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ČČo je o je „„Public Private Public Private PartnershipPartnership““??

PPP v PPP v šširirššom zmysleom zmysle

akakáákokoľľvek spoluprvek spoluprááca verejnca verejnéého a sho a súúkromnkromnéého sektora, od ho sektora, od outsourcinguoutsourcingu

 
cez cez 

leasing aleasing ažž

 
po privatizpo privatizááciuciu

PPP v uPPP v užžššom zmysleom zmysle

--

 
ssúúkromný partner vystavia a po dohodnutkromný partner vystavia a po dohodnutúú

 
dobu prevdobu preváádzkuje verejndzkuje verejnúú

infrainfrašštrukttruktúúruru

--

 
ssúúkromný partner preberkromný partner preberáá

 
na seba urna seba urččititéé

 
rizikrizikáá

 
spojenspojenéé

 
s výstavbou a s výstavbou a 

prevpreváádzkou, ktordzkou, ktoréé

 
obvykle nesie verejný partnerobvykle nesie verejný partner

--

 
komplexnkomplexnéé

 
a dlhodoba dlhodobéé

 
vzvzťťahy zaloahy založženenéé

 
na zmluvena zmluve



PPP na Slovensku do roku 2007

Vládne dokumenty

Správa o vytváraní
 

podmienok na realizáciu projektov s privátnym 
partnerstvom -

 
(UV č. 245 zo dňa 6. apríla 2005)

Politika pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP) –
 (UV č. 914 zo dňa 23. novembra 2005)

Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný 
rámec 2007 –

 
2013 (II. etapa) –

 
(UV č. 836 zo dňa 8. októbra 2006)

 
→

Nástroj TP pre PPP
 

→ Schéma TP pre PPP



SchSchééma technickej pomoci pre ma technickej pomoci pre 
PPP na MF SRPPP na MF SR

Funkcie MF SR vo vzťahu k zadávateľovi PPP

Metodická
 

f.
Podporná

 
f.

Kontrolná
 

f.
Znalostná

 
f.

Komunikačná
 

f.

Sekcia stratégie 
(Schéma technickej pomoci)

Regulačná
 

f. Sekcia rozpočtovej politiky
Sekcia štátneho výkazníctva



OrganizaOrganizaččnnéé
 

a finana finanččnnéé
 

zabezpezabezpeččenie enie 
STPSTP

Odbor partnerských projektov, ProjektovOdbor partnerských projektov, Projektováá
 

komisia a komisia a 
Riadiaca komisiaRiadiaca komisia

OperaOperaččný program Technickný program Technickáá
 

pomocpomoc

Opatrenie 2.5 Podpora zavOpatrenie 2.5 Podpora zaváádzania inovatdzania inovatíívnych finanvnych finanččných ných 
nnáástrojov strojov --

 
vytvorenie a zavedenie systvytvorenie a zavedenie systéému nepriamych mu nepriamych 

foriem pomoci pre fondy foriem pomoci pre fondy úúzemnzemnéého rozvoja, vrho rozvoja, vráátane tane 
vytvorenia nvytvorenia náástroja stroja verejnoverejno--ssúúkromnkromnéého partnerstvaho partnerstva



ŠŠttáádidiáá
 

prpríípravy a realizpravy a realizáácie cie 
PPP projektuPPP projektu

Identifikácia príležitosti

Posúdenie príležitosti

Príprava PPP projektu

Verejné
 

obstarávanie

Uzatvorenie zmluvy

Realizácia PPP projektu

Monitoring výkonnosti PPP projektu

Uzavretie a vyhodnotenie PPP projektu



IdentifikIdentifikáácia prcia prííleležžitostitostíí

zadzadáávatevateľľ

Projektový
zámer

ProjektovýProjektový
zzáámermer

MF SRMF SR

Met.Met.Met.

PodporaPodpora
z STPz STP

Riadiaca kom.Riadiaca kom.

ProjektovProjektováá
 

kom.kom.



PosPosúúdenie prdenie prííleležžitostitostíí
 

––
 ššttúúdia realizovatedia realizovateľľnostinosti

Porovnávajú
 

sa ekonomické, finančné, právne a technické
 aspekty PPP so štandardnými metódami obstarávania 

PPPC PSC

PPP metóda Tradičné

 
metódy

Porovnanie

ŠŠttúúdiu realizovatediu realizovateľľnosti bude schvanosti bude schvaľľovaovaťť
 

vlvlááda ! da ! 



Činnosť  STP

Vypracovanie metodVypracovanie metodíík pre zadk pre zadáávatevateľľov PPP projektovov PPP projektov

Poskytovanie a spolufinancovanie poradenských spoloPoskytovanie a spolufinancovanie poradenských spoloččnostnostíí
 

pre pre 
zadzadáávatevateľľov PPP projektovov PPP projektov

PreskPreskúúmanie legislatmanie legislatíívy v oblasti PPPvy v oblasti PPP

PropagPropagáácia PPP vo verejnom sektorecia PPP vo verejnom sektore

Zbieranie a zovZbieranie a zovššeobeceobecňňovanie poznatkov z realizovaných PPP ovanie poznatkov z realizovaných PPP 
projektovprojektov



Metodiky PPP
MF SR plMF SR pláánuje vypracovanuje vypracovaťť

 
do konca r. 2007 tieto metodiky:do konca r. 2007 tieto metodiky:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obsah projektovObsah projektovéého zho záámerumeru

KritKritééririáá
 

na hodnotenie projektovna hodnotenie projektovéého zho záámeru meru 

PrPríístup k riadeniu rizstup k riadeniu rizíík v oblasti PPPk v oblasti PPP

„„Quality TQuality Thhresholdreshold
 

MethodologyMethodology““

KKóódex riadenia PPP projektov  dex riadenia PPP projektov  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Nakontrahovanie poradcov pre Nakontrahovanie poradcov pre 
zadzadáávatevateľľov PPP projektovov PPP projektov

MF SR nakontrahuje a v rMF SR nakontrahuje a v ráámci STP bude poskytovamci STP bude poskytovaťť
 

pre pre 
zadzadáávatevateľľov PPP projektov  poradcov zo sov PPP projektov  poradcov zo súúkromnkromnéého ho 
sektora na tieto sektora na tieto ččinnosti:innosti:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

vypracovanie vypracovanie ššttúúdie realizovatedie realizovateľľnosti (1 etapa),nosti (1 etapa),
prprííprava sprava súúťťaažžiteiteľľnnéého PPP projektu (2a etapa),ho PPP projektu (2a etapa),
pomoc a poradenstvo pri výbere spomoc a poradenstvo pri výbere súúkromnkromnéého partnera (vrho partnera (vráátane tane 
dopracovania findopracovania fináálnej zadlnej zadáávacej  dokumentvacej  dokumentáácie) a pri uzatvcie) a pri uzatvááranraníí

 zmluvy,(2b etapa),zmluvy,(2b etapa),
v prv príípade potreby aj monitorovanie a dohpade potreby aj monitorovanie a dohľľad nad zmluvou ad nad zmluvou 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Jeden poradca alebo rôzni poradcovia? Jeden poradca alebo rôzni poradcovia? 
SWOT Jeden poradca na 1. aj 2. etapu Rôzni poradcovia na 1. a 2. etapu

Výhody 1. Nižšie náklady na projekt
2. Kratšia príprava projektu
3. Nenáročnosť

 

dorozumievania sa 
poradcov
4. Jednoduché obstaranie

5. Nie je konflikt záujmov

Nevýhody 5. Možný konflikt záujmov 
a zneužitie postavenia

1. Vyššie náklady na projekt
2. Dlhšia príprava projektu
3. Náročnosť

 

dorozumievania sa 
poradcov
4. Dvojité obstaranie

Príležitosti 6. Konzistentné podklady 
spracované jednotnou metodikou
7. Rešpektovanie výstupov 1. fázy 
počas 2. fázy

8. Nehrozí znevýhodnenie zadávateľa 
v dôsledku konfliktu záujmov prvého 
poradcu
9. Nezávislosť

 

zadávateľa na jedinom  
poradcovi

Ohrozenia 8. Potenciálne znevýhodnenie 
zadávateľa v dôsledku konfliktu 
záujmov prvého poradcu
9. Závislosť

 

zadávateľa na jedinom 
poradcovi

6. Nekonzistentné podklady 
spracované rôznou metodikou
7. Nerešpektovanie výstupov 1. fázy 
počas 2. fázy



PreskPreskúúmanie legislatmanie legislatíívyvy

1.1.
 

2007 2007 --
 

preskpreskúúmamaťť
 

legislatlegislatíívne podmienky realizvne podmienky realizáácie PPP cie PPP 
projektovprojektov

2.2.
 

2008 2008 --
 

iniciovainiciovaťť
 

legislatlegislatíívne zmeny prvne zmeny práávnych predpisov, ktorvnych predpisov, ktoréé
 ssúú

 
potrebnpotrebnéé

 
na odstrna odstráánenie preknenie prekáážžok realizok realizáácie PPP projektov, cie PPP projektov, 

najmnajmää
 

v oblasti prv oblasti práávnej vnej úúpravy nakladania spravy nakladania s
 

majetkom vo majetkom vo 
vlastnvlastnííctve ctve ššttáátu.tu.



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť!!
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