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Transformácia vzťahu vlády a 
občana. 
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Čo nás čaká...  
Občania vnímajú Vládu ako “Jednotného 

poskytovateľa služby” 
Ø Potreba “nepretržitých 24 x 7 služieb, v centre ktorých je 

Občan” 
 

Občania očakávajú “Return on Election” počas 6-8 
mesiacov 
Ø Vláda potrebuje “Rýchle víťazstvá” 
 

Stále väčší tlak na zníženie investičných zdrojov 
Ø Vláda začína viac využívať progresívne metódy 

obstarávania: PPP, BOT and Outsourcing 



Premieňame ich na 
realitu... 

Public Private Partnership 
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…Základné predpoklady 

Platba za transakciu 

Outsourcing 

Riadená kapacita 

Meraná kapacita 

Leasing 

Kapacita na požiadanie 

Kúpa 
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Platba za transakciu… 

Vložte mincu 

Vyberte si 

Produkt 
dodaný 

Transakcia 
prebieha 

HP poskytuje 
infraštruktúru, služby a 
podporu pre transakciu 
a dostáva odmenu za 
každú uskutočnenú 

transakciu. 
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Platba za transakciu – Finančný tok 

HP 
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Rovnica pre verejný sektor 
 

Lepšia služba občanom a podnikom 
plus 

Utility Pricing (Platba za transakciu) 
 

Rovná sa/umožňuje 
 

Public Private Partnership 
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Výhody pre užívateľov 
•  Užívateľ vyvolá transakciu, prebehne, a užívateľ 

dostáva produkt/službu. 
•  Užívateľ dostáva to čo očakáva, výsledok 

transakcie. 
•  Užívateľ dostáva transakciu rýchlejšie, vo vyššej 

kvalite, s vyššou bezpečnosťou, a za nižšie 
náklady, ako by to klient (vláda) dokázala 
samotná. 
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Výhody pre klientov 
•  Klient platí len za NAOZAJ poskytnuté transakcie: 

•  Transakcie dodané užívateľom v patričnej kvalite, bezpečnosti a 
opakovateľnosti. 

 

•  Klient sa nemusí obávať AKO bola transakcia 
prevedená. 

•  Aká technológia a aký hardvér je potrebný na transakciu. 
•  Definuje len požiadavky na celkovú bezpečnosť transakcie. 
•  Údržba, dodávka spotrebného materiálu a služieb prebieha na 

pozadí. 
•  Nenesie finančné riziká projektu... 



August 23, 2017 11 

Projekt pasov a občianskych 
preukazov v Bulharsku. 
Public Private Partnership schéma: 
•  Náklady: 30 miliónov € na systém and 30 miliónov € na čistopisy 
•  Celkové náklady investované HP: 30 miliónov € na systém  
•  Cena za OP 5€, Pas 12€ a vodičský preukaz 9€ 
•  Celkový počet obyvateľov 8 miliónov, 7 miliónov OP, 2 milióny pasov  a 

2 milióny vodičských preukazov 
•  Návratnosť v delení výnosov z ceny dokumentov 
•  Doba financovania 3 roky, ROI dosiahnutý za 2 roky. 

Benefity pre občana: 
•  Bezpečný pas spĺňajúci nároky EU na bezvízový vstup do Schengenu. 
•  Procedúra vydávania skrátená na 1 hodinu v rámci “Express Service” 
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Vodičské preukazy - Poľsko 
Public Private Partnership schéma: 
•  Náklady: 20 miliónov € na systém a čistopisy 
•  Celková suma investovaná HP: 10 miliónov € na systém  
•  Cena za vodičský preukaz 18€ 
•  Počet obyvateľov 38 miliónov, z toho 15 miliónov má vodičský preukaz 
•  Návratnosť z podielu na cene VP 
•  Doba financovania 5.5 roka, ROI prichádza po 11 miliónoch VP 
 
Výhody pre občanov: 
•  VP rozmerov kreditnej karty, spĺňajúci požiadavky EU 
•  Vydávanie na 2500 miestach po celej krajine – menej cestovania 
•  Vydanie počas niekoľkých minút “Express Service” 
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Tri jednoduché kroky k PPP 
•  Krok 1: Vláda sa rozhodne zaviesť novú službu alebo 

zlepšiť parametre existujúcej služby.  

•  Krok 2: HP ako technologický a finančný partner vlády pre 
ňu implementuje systém, ktorý  umožní poskytnutie novej 
alebo zlepšenej služby pre občanov alebo podniky. HP 
vystupuje ako hlavný dodávateľ a zároveň pokrýva 
investičné náklady. 

•  Krok 3: Cez nové alebo zlepšené služby, nový systém 
umožňuje zvýšenie príjmov vlády (štátneho rozpočtu). HP 
dostáva zaplatené svoje investičné náklady časťou z týchto 
príjmov. 
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HP hodnoty pre verejný sektor 

Naše riešenia sú Orientované na občana (vs. Interne orient.) 

Ø   Občania dostávajú vyššiu úroveň služieb a dostávajú ich rýchlejšie 
 

Používame prístup Použijeme to najvhodnejšie (vs. Vieme to 
urobiť všetko 

Ø   Ak chcete kávu: Načo si objednať celý obed kvôli káve na koniec? 
 

Naše riešenia sú postavené na Otvorených štandardoch  
(vs. proprietárne) 

Ø  Robíme ich nákladovo efektívne a rýchlo nasaditeľné +Inovatívne financovanie  
(vs. Úvodné investičné zaťaženie) 

Ø  Premieňame na realitu... 



Ďakujem. Vaše 
otázky? 

Public Private Partnership 
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Dnešné výzvy... 
Boj proti zločinu a terorizmu 
Ochrana pred nelegálnou migráciou 

à Bezpečnosť 
Stimulácia a zrýchlenie ekonomického rastu 
Zvýšenie prílevu investícií, exportu a obchodnej výmeny 
Zvýšenie dôvery občanov a podnikov k vláde 

à Transparentnosť 
Zníženie výdavkov na verejné obstarávanie 
Viac peňazí na školstvo a zdravotníctvo 
Boj s chorobami a chudobou 

à Efektivita 
Zúženie digitálnej priepasti 
Vytvorenie informačnej spoločnosti pre všetkých 

à Dostupnosť 



Questions? 

Thank You! 


