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SPRÁVA

INFORMATÍVNY A PRACOVN" ODBORN" SEMINÁR
ZVEREJ#OVANIE ZMLÚV, ÚDAJOV O FAKTÚRACH A OBJEDNÁVKACH
zasielame Vám aktuálnu informáciu o konaní informatívneho a pracovného seminára
k problematike elektronizácie verejnej správy – eGovernmentu – Zverej$ovanie zmlúv, údajov o faktúrach
a objednávkach pod%a novely zák. 211/2000 Z.z. – zák. 546/2010 Z.z. a 382/2011 Z.z., ktor! zorganizovali
Únia miest Slovenska (ÚMS) a Bratislavsk! samosprávny kraj (BSK) v spolupráci s eGov Systems spol. s r.o.,
zdru&ením eSlovensko a Zdru&ením informatikov samospráv Slovenska – ZISS.
Seminár sa uskuto"nil pod zá'titou Lucie (it$anskej, ministerky spravodlivosti Slovenskej
republiky a Pavla Fre'a, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja d#a 14. 2. 2012 v )ase 9:00 – 13:00
hod. v zasada)ke Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava, m.). Ru&inov.
Seminár mal pracovn!, informa"n!, interaktívny charakter a je ur"en! najmä predstavite$om,
zástupcom, mana%érom a v!konn!m pracovníkom miest, obcí, VÚC, nimi zriaden!ch organizácií, ako aj
&al'ích povinn!ch osôb a tie% odborníkom venujúcim sa problematike povinného zverej#ovania.
Cie$om seminára bolo zabezpe"enie kvalifikovanej informovanosti ú"astníkov o nov!ch
podmienkach zverej#ovania pod$a novely zákona a odpovede odborníkov na otázky ú"astníkov súvisiace so
zverej#ovaním.
Ú"as( na seminári bola pre zástupcov miest, obcí, VÚC a nimi zriaden!ch organizácií i "lenov ZISS
bezplatná. Ú)astníci mali mo&nos* prihlási* svoje aktívne vystúpenie (príspevok), v maximálnom )asovom
rozsahu 5 a& 7 minút a tie& mo&nos* zasla* otázky, ktoré by chceli na seminári rie'i* v diskusií
s kompetentn+mi odborníkmi.

Téma seminára je stále vysoko aktuálna, "o potvrdil aj záujem a ú"as( vy'e 100 zástupcov miest,
obcí, VÚC, resp. nimi zriaden!ch in'titúcií, ale aj celého radu odborníkov na danú problematiku a expertov
z oblasti ITMS.
Transparentnos( v oblasti hospodárenia s verejn!mi financiami je najmä v sú"asnosti %ivá a%
o%ehavá téma a sme radi, %e absolútna vä"'ina územn!ch samospráv to vníma ako ve$mi dôle%itú úlohu
a sna%í sa vykonáva( povinnos( zverej#ovania finan"n!ch a hospodárskych operácií "o najpresnej'ie
a najdokonalej'ie a zárove# rigorózne dodr%iava( ochranu osobn!ch údajov fyzick!ch osôb i zákonom
chránené údaje právnick!ch osôb.
Pre ú"astníkov seminára boli k dispozícii konkrétne vzorové produkty aj informa"né materiály
o ponúkan!ch produktoch v!znamného partnera ÚMS v oblasti informatizácie a internetizácie verejnej
správy a spoluorganizátora tohto seminára OZ eSlovensko v rámci spolo"n!ch projektov
„Zodpovedne.sk“, „Pomoc.sk“, „Stopline.sk“ a „Ovce.sk“
Úvodné slovo predniesol a seminár otvoril Marián Minarovi", generálny sekretár Únie miest
Slovenska, ú"astníkov na pôde Bratislavského samosprávneho kraja privítala v mene pána predsedu Pavla
Fre'a podpredsední"ka PhDr. Gabriella Németh. Úvodn! príspevok predniesla pani Lucia )it#anská,
ministerka spravodlivosti, odborn! komentár k zneniu a uplatneniu zákona 211/2000 Z.z. predniesol pán Róbert
Dobrovodsk!. V druhej "asti boli prednesené a zárove# diskutované praktické a technické otázky
zverej#ovania. V tomto tematickom bloku ako prv! predniesol svoj príspevok pán Ján Honc* z Helwett
Packard, s.r.o., s „V!sledkami monitoringu zverej#ovania zmlúv, objednávok a faktúr“ prítomn!ch
oboznámil Matej Kurian, M.A. z Transparency International Slovensko a tretí príspevok predniesol pán
Ján Domanku' na tému „Po%iadavky na zverej#ovanie zmlúv, objednávok a faktúr, technické
a organiza"né mo%nosti ich splnenia“.

Únia miest Slovenska, Prepo'tská 4, 811 01 Bratislava,
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Opodstatnenos( a aktuálnos( seminára potvrdila najmä ve$mi dynamická interaktívna diskusia.
Dominantnou "as(ou programu bola práve "as( otázok a odpovedí – pán JUDr. Róbert Dobrovodsk!
prakticky vy'e hodinu odpovedal na otázky ú"astníkov a z diskusie vyplynulo nieko$ko potrieb &al'ej
novelizácie doteraz prijat!ch opatrení, "o podporila tak pani ministerka Lucia )it#anská, ako aj pán Róbert
Dobrovodsk!.
Na záver v'etk!m prítomn!m, predná'ajúcim i ú"astníkom po&akoval, celkov! priebeh seminára
zhodnotil a návrh záverov predniesol Marián Minarovi", generálny sekretár ÚMS.

v Bratislave, 14.2.2012

Pripravil a za správnos! zodpovedá Marián Minarovi", generálny sekretár ÚMS

