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Z á v e r y   s e m i n á r a 
 

 
D#a 8. marca 2011 sa v Dome kultúry mestskej "asti Bratislava - Devín uskuto"nil informatívny a  
pracovn$ odborn$ seminár „Zverej!ovanie zmlúv, objednávok a faktúr pod#a zákona $. 
546/2010 Z.z. v podmienkach miest a obcí“. Seminár pripravila a organizovala Únia miest 
Slovenska (ÚMS) a prevádzkovate! portálu eGov-Zmluvy ARS NOVA spol. s r.o. v spolupráci s OZ 
eSlovensko a ZISS. Zá%titu nad t$mto odborn$m podujatím prevzala ministerka spravodlivosti 
Slovenskej republiky Lucia &it#anská a primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftá"nik. 
Seminára sa zú"astnilo takmer 200 registrovan$ch ú"astníkov zo samospráv z celého Slovenska i 
ústredn$ch orgánov %tátnej správy. 

Hlavné témy seminára boli: 

• 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 
 
Na seminári odznel rad príspevkov zástupcov samospráv a odborníkov z praxe. K!ú"ov$mi boli 
príspevky venované právnym aspektom povinného zverej#ovanie zmlúv, objednávok a faktúr vrátane 
odpovedí zástupcov ministerstva spravodlivosti a právnikov z advokátskej praxe na konkrétne otázky 
ú"astníkov seminára. 'al%ie príspevky boli venované portálu eGov-Zmluvy na zverej#ovanie zmlúv, 
objednávok a faktúr, ktorého v$voj a nasadenie je projektom podporen$m Úniou miest Slovenska, 
technick$m mo(nostiam automatizácie zverej#ovania dokumentov na portáli, príprave a spracovaniu 
elektronick$ch dokumentov v súlade so %tandardami pre informa"né systémy verejnej správy.  
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Zástupca Transparency International Slovensko informoval ú"astníkov seminára o v$sledkoch 
nedávneho monitoringu zverej#ovania zmlúv. Ve!mi zaujímavé boli pre ú"astníkov dve prezentácie 
postupov a technológií spracovania elektronick$ch dokumentov firmy Hewlett Packard spolu s malou 
v$stavkou t$chto technológií. 

V diskusii odznelo mnoho konkrétnych pripomienok k sú"asnej praxi implementácie zákona 
546/2010 Z.z. a boli identifikované viaceré problémy, ktoré je potrebné v záujme efektívneho 
nap)#ania samotného ú"elu zákona rie%i* legislatívnou cestou.  

Zástupcovia ministerstva spravodlivosti SR informovali ú$astníkov seminára, &e v zmysle 
vzájomnej dohody so zástupcami Únie miest Slovenska a Zdru&enie miest a obcí Slovenska je 
na jese! 2011  plánovaná novela zákona, ktorá bude reagova' na sú$asn" stav a podnety 
z praxe vrátane t"ch, ktoré odzneli na seminári. (alej informovali o tom, &e v zmysle tejto 
dohody, v blízkej dobe vláda schváli nariadenie pod#a ktorého nebudú musie' obce, mestá 
a VÚC a& do schválenia pripravovanej novely zverej!ova' objednávky a faktúry v sume ni&)ej 
ako 1000,- * bez DPH. 

Na príprave tejto novely sa budú obce a mestá aktívne podie!a* aj prostredníctvom Únie miest 
Slovenska ú"as*ou jej expertov v odborn$ch komisiách a orgánoch, ako aj priamou spoluprácou 
s tvorcami novely. 

 

Predstavitelia i odborní pracovníci územn"ch samospráv mô&u priebe&ne zasiela' svoje otázky, 
podnety a návrhy na emailovú adresu Únie miest Slovenska: umosr@gtinet.sk , resp. priamo 
na email adresu JUDr. Róberta Dobrovodského, PhD. z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky: robert.dobrovodsky@justice.sk.  

 
V Bratislave, 23.3.2011 

 

        

 

     Marián Minarovi! 
generálny sekretár ÚMS 


