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Tlačová správa 
 

Partnerstvá pre prosperitu podporujú Public-Private Partnership 
 
 Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP), ktorého cieľom je podpora rozvoja 
informačnej spoločnosti na Slovensku, bolo už pri svojom vzniku založené na ideách Public-
Private Partnership (PPPship), teda vytvárania verejno-súkromných partnerstiev. Na jednej strane 
ide o filozofiu PPPship ako platformy pre širšiu spoločenskú diskusiu a spoluprácu, na druhej 
strane ide o ekonomický model, ktorého výsledkom je urýchlenie spoločensky požadovanej 
výstavby a následnej prevádzky infraštruktúry. Partnerstvá pre prosperitu považujú PPPship za 
jeden zo spôsobov, ktorým je možné akcelerovať aj budovanie IT infraštruktúry, najmä pri 
zavádzaní elektronických služieb verejnej správy (eGovernment). Významnou príležitosťou je aj 
začínajúce programovacie obdobie Európskej únie 2007-2013. 
 Partnerstvá pre prosperitu aj preto vítajú vznik Asociácie pre podporu projektov 
spolupráce verejného a súkromného sektora na Slovensku, ktorej ustanovujúce zhromaždenie 
sa konalo 1. októbra 2007 a v najbližších dňoch by mala byť zaregistrovaná na Ministerstve 
vnútra SR. Partnerstvá pre prosperitu sú jedným zo zakladajúcich členov tejto Asociácie, ktorá 
chce byť partnerom verejného sektora vo všetkých otázkach PPPship, chce sa podieľať na 
formovaní legislatívneho a regulačného rámca PPPship, propagovať PPPship a vzdelávať všetky 
zainteresované strany.  
 V dňoch 29. a 30. októbra 2007 sa v Budapešti uskutoční medzinárodná konferencia 
„Promoting PPP Investments in CEE“, ktorú organizuje European PPP Center v spolupráci 
s International Road Federation. Konferenciu podporuje aj maďarská vláda. Medzi témami 
konferencie sú aj prednášky o pohľade Európskej komisie na PPPship, predstavenie úspešných 
vládnych stratégií a realizovaných projektov v strednej a východnej Európe. V Maďarsku sa 
konferencia nekoná náhodou – u našich južných susedov majú z nášho regiónu najdlhšie 
skúsenosti s výstavbou diaľnic vo forme Public-Private Partnership. Výstavba maďarských 
diaľnic M5 a M6 si zaslúžila viaceré medzinárodné ocenenia a navyše dosiahli „financial close“ 
za rekordne krátky čas. Partnerstvá pre prosperitu sú jedným z partnerov tejto prestížnej 
konferencie. Podrobnejšie informácie a prihlášku s programom nájdu záujemcovia na stránke 
www.eppc.hu.   
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