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Tlačová správa 

TIS žiada otvorené výberové konanie na obsadenie postu predsedu 

Úradu pre verejné obstarávanie

Transparency International Slovensko (TIS) navrhuje vyberať predsedu Úradu 
pre verejné obstarávanie výberovým konaním, v rámci ktorého sa bude vyžadovať 
od potenciálnych záujemcov aj odborná znalosť v odbore. Záujemcovia o pozíciu 
predsedu Úradu pre verejné obstarávanie by podľa TIS mali predložiť svoje projekty 
posilnenia kvality činnosti tohto úradu a rozvoja agendy verejného obstarávania na 
najbližších 5 rokov odbornej aj laickej verejnosti.  

TIS nesúhlasí s politickou nomináciou, či už koaličnou alebo opozičnou. Ako sme 
boli toho svedkom doteraz, takého nominácie vedú k slabému výkonu úradu a navyše 
aj k účelovým argumentom, ako opozičná kontrola funguje či nefunguje.

Podľa názoru TIS v oblasti verejného obstarávania nedošlo k obmedzeniu korupcie za 
ostatné štyri roky, skôr naopak. Zlepšenie nevníma ani laická verejnosť – stále zhruba 
tri štvrtiny občanov si myslia, že pri obstarávaní vo verejnom sektore dochádza ku 
korupcii často alebo takmer vždy.
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Dochádza na Slovensku ku korupčnému správaniu 
v procese verejného obstarávania?
(FOCUS, november 2009/marec 2006)
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Zdroj: Focus pre TIS, 2009   

Ročne sa pritom cez verejný sektor obstaráva v objeme zhruba 5 miliárd eur. 
Doterajšia prax v obsadzovaní danej verejnej funkcie politickými nominantmi ukázala, 
že politické vedenie nevenuje dostatok pozornosti vybudovaniu nestranného 
a profesionálneho úradu a vymáhaniu pravidiel verejného obstarávania tak, aby sa na 
Slovensku používali verejné zdroje transparentným a efektívnym spôsobom. Aktívny 
prístup k budovaniu dôvery v tento úrad je pritom nevyhnutný na to, aby v tomto 
systéme bolo menej korupcie.  

Preto TIS navrhuje 15 opatrení na obmedzenie korupcie pri verejnom obstarávaní, 
ktoré sú uvedené v prílohe tejto tlačovej správy. Medzi hlavné patrí zodpovednosť 
ÚVO nielen za proces, ale aj za efektívnosť obstarávania. Úrad by sa tiež mal zasadiť 
za prehľadnosť legislatívy a zvýšenie objemu verejných informácií o tendroch – od 
ponúk uchádzačov po hodnotiace tabuľky a zápisnice z práce výberových komisií. 
Povinné elektronické aukcie by tiež pomohli zvýšiť transparentnosť obstarávania. 

Gabriel Šípoš, Pavel Nechala, Emília Beblavá
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Príloha: 

15 odporúčaných protikorupčných opatrení na obmedzenie korupcie 
v oblasti verejného obstarávania

1. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zavedie register zmlúv a zmluvných vzťahov, 
ktorý je verejne dostupný na ich internetovej stránke. 

2. Verejná zmluva vstúpi do platnosti až jej zverejnením na internetovej stránke 
verejného obstarávateľa a obstarávateľa.  

3. Každý verejný obstarávateľ a obstarávateľ zavedie na svojej internetovej stránke 
profil verejného obstarávateľa/obstarávateľa, v ktorom budú verejne dostupné 
informácie o každej zákazke, obsahujúce minimálne nasledovné typy informácií: 
plán verejného obstarávania, ex ante analýzu, súťažné podklady, zápisnicu 
z otvárania ponúk, hodnotenie podmienok účasti, dôvody vyradenia uchádzačov, 
hodnotenie predložených ponúk (vrátane predloženej cenovej ponuky), ponuky, 
zmluvy a k nim všetky dodatky.

4. Na budovanie elektronizácie verejného obstarávania verejným sektorom na 
Slovensku sa vyčlenia verejné zdroje z operačného programu OPIS.  

5. Vestník verejného obstarávania bude pretransformovaný na webový portál tak, aby
umožnil vyhľadávanie informácií podľa víťaza zákazky, objemu zákazky, počtu 
uchádzačov, geografickej lokality uchádzača. Zároveň by si užívateľ ľahko zoradil 
historické údaje v štatistikách ako napr. uchádzači/obstarávatelia s najväčším 
objemom zákaziek, víťazi zoradení v závislosti od foriem obstarávania a počtu 
konkurenčných uchádzačov a podobne.

6. Každý verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinne zavedie elektronické aukcie na 
obstarávanie tovarov a služieb, pričom pri stanovovaní maximálnej ceny bude 
vychádzať z referenčných cien definovaných ako trhové ceny zistené na základe 
trhového prieskumu. 

7. Výber predsedu Úradu pre verejné obstarávanie sa uskutoční výberovým konaním, 
v rámci ktorého sa bude vyžadovať od potenciálnych záujemcov aj odborná 
znalosť v odbore. Záujemcovia o pozíciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie 
predložia svoje projekty posilnenia tohto úradu a rozvoja agendy verejného 
obstarávania na najbližších 5 rokov a predstavia ich aj verejnosti.   

8. Pre uzatváranie koncesií na služby a koncesie na práce budú platiť tie isté finančné  
limity ako pri uzatváraní verejných zákaziek, s čím súvisí aj používanie 
stanovených postupov podľa finančných limitov.    

9. Zruší sa kategória neprioritných služieb,a teda pre obstarávanie všetkých služieb 
budú platiť jednotné pravidlá.  

10. Zákon o verejnom obstarávaní bude obsahovať aj vymenovanie a definovanie 
princípov verejného obstarávania, tak ako ich uvádzajú Smernice EÚ.  



Transparency International Slovensko

11. Do zákona o verejnom obstarávaní a zákonov súvisiacich s kontrolou sa zavedie 
povinnosť posudzovať výsledok verejného obstarávania podľa zákonnosti 
v kombinácii s dosiahnutým výsledkom. 

12. Zákonom o verejnom obstarávaní sa posilnia súťažné aspekty rokovacieho konania 
bez zverejnenia a so zverejnením. 

13. Zákonom o verejnom obstarávaní sa umožní prítomnosť pozorovateľom na procese 
vyhodnocovania ponúk, s tým, že nebudú mať hlasovacie právo a nemusia mať 
odbornú prax v oblasti verejného obstarávania. 

14. Umožní sa obstarávať autorské práva tak, aby sa zabezpečilo dodržanie princípu 
transparentnosti, súťaživosti a efektívnosti verejného obstarávania. 

15. Zavedie sa podrobné vyhodnocovanie stavu verejného obstarávania vo výročnej 
správe pripravovanej Úradom pre verejné obstarávanie.   

   


