primátor, Svät& Jur, ZMOS / ZMO Malokarpatskej oblasti – Úloha a ú"as# 
ob"anov a médií pri kontrole nakladania s verejn&m majetkom 

10:45 – 11:00 Ing. arch. Andrej Petrek – Praktické skúsenosti so zavedením transparentnosti a zverej%ovaním 
zmlúv M( Bratislava–Staré Mesto v období 2007–2010 – reakcie verejnosti a pracovníkov úradu 

11:00 – 11:30 Matej Kurian, M.A., Transparency International Slovensko - V&sledky monitoringu zverej%ovania 
zmlúv 

11:30 – 12:00 Prestávka – ob"erstvenie, v"stavka technológií HP na digitalizáciu dokumentov 

12:00 – 12:30 Petr Kacir, Miroslav Drahos, HP Slovensko - Digitalny dokument – Ako na to? 

12:30 – 13:00 JUDr. Róbert Dobrovodsk", Ministerstvo spravodlivosti SR – V&klad zákona so zameraním na 
zodpovedanie otázok a problémov ú"astníkov seminára (otázky budú doru"ené vopred v rámci 
registrácie na seminár) 

13:00 – 14:00 Prestávka – obed, v"stavka technológií HP na digitalizáciu dokumentov 

14:00 – 14:30 Ing. Mariana Hurná, ZISS / Ing. Miroslav Drobn", eSlovensko – )tandardy IS verejnej správy, 
konverzia dokumentov na elektronické 

14:30 – 15:00 Ing. Ján Domanku#, M( Bratislava-Devín, eGov.sk – Postupy a mo$nosti zverej%ovania 
prostredníctvom Verejného registra eGov-Zmluvy – zjednodu'enie plnenia zákonnej povinnosti, 
technické mo$nosti hromadného a automatického zverej%ovania  

15:00 – 15:15 Ing. Peter Melichar, Trimel spol. s r.o. – Automatické zverej%ovanie zmlúv z agendov&ch a 
ú"tovn&ch systémov - prípadová 'túdia 

15:15 – 15:45 JUDr. Allan Böhm – advokát, Böhm&Partners, Bratislava – Ústavné a právne aspekty zverej%ovania 
a mo$né konflikty s osobn&mi, obchodn&mi, sociálnymi a verejn&mi záujmami 

15:45 – 16:15 Moderovaná diskusia za ú"asti predná'ajúcich a *al'ích odborníkov o problémoch uplat%ovania 
zákona v praxi s priemetom do návrhu *al'ieho postupu s cie!om eliminova# mo$né pochybenia 

16:15 – 16:30 Marián Minarovi!, Únia miest Slovenska – Sumarizácia v&sledkov seminára, *al'ie kroky 

Materiály a v#sledky seminára budú uverejnené na www.eGov.sk, ú!astníci budú upovedomení e-mailom 
 

 

Reklamní partneri seminára : 

 

generálny reklamn# partner 
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