
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Vážený pán 

         Štefan Holý 

   podpredseda vlády SR 
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Vážený pán podpredseda vlády,  

týmto listom si dovoľujeme reagovať na tlačovú konferenciu Vás a viacerých ďalších členov vlády 

Slovenskej republiky (SR) zo 6. októbra 2020, na ktorej ste informovali o plánovaných zmenách v oblasti 

verejného obstarávania. Dlhodobo sa usilujeme o zlepšovanie podnikateľského prostredia na 

Slovensku a v tomto kontexte považujeme oblasť verejného obstarávania za absolútne kľúčovú. 

Venujeme sa jej aj v spolupráci s partnerskými zamestnávateľskými združeniami a obchodnými a 

priemyselnými komorami v rámci Iniciatívy za právny štát (Rule of Law Initiative), ktorej predvolebnej 

odbornej diskusie ste sa svojho času osobne zúčastnil.  

Dlhodobým cieľom nás aj našich členských spoločností je, aby verejné súťaže a nakladanie s 

verejnými zdrojmi, t.j. finančnými prostriedkami všetkých občanov Slovenskej republiky a v širšom 

kontexte Európskej únie, boli v súlade s princípmi verejného obstarávania – transparentné, 

nediskriminačné a efektívne. Z praxe našich členských spoločností vieme, že hoci v téme verejného 

obstarávania nastali za uplynulé roky isté zlepšenia, naďalej je potrebné zvyšovať efektívnosť a rýchlosť 

týchto procesov pri zabezpečení nediskriminácie subjektov trhu, primeranej miery transparentnosti a 

zabezpečenia kvalitatívnych parametrov dodávok realizovaných v dôsledku verejného obstarávania. Teší 

nás, že na základe medializovaných informácií existuje na týchto princípoch zhoda s Vami, ako aj ďalšími 

členmi vlády SR.  

 



 

Vzhľadom na deklarované zásadné zmeny pravidiel verejného obstarávania by sme ocenili lepšiu 

informovanosť a vyššiu mieru participácie odbornej verejnosti na celom procese príprav. Nevieme o 

tom, že by o navrhovaných  zmenách prebiehali konzultácie so zástupcami podnikateľského sektora– či už 

podnikateľských združení alebo profesijných komôr alebo sektorových asociácií. Nezaregistrovali sme ani 

zverejnenie predbežnej informácie v zmysle §9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov, či 

uskutočnenie konzultácií s odbornou verejnosťou. Takýto postup pri procese (nielen) novelizácie zákona o 

verejnom obstarávaní by mal byť aj naďalej štandardnou súčasťou tvorby legislatívy.  

Zapojenie odbornej verejnosti, vrátane samotného Úradu pre verejné obstarávanie, do procesu príprav 

akýchkoľvek legislatívnych zmien týkajúcich sa verejného obstarávania považujeme nielen za postup v 

súlade so štandardnými legislatívnymi pravidlami, ale aj za účinný nástroj na zvýšenie participatívnosti 

procesu. To by sa následne priamo úmerne prejaví na kvalite, ale aj vyváženosti legislatívneho 

návrhu, ktorý by mal reagovať na praktické skúsenosti všetkých aktérov verejného obstarávania – 

obstarávateľov (ústrednú štátnu správu, samosprávy, podniky s majetkovou účasťou štátu, subjekty 

čerpajúce podporu z fondov EÚ), uchádzačov o zakázky  (podnikateľov) aj regulátora. V tejto súvislosti by 

sme radi prediskutovali niektoré naše návrhy a postrehy z praxe, ktoré by mohli významne prispieť 

k rýchlosti a transparentnosti celého procesu verejeného obstarávania, vrátane sektorovej špecializácie, či 

úpravy v spôsobe vyhodnodnocovania verejného obstarávania, ktoré by znížili a upravili tlak vytváraný na 

cenu a ďalšie.  

Dôveryhodnosť verejných obstarávaní je na Slovensku dlhodobo na nízkej úrovni. Na jej zvýšenie je 

nevyhnutné pokračovať vo zvyšovaní miery transparentnosti. Informáciu o tom, že limity pre postupy 

vo verejných súťažiach týkajúce sa tovarov, služieb a stavebných prác sa majú násobne zvyšovať, preto 

vnímame veľmi citlivo, keďže jedným z najdôležitejších atribútov verejného obstarávania je hospodárne 

nakladanie s verejnými zrojmi a zároveň dostatočne nezávislé a funkčné kontrolné mechanizmy.  

Očakávame preto, že takéto skokové zvýšenie bude ešte predmetom širokej odbornej diskusie a akékoľvek 

definitívne zmeny budú sprevádzané zásadným posilnením princípu transparentnosti. Tento je dôležitý 

nielen z hľadiska primeranej verejnej kontroly, ale aj dôvery potenciálnych uchádzačov (firiem) vo férové 

a nediskriminačné podmienky a otvorenú hospodársku súťaž.  

Vážený pán podpredseda vlády,  

aj vzhľadom na naše doterajšie aktivity máme úprimný záujem na tom, aby verejné súťaže na Slovensku 

boli efektívnejšie a transparentnejšie ako doteraz. Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o pracovné 

stretnutie s Vami s cieľom dozvedieť sa podrobnejšie informácie o plánovaných zmenách a zároveň 

spoločne diskutovať o tom, ako smerovať k vyššej efektívnosti a transparentnosti verejných súťaží ešte 

adresnejšími a cielenejšími opatreniami. V prípade akýchkoľvek otázok je Vám plne k dispozícií Michal 

Krčméry, koordinátor iniciatívy (michal.krcmery@amcham.sk, 0902912001).  

S úctou, 
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Gabriel Galgóci 

Prezident 

Americká obchodná komora 

v SR 
 

 

 
 

 

 

Tomáš Malatinský 

Viceprezident 
Asociácia zamestnávateľských  

zväzov a združení SR 

 

 

 
 

 

 

Ivana Vágaská 

Výkonná riaditeľka 
Business Leaders Forum 

 

 

 

 

 
Hajni Hayler 

Výkonná riaditeľka 
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Peter Kompalla 
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Viceprezident 
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Martina Maláková 

Prezidentka 
Industry Innovation Cluster 

 

 
 

Peter Serina 

Výkonný riaditeľ 
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Prezident 

Švédska obchodná komora v 

SR  

 

 

 
Alexander Resch 

Prezident 

Taliansko-Slovenská obchodná 

komora  

 

 


