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Public-Private Partnership projekty 
vo verejnej správe  

a Slovensko 

        (Otvorenie verejnej diskusie k tejto téme.) 
 

      Bratislava, Hotel Danube 18. mája 2004 o 9.00 hod. 

Seminár 
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Public-Private Partnership projekty 
vo verejnej správe a Slovensko 

Východiská diskusie 
 

–  máme záujem na informatizácii spoločnosti 
–  informatizácia je jedným z predpokladov vzniku znalostnej ekonomiky 
–  informatizácii môžu pomôcť Public Private Partnership projekty 

Na Slovensku bolo málo informácií o Public Private 
Partnership projektoch. 
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Public-Private Partnership projekty 
vo verejnej správe a Slovensko 

Program: 

1.  Privítanie (B. Ondruš, prezident obč. zdr. PPP, J. Sabaka, prezident ITAS) 

2.  Milan Ištván, obč. zdr. PPP: Prečo Public Private Partnership projekty? 

3.  Ingrid Brocková, Svetová banka: Informatizácia v kontexte budovania 

znalostnej ekonomiky  

4.   Zahraničné skúsenosti a firemné prezentácie 

4.1 Robert Schuld, AMSBG, Rakúsko: " Trh práce ako PPP" 

 (na pozvanie Siemens Business Services) 

4.2 Martin Sura, HP: Public Private Partnership 

4.3 Tomáš Osuský, IBM: PPP – cesta k eGovernmentu na Slovensku 

5.   Diskusia 

6.   Záver, občerstvenie 
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Základy PPP 
Cieľom PPP projektov je poskytnúť lepšiu kvalitu služieb 

verejnej správy vďaka novým investíciám a zlepšeniu 
riadenia procesov vo verejnej správe. 

 
V súčasnosti sú PPP projekty bežnou súčasťou 

financovania v rámci krajín EÚ. 
 
(Napríklad vo Veľkej Británii sa v rokoch 1997 až 2000 

zrealizovalo takmer 150 projektov za 12 mld. libier.) 

Public-Private Partnership projekty 
vo verejnej správe a Slovensko 
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Princípy PPP projektov 
 

•  verejný a súkromný sektor sa dohodnú na oblasti služieb a spôsobe, 
akým je nutné zaistiť ich realizáciu (zmeny procesov, možné 
technológie, spôsob delenia príjmov za služby) 

•  súkromný sektor investuje do vývoja riešenia a zaplatí prechodné 
náklady 

•  súkromný sektor prevezme riziká projektu 

•  verejný sektor sa zaviaže, že pokryje náklady na investície 
z budúcich ziskov 

•  verejný sektor dáva súkromnému právo riadiť tvorbu prostriedkov 
nutných pre poskytovanie služieb (výber dodávateľov, technológií...) 

Zdroj: Siemens Business Services. 

Public-Private Partnership projekty 
vo verejnej správe a Slovensko 
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Partneri eGovernment aktivít PPP v roku 2004 

Public-Private Partnership projekty 
vo verejnej správe a Slovensko 
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Public-Private Partnership projekty 
vo verejnej správe  

a Slovensko 

Ďakujem za pozornosť. 
 

Nasledujú ďalšie prezentácie. 
 

www.p3.sk                                        milan@p3.sk  


