
 

Transparency International Vás pozýva na školenie: 

 

 

«Dobrá štátna správa 

dvakrát dáva» 
Verejné obstarávanie ako nočná mora úradníkov 

Infozákon alebo prečo strácať čas komunikáciou s verejnosťou 

Etika a transparentnosť ako hodnota v kvalitnej štátnej správe 

 

... pripravené sú aktivity, cvičenia, modelové situácie 

a diskusie s hosťami z verejného a súkromného sektora 

 

19.5.-21.5.2017, Penzión Harmónia v Modre 

 

 

Lektori: 

Vladimír Pirošík, právnik a spoluautor slovenského infozákona 
Dlhodobo spolupracuje s Transparency. Je tiež nezávislým poslancom Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Bystrici.  

 
Matej Šimalčík, právnik Transparency International 

Je člen pracovnej skupiny k novele infozákona. 

 
Pavel Nechala, právnik a top odborník na whistleblowing na Slovensku 

Venuje sa problematike legislatívnej úpravy konfliktu záujmov, podnikateľskej etike, prístupu k 
informáciám a regulácii lobingu. 

 
Zuzana Hlávková, Transparency International 

V Transparency koordinuje projekt zameraný na podporu štátnej správy a úradníkov. 

 
Jaroslav Lexa, Asociácia používateľov a priaznivcov eAukcií APUeN 

Dlhodobo pracuje ako konzultant v oblasti verejného obstarávania pre firmy a štátne inštitúcie. 
Pôsobil ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

Marcela Turčanová, Asociácia priaznivcov eAukcií APUeN 
Venuje sa profesijnému vzdelávaniu a elektronizácii verejného obstarávania. 

 
Diskutovať prídu aj Martin Smatana (riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky), Matej Šiškovič 

(riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky) a Monika Filipová (riaditeľka odboru z Ministerstva 
vnútra). 

 

 
PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE DO PONDELKA 15.5.2017 EMAILOM NA 

tis@transparency.sk 
 

Účastníci si platia len cestu a účastnícky poplatok 15 €, ostatné náklady sú 

hradené. 

mailto:tis@transparency.sk


Program 

«Dobrá štátna správa dvakrát dáva» 

Penzión Harmónia, Modra, 19.5. – 21.5.2017 

Piatok 19. 5. 2017 

 do 18:00 Príchod a ubytovanie účastníkov 

18:00  Večera a privítanie 

19:00 Zoznamovacie aktivity 

 20:00 Diskusia „Verejné politiky založené na 

dátach alebo ako fungujú analytické útvary 

ministerstiev?“ 

(Martin Smatana, riaditeľ IZP a Matej 

Šiškovič, riaditeľ IVP) 

 

Sobota 20. 5. 2017 

 od 8:00 Raňajky 

9:00 – 

10:30 

Infozákon alebo prečo strácať čas 

komunikáciou s verejnosťou 

(Vladimír Pirošík, spoluautor slovenského 

infozákona)  

10:30 – 

10:50 

Coffee break  

10:50 – 

12:15 

Infozákon alebo prečo strácať čas 

komunikáciou s verejnosťou – case studies, 

aktivity a cvičenia 

(Matej Šimalčík, právnik Transparency) 

12:30  Obed a prestávka 

14:00 – 

15:30 

Etika a transparentnosť ako hodnota 

v štátnej správe 

(Pavel Nechala, právnik a spolupracovník 

Transparency) 

15:30 – 

15:50 

Coffee break 

15:50 – 

17:15 

Etika a transparentnosť ako hodnota 

v štátnej správe – aktivity a cvičenia 

(Zuzana Hlávková, Transparency) 

18:00 Večera 

19:00 Diskusia „Je moderné HR v štátnej správe 

sci-fi?“ 

(Monika Filipová, riaditeľka odboru, 

Ministerstvo vnútra) 

20:30 Neformálne posedenie 

 

Nedeľa 21. 5. 2017 

 od 8:00 Raňajky 

9:00 – 

10:30 

Verejné obstarávanie ako nočná mora 

úradníkov 



(Jaroslav Lexa, odborník na verejné 

obstarávanie, APUeN) 

10:30 – 

10:50 

Coffee break 

10:50 – 

12:15 

Verejné obstarávanie ako nočná mora 

úradníkov – aktivity a cvičenia 

(Marcela Turčanová, APUeN) 

12:30 – 

13:30  

Obed 

 13:30 – 

14:00 

Zhodnotenie a ukončenie školenia 

 
Infozákon alebo prečo strácať čas komunikáciou s verejnosťou 
Ako funguje infozákon a načo je dobrý? Aké informácie má mať verejnosť k dispozícii 
a prečo je to dobré pre úradníkov? Čo sa stane, ak podľa infozákona neodpoviem 
poctivo? 
 
Etika a transparentnosť ako hodnota v štátnej správe 
Čo môžem urobiť z pozície úradníka, ak sa obchádzajú pravidlá? Aké sú moje 
kompetencie a práva? Viem identifikovať, čo je v neporiadku a aký má byť správny 
postup? 
 
Verejné obstarávanie ako nočná mora úradníkov 
Ako funguje verejné obstarávanie a prečo musí štát nakupovať tak komplikovane? Aké 
sú najčastejšie zlyhania a chyby, ku ktorým dochádza? 
 
LEKTORI: 
 
Vladimír Pirošík, právnik a spoluautor slovenského infozákona 
Dlhodobo spolupracuje s Transparency. Je tiež nezávislým poslancom Mestského zastupiteľstva 
v Banskej Bystrici.  

 

Matej Šimalčík, právnik Transparency International 
Je člen pracovnej skupiny k novele infozákona. 

 
Pavel Nechala, právnik a top odborník na whistleblowing na Slovensku 
Venuje sa problematike legislatívnej úpravy konfliktu záujmov, podnikateľskej etike, prístupu k 
informáciám a regulácii lobingu. 

 
Zuzana Hlávková, Transparency International 
V Transparency koordinuje projekt zameraný na podporu štátnej správy a úradníkov. 

 
Jaroslav Lexa, Asociácia používateľov a priaznivcov eAukcií APUeN 
Dlhodobo pracuje ako konzultant v oblasti verejného obstarávania pre firmy a štátne inštitúcie. 
Pôsobil ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.  
 

Marcela Turčanová, Asociácia priaznivcov eAukcií APUeN 
Venuje sa profesijnému vzdelávaniu a elektronizácii verejného obstarávania. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte koordinátorku projektu Zuzanu Hlávkovú na 

zuzana.hlavkova@transparency.sk. Radi zodpovieme Vaše otázky. 

Projekt podporil Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis, Nadácia 
otvorenej spoločnosti a 353 individuálnych darcov v kampani "Tvorme štátnu správu 
odolnú voči korupcii". 

          

 

mailto:zuzana.hlavkova@transparency.sk
https://www.startlab.sk/projekty/181-tvorme-statnu-spravu-odolnu-voci-korupcii/

