
 
 
 
 
 
 
 
 

Z á v e r y   s e m i n á r a 
Termín konania: 14. február 2012, 9:00 – 13:00 hod. 

Miesto konania: Zasadačka Bratislavského samosprávneho kraja 
 
 
dňa 14.2.2012 v čase 9:00 – 13:00 v zasadačke Bratislavského samosprávneho kraja, na 

Sabinovská 16 v Bratislave, mestskej časti Ružinov sa uskutočnil informatívny a pracovný seminár 
k problematike elektronizácie verejnej správy – eGovernmentu – Zverejňovanie zmlúv, údajov 
o faktúrach a objednávkach podľa novely zák. 211/2000 Z.z. – zák. 546/2010 Z.z. a 382/2011 Z.z., 
ktorý zorganizovali Únia miest Slovenska a Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s eGov Systems 
spol. s r.o., združením eSlovensko a Združením informatikov samospráv Slovenska – ZISS. 

Seminár sa uskutočnil pod záštitou Lucie Žitňanskej, ministerky spravodlivosti Slovenskej 
republiky a Pavla Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 

Opodstatnenosť a aktuálnosť seminára potvrdila najmä veľmi dynamická interaktívna diskusia. 
Dominantnou časťou programu bolo vystúpenie pani ministerky Lucie Žitňanskej a príspevok pána JUDr. 
Róberta Dobrovodského, PhD., LL.M. V diskusii pán JUDr. Róbert Dobrovodský prakticky vyše hodinu 
odpovedal na otázky účastníkov a z diskusie vyplynulo niekoľko potrieb ďalšej novelizácie doteraz 
prijatých opatrení, čo podporila tak pani ministerka Lucia Žitňanská, ako aj pán Róbert Dobrovodský. 

Účastníci seminára sa zhodli, že novela zaviedla väčší poriadok do zverejňovania. Avšak aj 
napriek snahe autorov novely sú tam ešte problematické a nie celkom jasné miesta, presnejšie ako účastníci 
konštatovali, ľudsky veľmi citlivé problémy, vzhľadom na ich intímny charakter. 

Ide o problém s platnosťou zmlúv, pri ktorých ceny vyplývajú z VZN, resp. z uznesení 
zastupiteľstiev a ako je vyššie uvedené, ide o ľudsky citlivé problémy, najmä o hrobové miesta a sociálne 
služby. 

Na záver, tak pani ministerka Lucia Žitňanská, ako aj pán JUDr. Róbert Dobrovodský, potvrdili 
vôľu pokračovať v cizelovaní znenia zákona a pripraviť ďalšiu novelu na základe jej vyhodnotenia 
doterajšej aplikácie zákona na všetkých úrovniach verejnej správy. 

Za Úniu miest Slovenska pripravenosť zabezpečiť transfer podnetov z prostredia miestnej 
samosprávy potvrdil Marián Minarovič, generálny sekretár Únie miest Slovenska a rovnaký prísľub 
potvrdila i v mene pána predsedu Pavla Freša, pani Gabriella Németh, podpredsedníčka Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

 
V Bratislave 14.2.2012 

 

 

Závery pripravil a za správnosť zodpovedá Marián Minarovič, generálny sekretár ÚMS 


