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Prečo zverejňovať? 

• Dobrovoľné - otvorenosť voči občanom a 
verejnosti v záujme zachovania dôvery 
obanov, ako aj možnosti kontroly zo strany 
občanov (najmä hospodárenia)  

• Povinné - lebo tak káže legislatíva (zákon č. 
211/2000 v znení neskorších predpisov) 

– V ďalšom sa zaoberáme povinným zverejňovaním 
podľa zákonov č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.  



Čo zverejňovať? 

• Zmluvy – podstatné je textové znenie 

– Znenie v textovom formáte – skenované alebo 
prevedené z elektronickej verzie zmluvy 

• Výnos MF SR č. 312/2010 o štandardoch IS VS 

• Usmernenie ku konverzii dokumentov (verzia 2 zo 
6.5.2011) 

• Zákon č. 428/2002 na ochranu osobných informácií 

• Objednávky a faktúry 

– Údaje v štruktúrovanej a prehľadnej forme 



Čo zverejňovať? 

• Objednávky 
– identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,  
– popis objednaného plnenia,  
– celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, 

alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o 
tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z 
pridanej hodnoty,  

– identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,  
– dátum vyhotovenia objednávky,  
– identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: 

• meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo 
obchodné meno alebo názov právnickej osoby,  

• adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa 
alebo sídlo právnickej osoby,  

• identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,  

– údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: 
• meno a priezvisko fyzickej osoby,  
• funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje, 

 



Čo zverejňovať? 

• Faktúry 
– identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,  
– popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,  
– celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na 

faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, 
alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,  

– identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou 
zmluvou,  

– identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,  
– dátum doručenia faktúry,  
– identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: 

• meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa 
alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,  

• adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-
podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,  

• identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené. 



Kde zverejňovať? 

• Zmluvy 
– V centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk) 
– Na webovom sídle povinnej osoby 
– Na webovom sídle zriaďovateľa 
– V Obchodnom vestníku (bezodplatne) 

• Objednávky a faktúry 
– Na webovom sídle povinnej osoby 

• Čo je webové sídlo povinnej osoby? 
– Zákon č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy 

(§ 2, ods. aa): 
• webovým sídlom ucelený súbor webových stránok v správe jednej 

povinnej osoby, pričom webové sídlo má pridelenú najmenej jednu 
doménu; webové sídlo je prezentačným komponentom a 
technologickým rozhraním informačného systému verejnej správy 



Technické dotazy 

• Čo všetko si za tým predstaviť? 

– Priamo stránky vo webe 

– Nalinkované iné stránky 

– Vložené iné stránky (iframe) 









Organizačné požiadavky na zverejňovanie 

• na prvý pohľad jednoduchá vec... „zavesiť na web“ 
• zverejnenie „je vážna vec", ma vážne právne dôsledky (neskoršie 

zmeny a opravy) 
• požiadavky na strane verejnosti 

– jednoduchosť prístupu, prehľadnosť údajov, dostupnosť informácií 
pomocou linkov 

– vyhľadávanie a selektovanie podľa štruktúrovaných požiadaviek 
– náročnejšie – vyhľadávanie v textoch zmlúv, indexovanie, export, ... 

• na strane povinnej osoby 
– bezpečný postup zverejňovania - ideálne zabezpečiť schvaľovacím 

procesom vrátane prístupových práv rôznych pracovníkov (podľa 
zodpovednosti) 

– preukázateľný spôsob opravy chýb 
• chyby sa môžu vyskytnúť – vzhľadom na právne dôsledky je treba ich opraviť 

– vydávanie potvrdení o zverejnení 



Možné spôsoby zverejňovania 

• správou vlastnej stránky pomocou CMS 
– "jednoduché riešenie" v prvkom kroku, na prvý pohľad 
 = najdrahšie a najhoršie riešenie 

• statické, neprehľadné, ťažko spravovateľné 
• v konečnom dôsledku podstatne vyššie náklady za najhoršie možné riešenie 

• vývoj vlastnej aplikácie na webe 
– potreba údržby a aktualizácie aj vzhľadom na meniacu sa legislatívu 
– vývoj a úržba aplikácie „pre jediného zákazníka“ (prípadne malú skupinu) 
– v konečnom dôsledku povinná osoba zaplatí podstatne viac ako plánovala 

• centrálny portál (nie CRZ – ten je len pre vybrané povinné osoby a iba pre 
zmluvy) 
– zdieľanie všetkej potrebnej funkčnosti za rozumnú cenu (veľa používateľov) 
– dostupne ihneď po spracovaní registrácie 
– aktualizácia zmien (legislatíva, technické), 
– bezbolestné splnenie zákonných povinností 
– ... ale to je len prostriedok, záleží na kvalite obsahu, ktorý sa zverejňuje, a v 

tom, ako sa možnosti funkčnosti portálu využívajú  



Možnosti portálu 

• Sprístupnenie informácií návštevníkom 
– prelinkovaním 
– vložením do stránky (iframe) 
– rovnaká funkčnosť v oboch prípadoch 

• Prezentácia údajov návštevníkom 
– navigácia medzi vzťahmi 
– vyhľadávanie 
– export, download v štruktúrovanej forme (CSV) 
– indexovanie vyhľadávačmi 
– RSS 











Zverejňovanie 

• Rôzne spôsoby zverejňovania na portáli 

– web formulár – interaktívne 

– upload CSV – jednoduché prepojenie s 
účtovníctvom 

– možnosti automatizácie / WebServices – 
plne/čiastočne automatické zverejňovanie 
informácií evidovaných v ekonomickom systéme 



Ako to vzniklo 

• V lete 2010 sme pripravovali zverejňovanie zmlúv pre 
mestskú časť Bratislava-Staré Mesto a mesto Svätý Jur 

• V auguste 2010 vyšiel legislatívny zámer povinného 
zverejňovania 
– riešenie pre samosprávy bolo navrhnute veľmi zle (oproti 

ostatným organizáciám – „zverejňujú na svojom webe“), 
– bolo treba zverejňovať skeny objednávok a faktúr (hoci bol 

možný aj iný výklad, ktorý sme odporúčali) 
– + tam bolo mnoho ďalších problémov 

• Mali sme skúsenosti s touto problematikou, navrhli sme 
ZMOS a ÚMS spoločné riešenie pre samosprávy (ZMOS 
napokon nemal záujem) 

• Začiatkom roka 2011 bol portál spustený 



Ako na to 

• postup registrácie na portáli 

– Registrácia 

• nezabudnúť potvrdiť údaje 

– Prídu inštrukcie a prihlasovacie údaje mailom 

• zvyčajne do nasledujúceho pracovného dňa 

– Ihneď je možné využívať 

• vytlačiť a vyplniť zmluvu a do 2 týždňov zaslať 
prevádzkovateľovi, následne sa vráti 1 zmluva 
podpísaná prevádzkovateľom (s faktúrou) 





Otázky 
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