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Abstrakt 
 

Táto práca posudzuje veľkosť rizika korupcie pri verejnom obstarávaní evaluácií. Dôvodom 

je skutočnosť, že práve evaluácie by mali  slúžiť ako nástroj na zvyšovanie transparentnosti 

hospodárenia s verejnými prostriedkami, a na skladanie účtov o ich účele a použití. Aby 

mohli plniť túto úlohu je dôležité, aby boli obstarávané s minimálnym rizikom korupcie. 

Veľkosť priestoru pre korupciu sme posudzovali na základe údajov a informácií z verejného 

obstarávania evaluácií na úrovni ústredných orgánov štátnej správy za obdobie rokov 2006 - 

2008. Pre každý zo štyroch faktorov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na veľkosť priestoru pre 

korupciu sme vybrali kritériá, ktoré sú relevantné pre verejné obstarávanie evaluácií. Ich 

príspevok k veľkosti priestoru pre korupciu sme stanovili prostredníctvom sady ukazovateľov. 

Naše výsledky potvrdili, že priestor pre korupciu pri obstarávaní evaluácií je značný. Okrem 

rizika nehospodárneho a neefektívneho využitia verejných prostriedkov to predstavuje aj 

riziko nevyužitia evaluácií čo znamená to, že za takýchto okolností evaluácie nemôžu plniť 

svoju úlohu.        
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Abstract 

 

This work is assessing risk of the corruption at the public procurement of evaluations. Main 

reason for that is fact that the evaluation itself should serve as a tool enhancing the 

transparency and supporting accountability of the public finance management. To serve this 

purpose, it is therefore important to manage public procurement of the evaluations with the 

minimum risk of corruption. The corruption is judged on the base of data and information 

from the public procurement of evaluations at the level of central government bodies in the 

period 2006 – 2008. For each of the four factors having critical influence on the corruption, 

we have selected criteria relevant for the public procurement of the evaluations. Their 

contribution to the risk of corruption was determined by using the set of indicators. Our 

results confirmed that the risk of corruption at the public procurement of evaluations is 

substantial. Except the risk of inefficient and non-effective use of public sources it also 

represents the risk for utilisation meaning that under such circumstances the evaluation cannot 

serve its purpose. 
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Predhovor  

 

Spolu s finančnými zdrojmi, ktoré po prerozdelení poskytuje Slovensku Európska komisia, sa 

k nám dostávajú okrem finančnej podpory aj niektoré z nástrojov, ktoré vo verejnom 

spravovaní uplatňuje komisia. Jedným z takýchto nástrojov je aj tzv. evaluácia politík / 

programov či projektov, ktorá slúži na zodpovedanie sa za to, akým spôsobom boli použité 

verejné financie a aké efekty priniesli. Evaluáciu zvyčajne realizujú externí konzultanti 

a preto, že aj evaluácia je hradená z verejných financií, zmluva s konzultačnou firmou sa 

podpisuje na základe verejného obstarávania.  

 

Keďže je verejné obstarávanie označované ako jedna z oblastí s najčastejším výskytom 

korupcie, zamerali sme sa na to či verejné obstarávanie evaluácií čelí rovnakému riziku. 

Cieľom tejto záverečnej práce je posúdiť aký je priestor pre korupciu pri obstarávaní 

evaluácií. V úvodnej časti sme uviedli z akých základných predpokladov sme vychádzali 

a stanovili sme hypotézu aj výskumnú otázku. V ďalšej časti sme popísali základné teoretické 

koncepty, o ktoré sa táto práca opiera a vysvetlili sme základné pojmy, s ktorými pracujeme. 

Ďalej v práci analyzujeme údaje o verejnom obstarávaní evaluácií za roky 2006 - 2008. 

Priestor pre korupciu sme posúdili na základe Klitgaardovho vzorca. K jednotlivým faktorom, 

ktoré podľa vzorca určujú veľkosť korupcie sme stanovili kritériá relevantné pre verejné 

obstarávanie evaluácií a pravdepodobnú „veľkosť“ každého z kritérií sme odhadovali 

prostredníctvom ukazovateľov vychádzajúcich z údajov a informácií z verejného 

obstarávania. Účelom nie je čo najpresnejšie odmeranie rizika korupcie, ale zmapovanie rizík, 

ktoré môžu tento proces ohrozovať.   

 

Záverečná časť práce obsahuje zhrnutie našich zistení, ktoré potvrdzujú našu hypotézu 

o veľkosti priestoru pre korupciu .       

 

 

 

Ďakujem Ing. Emílii Sičákovej-Beblavej, PhD. za odborné vedenie pri písaní záverečnej 

práce a za poskytnutie cenných rád, pripomienok a poznatkov. 
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Úvod 
 

Koncom minulého storočia sa vo verejnej správe objavil nový manažérsky prístup, tzv. New 

Public Management (nové spravovanie verejného sektora). Jednou z jeho hlavných odlišností 

v porovnaní so starším konceptom verejného spravovania je to, že má väčšiu tendenciu 

zameriavať sa na hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť využívania zdrojov vo verejnej 

správe, ako aj na vyššiu kvalitu poskytovaných služieb.1 Nástupom tohto spravovania do 

verejného sektora sa prejavila tendencia zúžiť verejný sektor v prospech trhu a zaviesť doň 

trhové prvky ako je napr. vnútorná súťaž, decentralizácia či zabezpečenie služieb a tovarov 

prostredníctvom súkromného sektora, tzv. outsourcingom. Keďže sa platby za tieto služby 

a tovary hradia zväčša z verejných zdrojov, úlohou verejnej správy by malo byť hľadanie 

takých poskytovateľov, ktorí jej poskytnú kvalitné služby za čo najnižšie ceny. Tento proces 

sa deje prostredníctvom verejného obstarávania, a mal by sa riadiť a uskutočňovať na základe 

pravidiel, postupov a usmernení stanovených v legislatívnych normách.  

 

Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, ktoré vykonávajú verejné inštitúcie tvorí 

v súčasnosti pomerne vysoké percento HDP, ktorého hodnota sa v ekonomikách krajín 

strednej a východnej Európy odhaduje na viac než 10%. Na Slovensku celkový nákup 

tovarov, služieb a kapitálových statkov prostredníctvom obstarávania za rok 2006 

predstavoval 135 mld. korún (4,48 mld. €) a v roku 2007 to bolo 126 mld. korún (4,18 mld. €, 

12% HDP2). Oblasť obstarávania je jednou z kľúčových oblastí kde verejný a súkromný 

sektor vzájomne finančne interagujú. Keďže obstarávanie je zväčša dosť komplexné, jeho 

transparentnosť limitovaná a manipulácie sú ťažko zistiteľné, je to oblasť s najväčším 

pokušením a priestorom na korupciu. Škody, ktoré takto vznikajú sa odhadujú na 10 - 25%, v 

niektorých prípadoch až do 50% hodnoty zmlúv.3 V Českej republike bol napr. vypracovaný 

za rok 2004 hrubý odhad finančných strát súvisiacich s verejnými zákazkami, podľa ktorého 

sa len na centrálnej úrovni neefektívne použilo 17,4 mld. českých korún.4 

 

                                                           
1 Potůček, H. 2005. Veřejná politika. Slon Praha. s. 146. 
2 Pavel, J. 2009. Efektívnosť fungovania kontrolných systémov verejného obstarávania na Slovensku. TIS. 
[online]. [citované 1. 3. 2009]. Dostupné na: http://www.transparency.sk/studie/regres_web.pdf 
3 Pavel, J., Sičáková-Beblavá, E. 2008. Transparentnosť trhu verejného obstarávania v Českej republike 
a v Slovenskej republike. Ekonomický časopis, č. 2. s. 168.  
4 Transparency International Česká republika. 2004. Odhad neefektivně vynaložených veřejných zdrojů ve 
veřejných zakázkách v České republice. [online]. [citované 23. 3. 2009]. Dostupné na: 
http://www.transparency.cz/pdf/publikace/vz_odhad_neefektivity.pdf 
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Jedným z nástrojov, ktorý by mal decízorom aj verejnosti poskytnúť spätnú väzbu o tom ako 

zmysluplne sa verejné zdroje používajú, je evaluácia. Tento nástroj sa začal používať 

v Spojených štátoch amerických v povojnovom období, v Európe si našiel uplatnenie v druhej 

polovici minulého storočia, a to v súvislosti s reformami vo verejnom sektore. Vo 

všeobecnosti je dnes evaluácia považovaná za jednu z etáp procesu tvorby verejnej politiky.  

 

Jednoduchý model cyklu tvorby politiky pozostáva z formulácie, implementácie a evaluácie 

politiky t.j. vyhodnotenia účinnosti politických riešení, následkom ktorého je ukončenie alebo 

zmeny v implementovanej politike.5 V prvej fáze cyklu tvorby politiky sa v štádiu formulácie 

prijímajú politické rozhodnutia. Druhú, t.j. implementačnú fázu realizuje alebo aspoň riadi 

verejná správa, a tak zväčša externe realizovaná evaluácia je jedinou fázou, ktorá môže byť 

racionálna, nestranná a objektívna. Aj preto sa evaluácie stali súčasťou nového, 

decentralizovaného spôsobu spravovania. Dôvodom ich realizácie bola potreba vysvetliť 

fungovanie politík, programov/projektov, čo najobjektívnejšie odhadnúť ich efekt pre 

spoločnosť, a poskytnúť spätnú väzbu, ktorá by prispela k ich zlepšeniu.6  

 

Väčšinu evaluácií vo verejnom sektore vykonávajú externí konzultanti. Znamená to, že 

zazmluvnenie týchto služieb sa deje prostredníctvom verejného obstarávania. Tak ako pri 

bežnom nákupe tovaru či inej služby, kedy vplyvom korupcie môžeme nakúpiť nepotrebný, 

nekvalitný či predražený produkt, aj obstarávanie evaluácií môže mať tieto nedostatky. Ich 

dosah však môže byť väčší ako „len“ plytvanie prostriedkami na realizáciu evaluácie. Môžu 

ovplyvniť ďalšie smerovanie politík či programov a tým aj využitie podstatne väčších zdrojov 

než tých, ktoré boli použité na ich nákup. Kým v niektorých prípadoch môžu byť výsledkom 

takéhoto obstarávania nehospodárne vynaložené prostriedky na nekvalitné či nepotrebné 

evaluácie, v iných môže ísť o účel, ktorým bude zastieranie nedostatkov, snaha neriešiť 

problémy či neochota prijímať akúkoľvek konštruktívnu kritiku.  

 

Na zmysluplné využitie evaluácií vplýva niekoľko faktorov. Jedným z najdôležitejších 

je politická vôľa realizovať ich, a snaha získať objektívnu spätnú väzbu o realizácii politík, 

programov či projektov, ktoré súhrne nazývame pojmom intervencia. Ďalším určujúcim 

faktorom je ich kvalita, ktorú by malo garantovať práve verejné obstarávanie. Pri splnení 

                                                           
5 Malíková, Ľ. 2002. Verejná politika Aktéri a procesy. Vydavateľstvo UK, Bratislava. s. 53. 
6 European Commission, DG XVI/G2. 1998. Evaluating socio-economic programmes, Volume 1. In: MEANS 
Collection, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 
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týchto podmienok sa vytvára optimálny priestor na využitie evaluácií. Ak však jeden z týchto 

základných faktorov chýba, nedokážu evaluácie optimálne plniť svoju úlohu. Inak povedané 

nekvalitný výstup nedokáže zabezpečiť vstupy pre optimalizáciu intervencie a rovnako ich 

nezabezpečí ani kvalitná evaluácia, ktorej výsledky nikto nepoužije.  

 

Skúsenosti z krajín s vyspelou evaluačnou kultúrou ukazujú, že v posledných rokoch sa 

objavilo množstvo príkladov manipulácie s údajmi a zisteniami tak, aby poslúžili úzkym 

politickým záujmom alebo na odôvodnenie už zrealizovaných rozhodnutí v záujme mocných.7 

Aj preto sme sa rozhodli sústrediť našu pozornosť na jeden z kľúčových faktorov dôležitých 

pre zmysluplné fungovanie tohto nástroja a sledovali sme proces verejného obstarávania 

evaluácií. Sústredíme sa konkrétne na priestor pre korupciu pri verejnom obstarávaní 

a posúdime aké okolnosti vplývajú na jeho zúženie či rozšírenie.  

 

1. Cieľ práce a metodológia 

 

V tejto časti popíšeme základné metodologické prístupy, z ktorých sme vychádzali pri jej 

príprave. Sústredíme sa predovšetkým na vysvetlenie výskumnej otázky a uvedieme 

hypotézu, ktorú budeme overovať, ďalej uvedieme metodologické nástroje a analytický rámec 

práce, zhrnieme zdroje, z ktorých sme čerpali údaje a vysvetlíme, čo považujeme za slabé 

stránky nami zvolenej metodológie.   

 

Ako sme už uviedli predpokladom zmysluplného využitia evaluácií je minimálny priestor pre 

korupciu pri ich obstarávaní, ktorý žiadnym spôsobom neovplyvňuje budúce výstupy a 

výsledky evaluácií a garantuje objektívnu a transparentnú súťaž. Znamená to, že pri 

obstarávaní sa skutočne budú zohľadňovať všetky faktory, ktoré zabezpečia čo najlepšiu 

kvalitu výstupu za prijateľnú cenu. Len za takéhoto predpokladu môžu byť evaluácie 

objektívne a plniť svoju úlohu nástroja na zvyšovanie transparentnosti hospodárenia 

s verejnými prostriedkami a na skladanie účtov o ich účele a použití (viď Obr. 1). V opačnom 

prípade, sa zväčšujúci sa priestor pre korupciu prejaví tak, že evaluácie prestanú plniť túto 

úlohu. Cieľom tejto práce je preto posúdiť priestor pre korupciu pri verejnom obstarávaní 

evaluácií. 

 

                                                           
7 Patton, M.Q. 2008. Utilisation Focused Evaluation, Sage, s. 24.  
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1.1 Výskumná otázka 

 

Našu pozornosť sústredíme na verejné obstarávanie evaluácií. Kvalitné evaluácie sa v dobre 

spravovaných krajinách považujú za jeden z významných nástrojov na zvyšovanie 

transparentnosti a hospodárnosti vo využívaní verejných zdrojov. Pokúsime sa preto zistiť aký 

je priestor pre korupciu pri obstarávaní evaluácií. Zhrnieme a na základe konkrétnych 

údajov zmapujeme práve tie rizikové faktory, ktoré sa pri verejnom obstarávaní evaluácií 

vyskytujú, a to z hľadiska monopolu, voľnosti v rozhodovaní a transparentnosti tohto procesu.  

 

Naša hlavná výskumná otázka teda je: Aká je voľnosť v rozhodovaní a transparentnosť 

procesu verejného obstarávania evaluácií? Inak povedané, posúdime ako (ne)korupčne sa 

obstaráva jeden z nástrojov, ktorý by sám mal prispievať k transparentnosti a zodpovedaniu sa 

za hospodárenie s verejnými financiami. V nadväznosti na hlavnú výskumnú otázku sa 

pokúsime zodpovedať aj vedľajšiu otázku, ktorá logicky vyplynula z kontextu. Našou úlohou 

bude posúdiť do akej miery skutočne evaluácie slúžia svojmu primárnemu účelu, a ako sa 

využívajú v praxi. Naša vedľajšia výskumná otázka má preto nasledovné znenie: Využívajú 

sa evaluácie v praxi a slúžia na zvyšovanie transparentnosti a skladanie účtov? 

 

Zodpovedanie výskumnej otázky by malo potvrdiť alebo vyvrátiť našu hypotézu, ktorá 

predbežne predpokladá, že v procese verejného obstarávania evaluácií existuje výrazný priestor 

                                   T+A 

 
 

            
              K 

M 

VvR 

T,A 

K - korupcia 
T - transparentnosť 
M -monopol 
VvR - voľnosť v rozhodovaní 
T+A - transparentnosť 
a zodpovedanie sa za 
hospodárenie s verejnými 
prostriedkami prostredníctvom 
evaluácií  

Obr. 1 Vplyv priestoru na korupcie na fungovanie evaluácií ako nástroja transparentnosti a accountability 
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pre korupciu. Vychádzame aj z predpokladu, že čím menší je podiel verejného obstarávania 

uskutočňovaného prostredníctvom verejných súťaží, ktorých sa môže zúčastniť neobmedzený 

počet uchádzačov, tým väčšia je pravdepodobnosť korupčného konania.  

 

1.2 Metodologický prístup  

 

Analytický rámec záverečnej práce je stanovený hlavnou a vedľajšou výskumnou otázkou. 

Základné údaje o počte obstarávaní, objemoch a použitých metódach sme spracovali 

kvantitatívne aj kvalitatívne, analýzou dostupných dokumentov a zozbieraných údajov. Údaje 

sme čerpali z internetových stránok ministerstiev, z Úradu pre verejné obstarávanie a jeho 

elektronického Vestníka, resp. sme si ich vyžiadali na základe zákona o slobodnom prístupe k 

informáciám priamo od jednotlivých ministerstiev a Úradu vlády.        

 

Pri určovaní veľkosti priestoru pre korupciu sme vychádzali z Klitgaardovho vzorca. 

Pre jednotlivé faktory vo vzorci sme identifikovali relevantné kritériá a tie sme posudzovali 

na základe nami stanovených kvantitatívnych alebo kvalitatívnych ukazovateľov (viď Príloha 

2). Vychádzali sme z údajov zozbieraných za jednotlivé ministerstvá v našej vzorke. Vzorka 

obsahovala všetky zadania, ktoré súviseli s evaluáciou za roky 2006 až 2008. Pri určovaní 

ukazovateľov sme ako kvantitatívne údaje používali hlavne počty a ceny jednotlivých 

prípadov verejného obstarávania (zákazky nadlimitné, podlimitné, podprahové a zákazky 

s nízkou hodnotou podľa použitých metód). Na porovnanie sme využívali údaje z rôznych 

štúdií, prieskumov či správ publikovaných v zahraničí aj na Slovensku. K jednotlivým 

ukazovateľom uvádzame ich špecifické obmedzenia ďalej v texte.   

 

Pri získavaní údajov o procese verejného obstarávania sme sa sústredili na ministerstvá 

Slovenskej republiky, u ktorých bola najvyššia pravdepodobnosť realizácie evaluácií. 

Vzhľadom k tomu, že na Slovensku zatiaľ prakticky neexistujú žiadne evaluácie politík, 

programov alebo projektov hodnotiace využívanie verejných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu, sústredili sme sa na tie inštitúcie štátnej správy, ktoré riadia EÚ spolufinancované 

projekty a programy. V týchto prípadoch povinnosť evaluácie  vyplýva z nariadení Európskej 

komisie. Medzi týchto desať ústredných orgánov štátnej správy sme zaradili:  

- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,  

- Ministerstvo financií SR, 

- Ministerstvo hospodárstva SR,  



 6 

- Ministerstvo pôdohospodárstva SR,  

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  

- Ministerstvo školstva SR, 

- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,  

- Ministerstvo zdravotníctva SR,  

- Ministerstvo životného prostredia SR, a 

- Úrad vlády SR. 

 

Časť údajov bola získaná z informácií Úradu pre verejné obstarávanie a ďalších zdrojov 

dostupných na internete. Počas celého obdobia od roku 2006 do roku 2008 platil zákon  č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 

Za hlavné obmedzenie metodologického prístupu považujeme predovšetkým možnú 

neúplnosť poskytnutých údajov. Napriek našej jasnej požiadavke nám ministerstvá zasielali 

nekompletné informácie. Verejné obstarávanie za projekty spolufinancované z EÚ fondov 

často nebolo v kompetencii oddelení, ktoré zodpovedajú za verejné obstarávanie príslušného 

ministerstva, nebolo riadne evidované a vykazované konečným prijímateľom. Využijúc aj 

porovnanie referencií, ktoré uvádzajú firmy na svojich web stránkach, predpokladáme, že po 

niekoľkých urgenciách a žiadostiach na doplnenie je nami vypracovaný zoznam čo 

najúplnejší. Rovnako vychádzame z predpokladu, že ministerstvá a úrad vlády, ktoré sme 

zahrnuli do našej vzorky sú tie, ktoré obstarávajú v rámci ústredných orgánov štátnej správy, 

čo najväčší podiel evaluácií (ak nie úplne všetky).   

 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý treba pri interpretácii výsledkov zohľadniť je fakt, že časť 

týchto zákaziek obsahuje okrem evaluácií viacero ďalších činností, ktorých hodnotu však 

väčšinou nevieme jednotlivo stanoviť. V prípade jedného zo zadaní nám ministerstvo 

poskytlo sumu určenú na evaluačné aktivity, ktoré sa realizovali samostatne. Celková hodnota 

 celej zákazky bola totiž 3,6 mld. SKK čo takmer 30 násobne prevyšuje hodnotu všetkých 

evaluačných zákaziek za tri roky. Nakoľko táto zákazka bola zazmluvnená podprahovou 

metódou, jej celú hodnotu sme vo vzorke nezohľadnili nakoľko by výrazne negatívne 

skreslila všetky vypočítané indexy. Podľa doterajšieho vývoja sa však dá očakávať, že počet 

evaluačných zákaziek nemusí výrazne rásť, ale ich finančný objem môže byť podstatne väčší. 

Bude preto kľúčové naďalej sledovať akým postupom budú obstarávané.    
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2. Teoretické východiská 
 

V tejto časti práce zhrnieme základné teoretické poznatky, ktoré sa týkajú riešenej 

problematiky hlavne vo vzťahu ku korupcii, verejnému obstarávaniu a evaluáciám, a 

zadefinujeme základné pojmy, ktoré sa objavia ďalej v texte. K základným pojmom, 

s ktorými budeme pracovať, a ktorých vysvetlenie preto uvedieme, patrí korupcia, evaluácie, 

transparentnosť a zodpovedanie sa / skladanie účtov (z angl. accountability).  

 

2.1 Korupcia 

 

Podobne ako väčšina pojmov v spoločenských vedách ani korupcia nemá všeobecne 

uznávanú definíciu. Môže mať viacero podôb a existovať v rôznych situáciách. Iný pohľad na 

korupciu budú mať ekonómovia, právnici, sociológovia či novinári. Vo všeobecnosti sa pri 

definovaní korupcie vychádza z dvoch pohľadov. Užší pohľad vníma korupciu ako odchýlku 

od právnych noriem a zákonov alebo ich porušovanie, a týka sa hlavne správania sa ľudí 

pôsobiacich vo verejných úradoch.8 Tento pohľad nemusí byť však dostatočný. Žiaden zákon 

nemôže vystihnúť všetky situácie, ktoré prináša život. Tento prístup je často prítomný na 

slovenskej politickej scéne. Aj keď je očividné, že konanie mnohých verejných činiteľov je 

neetické či nemorálne, nie je porušením zákona a preto je „v poriadku“. 

 

Širší pohľad chápe korupciu aj ako odchýlku od etických noriem (neformálnych či nepísaných 

pravidiel),  resp. ako činnosť poškodzujúcu verejný záujem. V tejto práci budeme vychádzať 

zo širšieho kontextu, v rámci ktorého zadefinovala Transparency International korupciu ako 

zneužívanie zverenej moci na súkromný úžitok alebo prospech, alebo inak povedané, 

zneužitie zverených právomocí na súkromné výhody, ktoré sú výhodami nie len pre 

konkrétnu osobu ale aj jej členov rodiny, známych, politické strany a pod.9  Tu treba 

zohľadniť, že rôzne spoločnosti majú rôzne predstavy o tom, čo je etické.   

  

Ku korupcii zvyčajne dochádza pri nepriamom výkone zverených úloh alebo práv. V takom 

prípade poverená osoba - „agent“ koná v mene inej osoby alebo subjektu - „principála“ a 

rozhoduje v jeho mene. Voľby sú jedným z prostriedkov ako občania vytvárajú verejnú moc 

                                                           
8 Zemanovičová, D., Beblavá, E. 2003. Čo je a čo nie je korupcia. In: Krajinka rovných a rovnejších? Kalligram. 
Bratislava. s.15. 
9 ibid 
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a prenášajú jej výkon na zamestnancov verejnej správy. Pri rozhodovaní dochádza k asymetrii 

informácií čo vytvára priestor na korupčné správanie.   

 

Korupcia často znamená, že vlastnícke práva nie sú dobre zadefinované, a namiesto toho sú 

predmetom predefinovania od prípadu k prípadu podľa politických sympatií alebo na základe 

súťaže kto lepšie podplatí vládneho úradníka. Prípadné ekonomické transakcie medzi vládou 

ako kupujúcim a predávajúcimi nefungujú podľa základných ekonomických princípov 

a nevyberajú sa firmy, ktoré ponúkajú optimálnu cenu a kvalitu, ale ide skôr o výber na 

základe politického vplyvu a úplatkov.10   

 
Mieru korupcie vo všeobecnosti ovplyvňuje množstvo faktorov. Okrem iného bolo dokázané, 

že závisí aj od miery medzinárodnej integrácie tej ktorej krajiny pričom vyšší stupeň 

integrácie vedie k nižšej úrovni korupcie.11 Vplýva na ňu aj štruktúra vládnucich inštitúcií 

a politického procesu. Ekonomická a politická konkurencia korupciu tiež redukujú.12 

 

Korupcia súvisí s dvoma typmi zlyhaní – zlyhaním inštitúcií a zlyhaním ľudí. Neformálne 

zlyhania sa viažu na etické hodnoty. Pri zlyhaní inštitúcií (formálnych pravidiel) vzniká 

priestor na korupciu ak pravidlá neexistujú, ich dodržiavanie sa nevynucuje, sú v nich 

medzery a nedostatky, sú nejasné, alebo nepredvídateľné. Spomínané nedostatky umožňujú 

voľnosť v rozhodovaní a subjektivitu. Korupcii sa nedarí, ak systém spravovania funguje na 

princípoch demokracie, konkurencie, kvalitnej kontroly a prístupu k informáciám, naopak 

prekvitá ak sú pravidlá veľmi komplikované a rozhodovacie právomoci sú takmer 

neobmedzené a nekontrolovateľné. Ak má úradník monopol na rozhodovanie, voľnosť 

v rozhodovaní, nikomu sa nezodpovedá za svoju činnosť ani o nej neposkytuje žiadne 

informácie, priestor na korupciu je neobmedzený. Na základe uvedených poznatkov vyjadruje 

tzv. Klitgaardov vzorec korupciu (K) ako funkciu monopolu (M), voľnosti  v rozhodovaní 

(VvR) a nízkej transparentnosti (T), teda K = M + VvR – T.13 

 

                                                           
10 Kelman, S. 2001. Review, Journal of Economic Literature, Vol. 39, č. 3, s. 911-912 
11 Sandholtz, W. & Gray, M. M. 2003. International Integration and National Corruption, International 

Organization. Vol. 57, č. 4. s. 761-800. [online]. [citované 4. 3. 2009]. Dostupné na: 
http://links.jstor.org/sici?sici=0020-8183%28200323%2957%3A4%3C761%3AIIANC%3E2.0.CO%3B2-3 
12 Schleifer, A., Vishny, R. W. 1993. Corruption, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, č. 3., s. 599-
617. [online]. [citované 14. 3. 2009]. Dostupné na: http://links.jstor.org/sici?sici=0033-
5533%28199308%29108%3A3%3C599%3AC%3E2.0.CO%3B2-8 
13 Klitgaard, R.E., MacLean-Abaroa, R., Parris, H.L. 2000. Corrupt cities: a practical guide to cure and 
prevention. Institute of Contemporary Studies Oakland. California. 



 9 

Niektoré literárne zdroje nahrádzajú v tomto vzorci transparentnosť zodpovednosťou14, či 

skôr povinnosťou skladať účty (A-accountability), alebo pod transparentnosť zahŕňajú aj tento 

pojem. Vychádzajú z toho, že ak nie je zodpovednosť adresná, čiže nie je dôležité či bude 

pracovník odmenený alebo postihovaný podľa toho ako si vykonáva svoju prácu, potom je 

pravdepodobné, že korupcia bude v spoločnosti tolerovaná.15 Pre naše účely sme využili 

komplexnejšiu charakteristiku korupcie16, ktorá rozlišuje transparentnosť a zodpovedanie sa 

ako dva samostatné faktory  a preto budeme vychádzať  z nasledovného vzorca: 

 

K = M + VvR – T – A 

 
Priestor pre korupciu teda rastie priamo úmerne s voľnosťou v rozhodovaní, pričom súčasne 

treba zohľadniť, či sa rozhodnutia prijímajú v monopolnej pozícii, ako transparentne a či sa za 

ne niekto zodpovedá. Inak povedané korupcia narastá vtedy, ak štát nadmerne zasahuje do 

ekonomických procesov (existuje veľa povolení, licencií, pečiatok a pod.), ak rozhodovací 

proces umožňuje subjektívne rozhodovať tým, ktorí rozhodujú, ak nie sú dostupné informácie 

o tom ako sa rozhodovalo, a ak nie je nik konkrétny zodpovedný za rozhodnutie.  

 

V súvislosti s korupciou sa často hovorí a tzv. malej a veľkej korupcii. Pod pojmom malá 

alebo drobná korupcia sa rozumie priame použitie časti príjmu na úplatky. Neznamená to, že 

je menej škodlivá, ale jednotlivci ju bezprostredne pocítia, a najviac postihuje sociálne slabé 

vrstvy obyvateľstva. Veľkú korupciu nepociťujú občania bezprostredne. Jej dopad sa však 

prejaví napr. tak, že ak vo verejnom obstarávaní minie verejná správa prostriedky na 

nepotrebné či predražené služby, tieto zdroje už nemôže použiť na zabezpečenie iných 

chýbajúcich tovarov, služieb či stavebných prác.   

 

Na základe tejto typológie korupcie budeme v prípade korupcie pri verejnom obstarávaní 

hovoriť o tzv. veľkej korupcii. V kontexte obstarávania evaluácií však môžeme hovoriť aj 

o politickej korupcii nakoľko evaluácie by mali mať v konečnom dôsledku dopad na 

                                                           
14 Halfani, M. 2004. Tools to Support Transparency in Local Government. In: Urban Governance Toolkit Series. 

UN Habitat, Nairobi. [online]. [citované 20. 3. 2009]. Dostupné na: 
http://ww2.unhabitat.org/cdrom/TRANSPARENCY/html/transpc.html  
15 Gacusana, E.M.C. 2001. The Price of Corruption, Philippine Business Magazine, Vol. 8, č.1. [online]. 
[citované 20. 3. 2009]. Dostupné na: http://www.philippinebusiness.com.ph/archives/magazine/vol8-2001/8-
1/issues&industries.htm 
16 Inter-American Development Bank. 2001. Corruption. In: Governence in Suriname. s.158. [online]. [citované 
10. 3. 2009]. Dostupné na: http://www.iadb.org/regions/re3/pdf/chapter8SU.pdf 
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politiky.17 Naviac v poslednom období bolo medializovaných viacero prípadov, ktoré 

naznačujú možné financovanie politických strán z predražených verejných súťaží. Takúto 

formu korupcie limituje jasné priradenie zodpovednosti konkrétnej osobe a efektívnosť 

demokratických procesov, t.j. schopnosť voličov monitorovať svojich zástupcov. Občania tak 

môžu vo voľbách odmietnuť tých, ktorých aktivity sa im nepáčia. Táto forma korupcie sa 

menej často vyskytuje v krajinách kde sú jasne prerozdelené zodpovednosti.18 

 

Transparentnosť vo všeobecnosti znamená, že zákony, pravidlá, inštitúcie, procesy, plány 

a rozhodnutia sú prístupné verejnosti alebo aspoň jej zástupcom tak, aby mohli byť 

monitorované, prehodnotené či pripomienkované. Transparentnosť vo verejnom obstarávaní 

musí zabezpečiť, že celý proces má jasne stanovené pravidlá a postupy, zrozumiteľné kritériá, 

existuje možnosť overenia ich plnenia, uchádzači majú rovnaké šance a dostatok informácií aj 

o konkurenčných ponukách. Nejasnosť či nezrozumiteľnosť umožňuje rôzny výklad 

podmienok a kritérií, a tým nekorektné vyhodnotenie súťaže.19  

 

Dobré verejné obstarávanie by malo spĺňať viaceré princípy. Okrem princípu rovnakého 

zaobchádzania, nediskriminácie záujemcov, hospodárnosti a efektívnosti tu patrí aj princíp 

transparentnosti (otvorenosti), ktorý podporuje kontrolovateľnosť verejného obstarávania, a 

teda potenciálne znižuje možnosť pre korupčné aktivity. Tento princíp tak pomáha vytvárať 

lepšie konkurenčné prostredie, a vplýva na lepšiu efektívnosť – cena vs kvalita. Jednoznačné 

zadefinovanie a zverejnenie požiadaviek na tovary a služby umožní potenciálnym 

uchádzačom vypracovať kvalitnejšie ponuky. Takto realizované obstarávania zvyčajne 

usporia 17 až 50% ceny20 a prispievajú k zvýšeniu efektívnosti alokovaných zdrojov.21   

2.1.1 Verejné obstarávanie 

Štát financuje svoju činnosť z verejných zdrojov, t.j. hlavne z prostriedkov vybratých od 

občanov vo forme daní a poplatkov. Ako však vyplýva z množstva akademických štúdií, 

                                                           
17 Sičáková-Beblavá, E,. Beblavý, M. 2007. Prístupy k definovaniu korupcie. Sociológia, Vol. 39. č. 4, s. 316-
336.  
18 Tavits, M. 2007. Clarity of Responsibility and Corruption. American Journal of Political Science, Vol. 51, č.1. 
s. 218-229.   
19 Transparency International Slovensko, 2009. Verejné obstarávanie na Slovensku - úvahy pre ďalší rozvoj. 
[online]. [citované 4. 3. 2009]. Dostupné na: 
http://www.transparency.sk/studie/verejne_obstaravanie/studia_verejne_obstaravanie_kap_II.htm   
20 Matechak, P.J. 2002. Fighting Corruption in Public Procurement, Centre for International Private Enterprise, 
Washington DC. 
21 Pavel, J. 2005. Ekonomické aspekty zadávaní veřejných zakázek. In: Veřejné zakázky v České republice: 

Korupce nebo transparentnost? Transparency International Česká republika, s. 14.  
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verejná správa v praxi hospodári s týmito prostriedkami značne neefektívne. Dôvodom je 

fakt, že prostriedky s ktorými hospodári sama nevytvorila a nemá dostatočné motivačné 

nástroje, aby tak robila. Toto „zlyhanie štátu“ znamená, že hospodárenie štátu je nutné 

regulovať rôznymi nástrojmi. Jednou z oblastí, ktorá si vyžaduje pomerne komplexnú 

reguláciu celého procesu je systém verejného obstarávania.  

Verejné obstarávanie je získavanie spotrebných alebo investičných tovarov alebo služieb, od 

ceruziek po výstavbu elektrární a je definované pre naše účely ako príprava, uzatvorenie 

a realizácia zmlúv na služby. Nepokrýva len výber zmluvného partnera a podpis zmluvy 

medzi dvomi stranami, ale je to celý širší proces zahŕňajúci množstvo úkonov od prípravy, 

cez implementáciu až po administráciu zazmluvnených služieb. Je to zmluva medzi vládou 

(odbormi, jej organizačnými zložkami, agentúrami) a firmami (verejnými alebo súkromnými) 

alebo jednotlivcami. 

2.1.2 Verejné obstarávanie a korupcia  
 
Existuje mnoho signálov, že oblasť verejných zákaziek je z hľadiska výskytu najrôznejších 

foriem korupcie jedným z výrazných problémov. Celý proces zadávania trpí množstvom 

nedostatkov a chýb, čoho dôsledkom sú predražené zákazky nevýhodné pre verejné rozpočty, 

menej kvalitné služby, nepotrebné nákupy a zníženie dôvery verejnosti. Korupčné praktiky 

podkopávajú konkurencieschopnosť a ich výsledkom je príliš vysoká cena tovarov, služieb 

a stavebných prác. V globálnom merítku sú to milióny z peňazí daňových poplatníkov, ktoré 

sa strácajú vďaka korupcii či už pri výstavbe diaľnic, nákupe stravných lístkov alebo za rôzne 

konzultačné služby. Expertné odhady tvrdia, že až 80% verejných súťaží je manipulovaných, 

pričom výška úplatku sa pohybuje medzi 10-15% celkovej hodnoty zákazky.22  

 

Korupcia vo verejnom o obstarávaní teda znamená, že nakúpené tovary sa často neúmerne 

predražujú. Spomedzi niekoľkých príkladov uvedených Susan Rose-Ackerman v knihe 

Corruption and Government spomenieme prípad z Talianska, kde zavedenie protikorupčného 

vyšetrovania v 90. rokoch viedlo k dramatickému poklesu ceny niekoľkých stavebných 

projektov. Cena metra v Milane, ktorá bola v roku 1991 v hodnote 227 miliónov amerických 

dolárov za kilometer klesla v roku 1995 na 97 miliónov.23 

                                                           
22 Ondráčka, D. 2005. Nedostatky českého systému zadávání veřejných zakázek a rizika korupce. In: Veřejné 

zakázky v České republice: Korupce nebo transparentnost? Transparency International Česká republika, s. 75. 
23 Rose-Ackerman, S. 1999. Corruption and Government. Causes, Consequences and Reform. Cambridge 
University Press, Cambridge. s.29. [online]. [citované 15. 3. 2009]. Dostupné na: 
http://books.google.com/books?id=fcLXeU9U-TcC 
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Prieskum týkajúci sa verejného obstarávania (BEEPS 1999, ktorý je súčasťou  Prieskumu 

prostredia svetového obchodu a pokrýva 3000 súkromných firiem v strednej a východnej 

Európe a bývalom Sovietskom zväze) zistil, že 14.6% z úplatkov firiem sa priemerne 

vynakladá na získanie vládnych zákaziek, v štyroch krajinách to bolo dokonca 30 - 45%.  Len 

10% respondentov vo všetkých 20 krajinách vedelo určite, že vždy majú oficiálnu cestu 

ako sa vyhnúť plateniu úplatkov ak by ich od nich niekto žiadal. Prieskum zistil, že viac ako 

50% firiem priznalo platenie úplatkov v 8 z 20 krajín, v17 z 20 krajín úplatky predstavujú 

priemerne 3-8% ročného obratu firiem; nové firmy dávajú úplatky a stretávajú sa s takou 

požiadavkou častejšie v porovnaní so zabehnutými, a menšie firmy tomu čelia častejšie ako 

veľké.24 

 

2.1.3 Protikorupčné opatrenia  

 

Pokiaľ nie sú zmluvy s dodávateľmi uzatvárané na skutočne konkurenčnom základe, kde 

platia jasné pravidlá a princípy transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, zodpovedania sa 

a rovného prístupu, celý proces verejného obstarávania sa minie účinkom. Ďalším účinným 

spôsobom boja proti korupcii sú právne predpisy a kontrola. Aj keď je zrejmé, že jedno aj 

druhé je veľmi dôležité, formálne nástroje sa zvyčajne uplatnia v štádiu, kedy už je neskoro 

a už boli spôsobené škody. Je však omnoho dôležitejšie, aby sa takýmto prípadom 

predchádzalo. 

 

V mnohých krajinách preto pristúpili k reforme obstarávania a zaviedli vyššie etické 

štandardy pre obstarávateľov, zverejňovanie ich majetkových priznaní a presadili zákon 

o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý sa aplikuje aj na oblasť verejného obstarávania. 

Ďalšími krokmi bolo posilnenie kontrolných činností, zavádzanie školení pre obstarávateľov 

na dosiahnutie vyššej profesionálnej úrovne, vytváranie nových inštitúcií, ktoré riešia 

problémy s korupciou a posilnenie dohľadu zo strany tretieho sektora.  

 
V susednom Maďarsku potvrdili, že úroveň hodnotenia ponúk bola lepšia, keď vypracovali a 

využili metodiku na rozhodovanie, ktorá výrazne obmedzila korupčné správanie. Takéto 

výsledky bolo možné dosiahnuť len za predpokladu, že proces verejného obstarávania bol 

                                                           
24 Soreide, T. 2002. Corruption in public procurement. Causes, consequences and cures. s.7. [online]. [citované 
15. 3. 2009]. Dostupné na: http://www.cmi.no/publications/file/?843=corruption-in-public-procurement-causes 
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podporený dostatočným právnym rámcom, boli akceptované nové rozhodovacie postupy 

a súčasne prebiehalo vzdelávanie.25 

 

V praxi by mala transparentnosť verejného obstarávania znamenať predovšetkým zverejnenie 

obstarávania, možnosť účasti uchádzačov na otváraní obálok a dôsledné dodržiavanie 

všetkých stanovených podmienok a  kritérií. Okrem formálnych pravidiel majú na korupciu v 

procese verejného obstarávania značný vplyv aj morálne a etické hodnoty. Budovanie týchto 

hodnôt ovplyvňuje aj politická vôľa presadzovať dodržiavanie predpisov. Táto snaha musí 

byť spojená so spoločenským vedomím o nemorálnosti a postihnuteľnosti poskytovania 

a prijímania úplatkov.  

 

Na zamedzenie korupcie vo verejnom obstarávaní reagujú aj medzinárodné inštitúcie. 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v snahe minimalizovať plytvanie, 

obmedziť korupciu a vylepšiť procesy obstarávania vypracovala Princípy posilnenia integrity 

vo verejnom obstarávaní.26 Na základe obsiahnutých odporúčaní by mali členské štáty 

zabezpečiť transparentnosť verejného obstarávania, zaistiť spravodlivé a rovnaké 

zaobchádzanie pre všetkých uchádzačov, poskytovať jasné informácie vo všetkých fázach 

procesu obstarávania, maximalizovať použitie verejných súťaží, obmedziť uplatnenie 

výnimiek pri výbere metódy a sprísniť ich kontrolu. Členské štáty OECD sa zaviazali, že 

v roku 2011 predložia správu o pokroku pri implementácii týchto odporúčaní. 27 

 

Veľa krajín sa v posledných rokoch sústredilo aj na vylepšenie procesu výberu dodávateľov 

pri obstarávaní tak, aby to bola skutočne konkurenčná súťaž. Napriek všetkému úsiliu 

v procese verejného obstarávanie stále existujú oblasti, kde je zneužitie možné, len je menej 

viditeľné a preto sa doteraz prehliadalo. Jednou z najrizikovejších oblastí, na ktoré sa často 

zabúda sú výnimky, ktoré pod hlavičkou záujmov národnej bezpečnosti či časovej tiesne 

alebo neprioritných zákaziek, často obchádzajú transparentné obstarávanie. Riziko plytvania 

                                                           
25 Gelleri, P., Csaki, C. 2004. Novelties in the toolkit to curb public procurement corruption in a 'newborn' 
European union country. International public procurement conference proceedings, Vol. 3,  [online]. [citované 
14. 3. 2009]. Dostupné na: 
http://www.unpcdc.org/media/5670/novelties%20in%20the%20toolkit%20to%20curb%20public%20procureme
nt%20corruption%20in%20a%20'newborn'%20european%20union%20country.pdf 
26 OECD, Odporúčania rady na posilnenie integrity vo verejnom obstarávaní. 2008. [online]. [citované 23. 3. 
2009]. Dostupné na: http://www.oecd.org/dataoecd/62/24/41549036.pdf  
27 OECD, Keeping Government Contracts Clean. 2008. [online]. [citované 14. 3. 2009]. Dostupné na:  
http://www.oecd.org/dataoecd/63/21/41550528.pdf  
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a korupcie sa vyskytuje v celom cykle obstarávania a neraz sa môže objaviť prv než sa 

obstarávanie začne.  

2.1.4 Spôsoby korupcie  
 

Napriek existujúcim pravidlám je však pomerne bežné, že obstarávatelia majú záujem, aby sa 

víťazom stal vopred určený uchádzač. Podľa toho zvyknú „ušiť na mieru“ podmienky 

a kritériá súťaže. Často sa tak stáva, že takéto podmienky sú diskriminačné, čo tiež znižuje 

transparentnosť. Vedie to k výraznému zníženiu počtu uchádzačov (niekedy na jediného 

možného). Nediskriminácia je spolu s transparentnosťou jedným zo základných princípov 

európskeho práva pre verejné obstarávanie.28 Ďalším pomerne častým javom je zneužívanie 

podprahových metód verejného obstarávania, ktoré (rovnako ako ich výsledok), nemusia byť 

zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania. Zneužíva sa aj možnosť využitia 

podprahovej metódy verejného obstarávania na tzv. neprioritné služby. Sú to také typy 

služieb, kde sa môže použiť zjednodušená forma obstarávania bez ohľadu na finančný limit. 

V mnohých takýchto prípadoch môžeme len konštatovať, že boli formálne z pohľadu zákona 

v poriadku, ale z hľadiska etiky by takéto tvrdenie nebolo namieste.    

 

Korupcia vo verejnom obstarávaní môže mať rôzne formy v každej fáze procesu:  

• vo fáze plánovania to býva úmyselne nesprávne stanovenie potrieb, resp. stanovenie 

zadania tak, aby uprednostňovalo konkrétneho dodávateľa alebo je umelo navýšený 

rozpočet, 

• vo fáze zadávania a vyhodnocovania ponúk môže obstarávateľ nastaviť kritériá na 

hodnotenie ponúk tak, aby zvýhodnil konkrétneho uchádzača alebo môže dôjsť 

k rôznej interpretácii kritérií, či dokonca k ich zmene. V rámci korupčných praktík  sa 

používajú aj iné techniky ako je napr. neoprávnené vylúčenie z verejnej súťaže, 

poskytnutie informácií niektorému z uchádzačov ešte pred zverejnením súťaže, 

získanie ponúk od spriatelených konkurentov, uvedenie zlej adresy na zaslaných 

dokumentoch k súťaži, prijímanie návrhov doručených po termíne a pod.  

• vo fáze podpisu zmluvy a samotného výkonu zadania sa často stáva, že v prípade 

nereálne nízkej ceny ju obstarávateľ navýši počas realizácie napr. dodatkom zmluvy, 

alebo nahradí skúsených expertov menej skúsenými. Môže tiež minimalizovať 

                                                           
28 Ondráčka, D. 2005. Nedostatky českého systému zadávání veřejných zakázek a rizika korupce. In: Veřejné 

zakázky v České republice: Korupce nebo transparentnost? Transparency International Česká republika, s. 75. 
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povinnosti dodávateľa podávať správy alebo stratiť dokumentáciu, ktorá skomplikuje 

alebo znemožní identifikáciu prípadov korupcie.29 Ak spriaznený dodávateľ poskytne 

službu v nedostatočnej kvalite, robia sa nákladné korekcie a úpravy kontraktu, vďaka 

ktorým je obstarávanie zbytočným. 

 

2.1.5 Zákon o verejnom obstarávaní 

 

Jedným zo základných formálnych regulačných nástrojov, ktorým sa riadi verejné 

obstarávanie je zákon o verejnom obstarávaní. Jeho cieľom je vytvorenie prostredia, ktoré 

umožní verejnú kontrolu pri rozhodovaní o alokácii verejných prostriedkov a zabezpečí 

rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov o verejné zákazky. Vytvorenie konkurenčného 

prostredia by tak malo umožniť optimálny výber predmetu obstarávania (jeho najvýhodnejšiu 

cenu a najlepšiu kvalitu). Podmienkou aby takto obstarávanie fungovalo musí byť 

dodržiavanie relevantných právnych predpisov. 

 

Základné pravidlá, ktorými sa riadi proces verejného obstarávania určuje zákon. Tento bol na 

Slovensku prvýkrát vypracovaný podľa modelu UNESCO a bol prijatý v roku 1993. Neskôr 

bol niekoľkokrát novelizovaný tak, aby zohľadňoval smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Zmeny, ktoré novely priniesli sa týkali povinnosti umožniť uchádzačom účasť na otváraní 

obálok a právo obdržať zápisnicu, povinnosť pri použití priameho zadania vykonať prieskum 

trhu, možnosť zverejňovať oznámenia v odbornej tlači po uverejnení vo Vestníku verejného 

obstarávania.30  

 

Nový zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. už bol plne v súlade s aktuálnymi 

smernicami EÚ hlavne v oblasti nadlimitného obstarávania. Tento zákon sprísnil podmienky 

pre používanie nesúťažného priameho zadania, umožnil spoločné obstarávanie viacerých 

obstarávateľov, zaviedol kauciu pri podávaní námietky proti postupu obstarávateľa a uložil 

povinnosť Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložiť pokutu za nedodržiavanie zákona. 

Jeho novela účinná od júla 2008 (č. 232/2008 Z. z.) mala zabrániť často sa opakujúcim 

nedostatkom v procese verejného obstarávania a zosúladiť finančné limity s nariadením 

Komisie. Novelou sa explicitne zakazuje, aby sa požiadavky určené na preukazovanie 

                                                           
29 ibid 
30 Pavel, J., Sičáková-Beblavá, E, 2008. Transparentnosť trhu verejného obstarávania v Českej republike 
a v Slovenskej republike. Ekonomický časopis, č. 2. s. 168. 
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finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača 

alebo záujemcu používali ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Novela upravila aj povinnosť 

úradu vydávať vestník v listinnej a v elektronickej podobe. Nateraz posledná novela zákona 

o verejnom obstarávaní prijatá koncom roka 2007 zaviedla elektronickú verziu vestníka 

a upravila revízne postupy. 

 

Keďže zákon o verejnom obstarávaní je administratívne, časovo a finančne náročný a snaží sa 

o obmedzenie voľnosti v rozhodovaní, mnohí obstarávatelia sa snažia obísť povinnosť 

obstarávať podľa zákona a mnohé obstarávania sa realizujú nesúťažným postupom. Takýmto 

nesúťažným postupom je tzv. priame zadanie (rokovacie konanie bez zverejnenia), ktoré je 

možné len v mimoriadnych prípadoch presne vymedzených zákonom. Na  Slovensku sa však 

viac ako polovica všetkých prípadov štatisticky sledovaného verejného obstarávania 

uskutočňuje v tomto „mimoriadnom“ režime. 31 

 

Mnohí obstarávatelia si síce plnia povinnosť uplatniť súťažné metódy, ale postupujú tak, aby 

podľa vypracovaných súťažných podkladov uspel vopred určený uchádzač. Umožní to často  

nejednoznačná špecifikácia predmetu obstarávania, účelovo zamerané podmienky účasti alebo 

kritériá na výber najvýhodnejšej ponuky. V takom prípade je dostatočné, ak sa výberová 

komisia stotožní s výkladom špecifikácie, ktorý predloží vopred vybraný uchádzač. K 

podobnému výsledku sa môže dopracovať aj obstarávateľ, ktorému chýbajú skúsenosti či 

vedomosti, prípadne z ľahostajnosti alebo nedbalosti vypracuje nedostatočné alebo 

nejednoznačné súťažné podklady. Okrem toho existuje ešte celá škála ďalších možností ako 

vybrať vopred určeného víťaza bez ohľadu na súťažné podklady a výsledok obstarávania resp. 

ako nevybrať uchádzača, ktorý nebol vopred určený. 

 

Na doplnenie uvádzame niekoľko základných pojmov, ktoré budeme v tejto práci používať. 

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa obstarávanie týka zákaziek na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác, a na poskytnutie služieb. Obstarávanie evaluácií patrí do 

kategórie služieb a preto ďalej uvedieme len tie pojmy, ktoré sa verejného obstarávania 

evaluácií týkajú. Aktérmi verejného obstarávania na strane zadávateľa zákazky je verejný 

obstarávateľ (ďalej len obstarávateľ), na strane dodávateľa zákazky je to záujemca a 

uchádzač. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na trhu poskytuje službu a má 

                                                           
31 Vlach, J., Ursíny, D. 2007. Ako dobre a správne verejne obstarávať, Praktická príručka - ako vyberať správne 

postupy a ako pri nich správne postupovať. TIS.   



 17 

záujem o účasť v užšej súťaži, v rokovacom konaní alebo v súťažnom dialógu, alebo si vo 

verejnej súťaži prevzala súťažné podklady. Uchádzač je fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

poskytuje službu a predložila ponuku. 

 

Verejné obstarávanie evaluácií sa najčastejšie realizuje prostredníctvom niekoľkých postupov, 

ktoré sa líšia mierou otvorenosti. Sú to:  

• verejná súťaž,  

• užšia súťaž alebo  

• rokovacie konanie (so zverejnením alebo bez zverejnenia).  

Podľa hodnoty zákazky rozlišujeme niekoľko druhov obstarávania:  

• nadlimitné (pre služby v hodnote vyššej ako ca 5,4 mil. SKK, v súčasnosti 206 000 €),  

• podlimitné (od 2 mil. do 5,4 mil. SKK v súčasnosti do 206 000 €),  

• podprahové (od 1 – 2 mil. SKK v súčasnosti 30 - 60 000 €) a  

• s nízkou hodnotou (pre služby za menej ako 1 mil. SKK,  v súčasnosti do 30 000 €).32  

 

Verejná súťaž je najtransparentnejšia a vyhlasuje sa pre neobmedzený počet záujemcov. Jej 

výber nie je spojený so žiadnymi podmienkami a je vhodná pre väčšinu prípadov 

obstarávania. Môže sa do nej prihlásiť ktokoľvek, kto spĺňa stanovené požiadavky. Uplatňuje 

sa pri všetkých druhoch obstarávania a musí byť vyhlásená vo Vestníku verejného 

obstarávania. Užšia súťaž je tiež univerzálna a možno ju použiť bez akýchkoľvek podmienok. 

Na rozdiel od verejnej súťaže je to dvojkolová súťaž kde sa v prvom kole sa vyberajú 

kvalifikovaní uchádzači a v druhom kole najvýhodnejšia ponuka. Umožňuje obmedziť počet 

záujemcov z ktorých obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky. Rokovacie konanie so 

zverejnením je jednou z dvoch metód obstarávania, ktorá umožňuje rokovanie verejného 

obstarávateľa aj obstarávateľa s uchádzačmi v priebehu obstarávania. Rokovacie konanie 

možno použiť len pri splnení určitých zákonom stanovených podmienok. V prípade 

rokovacieho konania bez zverejnenia je nutné zdôvodnenie výberu zdôvodniť a oznámiť 

ÚVO. Podprahová súťažná metóda je najjednoduchšia súťažná metóda verejného 

obstarávania a na splnenie podmienok účasti je často postačujúce predložiť doklad 

o oprávnení podnikať.  

 

                                                           
32 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 25/2006 Z.z., zo 14. decembra 
2005 
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2.2 Evaluácie 

 

Evaluácia z anglického evaluation je utvorená od základu „value“ t.j. hodnota a je vlastne 

posúdením intervencií vo vzťahu k explicitným kritériám na základe informácií, ktoré boli 

špeciálne zozbierané a analyzované. Intervencie sa posudzujú podľa výsledkov,  dopadov 

a potrieb, ktoré by mali uspokojiť. Je  to proces, ktorý skúma nakladanie s verejnými 

prostriedkami s cieľom zvýšenia hospodárnosti. Evaluácie by mali posúdiť efekty intervencií 

nakoľko pri hospodárení s verejnými financiami verejná správa zodpovedá občanom za 

rozumné využitie týchto zdrojov a za výsledky, ktoré prinesú, zjednodušene povedané mali by 

informovať kde sa minuli verejné financie a aké efekty priniesli. 

 

Nakoľko neexistuje všeobecne akceptovateľná definícia tohto pojmu, má pre rôznych ľudí 

rôzny význam a často sa neoprávnene zamieňa s pojmom audit alebo kontrola. V kontexte 

tejto záverečnej práce sme pod pojem evaluácie zahrnuli širšiu škálu zadaní. Boli to všetky 

typy verejných obstarávaní na služby, ktoré mali v názve nie len pojem evaluácia resp. 

hodnotenie či monitorovanie, ale aj analýzy a štúdie súvisiace s riadením, ukazovateľmi, 

realokáciou finančných prostriedkov, hospodárnosťou, efektívnosťou alebo dopadmi 

projektov, programov a politík (v našom prípade išlo najčastejšie o operačné programy).   

 

Evaluácie by mali potvrdiť dôvody intervencie, teda overiť či intervencia zodpovedá 

nepokrytým alebo nedostatočne uspokojeným potrebám a rieši ich. Mali by slúžiť na 

zlepšenie kvality intervencií a hospodárnejšie využitie zdrojov, umožniť využitie 

reprodukovateľných úspechov a čerpať ponaučenia z neúspechov. Súčasne by mali predložiť 

odpočet načo sa minuli verejné zdroje a aké efekty priniesli. Cieľom evaluácie je analyzovať 

faktory úspechu a neúspechu a upraviť podľa toho intervenciu.  

 

To na čo konkrétne sa budú evaluácie pýtať do veľkej miery závisí od toho komu sú 

adresované, kto sú ich užívatelia a aké boli dôvody na ich realizáciu Vo všeobecnosti však 

slúžia z ekonomického hľadiska ako nástroj poukazujúci na cenovo najefektívnejšie riešenia, 

a z pohľadu politiky, podporujú legitímnosť rozhodnutí a zodpovedanie sa decízorov. 

V kontexte spravovania, nie sú evaluácie a ich transparentnosť možnosťou ale nutnosťou.33 

                                                           
33 Schmitt Von Sydow, H., Summa, H. 2001. Report of the working group Evaluation and transparency, White 
Paper on European Governance, Work area n° 2, Handling the Process of Producing and Implementing 
Community Rules, [online]. [citované 15. 1. 2009]. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/governance/areas/group4/report_en.pdf 
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Evaluácie by mali byť užitočným mechanizmom, ktorý poukazuje na chyby, aby sme sa 

mohli vyhnúť ich opakovaniu34, ale rovnako aj na úspechy, aby sme ich mohli znova použiť. 

 

Evaluácia nie je určená len pre jeden typ verejno-politických aktérov. Výsledky evaluácie by 

mali zaujímať tvorcov politík, riadiacich pracovníkov, garantov a administrátorov iniciatív a 

potom samozrejme tiež občanov (nie len ako prípadných príjemcov programov). Všeobecne 

môžeme povedať, že výsledky evaluácií by mali byť dostupné širokej verejnosti a hlavne tým, 

ktorí sú zapojení do procesu plánovania a riadenia intervencií. 

 

2.2.1 Vývoj politík evaluácií 

 

Neformálne existovali evaluácie už dávno keďže vlády sa pokúšali predvídať následky svojho 

konania. Len v posledných desaťročiach však bola táto oblasť systematickejšie prepracovaná 

a venuje sa jej veľa pozornosti. V mnohých krajinách sú evaluačné požiadavky súčasťou 

procesu tvorby politík a evaluácie sú integrálnou súčasťou riadenia. V kontexte spravovania, 

sa stali súčasťou rozhodovacích procesov vo verejnej správe.  

 

V posledných desaťročiach sa počas realizácie administratívnych reforiem verejného sektora 

sústredilo veľa úsilia na vybudovanie kapacít a na inštitucionalizáciu evaluácie. Tento proces 

prebiehal sa dial alebo interne alebo externe. Časť krajín ho považovala za prirodzený krok 

v posilnení demokracie a za „otvorenie“ politických a rozhodovacích procesov. Externe 

vznikali evaluácie ako podmienka pre podporu zvonku.  

 

Vznik evaluácií prebiehal v troch vlnách. Krajiny prvej vlny využívali evaluácie už v 60. 

rokoch (USA, Kanada, Švédsko, Nemecko) a tieto slúžili predovšetkým ako prostriedok na 

zlepšenie vládnych programov a boli úzko spojené s plánovaním. Druhá vlna krajín začínala s 

evaluáciami v 70. rokoch (Nórsko, Dánsko, UK, Fínsko a Francúzsko). Tu boli evaluácie 

hlavne nástrojom na skladanie účtov/zodpovedanie sa. Koncom tisícročia prichádza tretia vlna 

a evaluácie sú reakciou na požiadavku verejnej správy (Švajčiarsko, Írsko). Tieto krajiny 

budovali svoj evaluačný systém podobne ako krajiny z prvej vlny v čase prudko rastúcich 

ekonomík a rozpočtov verejných financií, a podobne ako krajiny druhej vlny pociťujú 

nevyhnutnosť skladania účtov. Potrebujú jasný a transparentný prostriedok rozpočtovania 

                                                           
34 Patton, M.Q. 2008. Evaluation training. [online]. [citované 24. 1. 2009]. Dostupné na:  
http://www.geocities.com/afreval/documents/training.htm 
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a riadenia, aby demonštrovali daňovým poplatníkom, že verejný sektor vie zabezpečiť 

potrebné služby.35   

 

V 80. rokoch boli evaluácie ešte pomerne zriedkavým javom aj v Európskej komisii. S 

výnimkou niektorých generálnych riaditeľstiev, sa ešte donedávna nepoužívali ako nástroj na 

riadenie a rozhodovanie. Neslúžili ani ako  nástroj na zlepšenie politík a fungovania 

programov pretože sa realizovali z povinnosti alebo sa nerealizovali vôbec a táto povinnosť 

ostávala len na papieri.36 V posledných rokoch sa situácia výrazne zmenila a práve vďaka 

Komisii, ktorá zaviedla povinné evaluácie, sa tento nástroj stal bežnou súčasťou verejných 

politík mnohých členských štátoch. V mnohých krajinách práve tlak Európskej komisie 

pomohol vybudovať decentralizované evaluačné kapacity, a stalo sa tak aj v krajinách, kde 

mali evaluácie už dlhú národnú tradíciu.   

 

Na Slovensku sú evaluácie stále novinkou. Prvé evaluačné aktivity sa realizovali v projektoch 

financovaných zahraničnými donormi, hlavne v predvstupových projektoch a programoch 

Európskej komisie. Evaluácie intervencií financovaných z verejných zdrojov sa naďalej 

takmer výhradne uskutočňujú len na základe povinností vyplývajúcich z nariadení Európskej 

komisie a týkajú sa projektov a programov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie. 

Podobná situácia je zrejme vo väčšine nových členských štátov EÚ.  Napr. v Rumunsku síce 

rastie záujme o evaluácie, ale dopyt po nich je zatiaľ minimálny. Rovnako ako na Slovensku 

nie je známy žiaden prípad, kde by sa evaluácia realizovala mimo EÚ financovaných 

programov.37 

 

Evaluačné kapacity verejného sektora sú zatiaľ minimálne. Napriek vonkajšiemu tlaku zo 

strany Európskej komisie evaluácie ostávajú len v polohe zmluvnej povinnosti. Okrem 

povinných evaluácií sa zatiaľ neobjavila žiadna snaha verejného sektora evaluovať využitie 

verejných financií inde než v EÚ spolufinancovaných aktivitách. Dá sa preto predpokladať, že 

využitie evaluácií je pravdepodobne minimálne a nakoľko neslúžia svojmu pôvodnému účelu 

využitie zdrojov na ich realizáciu sa nedá pokladať za efektívne.    

 

                                                           
35 Boyle, R., Lemaire, D. 1999. Building Effective Evaluation Capacity Lessons from Practice. Transaction 
Publishers, New Jersey.   
36 European Commission. 1999. Evaluation of the Implementation and Results of SEM 2000. Final Report. 
37 Garboan, R., Sandor, S.D. 2007. Evaluation culture and capacity in Romanian public institutions, 
Transylvanian Review of Administrative Sciences, č. 19. s. 71-78. 
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Ako sme uviedli, v slovenských podmienkach zatiaľ verejný sektor nepocítil dostatočný tlak 

zvnútra aby sám inicioval potrebu evaluácií, tento proces zatiaľ prebieha len „z donútenia“ na 

základe povinností stanovených v smerniciach spoločenstva. Počas predchádzajúceho 

skráteného plánovacieho obdobia 2004 – 2006 sa Slovensko vyhlo niektorým evaluačným 

povinnostiam a preto bol počet evaluácií minimálny. Nové plánovacie obdobie má veľmi 

pomalý rozbeh a počet týchto obstarávaní ako aj ich objem je zatiaľ pomerne nevýznamný. Je 

potrebné zdôrazniť, že sa hodnotia projekty a programy v hodnote niekoľkých stoviek 

miliónov eur a ich výsledky môžu ovplyvniť čerpanie alokovaných zdrojov, ich budúce 

prerozdelenie a mnoho ďalších aspektov verejnej politiky.       

 

Vzhľadom k tomu, že evaluácie by mali byť profesionálne, čo najobjektívnejšie a nestranné, 

veľmi často bývajú realizované externými subjektami. Výber týchto subjektov sa deje 

prostredníctvom verejného obstarávania. Profesionálne zabezpečenie by malo znamenať 

využitie skúsených odborníkov, ktorí poznajú metodiku evaluácií. Objektívnosť je v našom 

ponímaní podloženie zistení a záverov evaluácií faktami vypracovanými na základe analýz 

kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov. Nestrannosť evaluátorov často označovaná aj 

nezávislosť by mala znamenať neexistenciu akéhokoľvek konfliktu záujmov. Na Slovensku je 

práve tento faktor sporný a to z nasledovného dôvodu.  

 

Verejné obstarávanie evaluácií patrí do kompetencie Riadiacich orgánov (t.j. ústredných 

orgánov štátnej správy), ktoré riadia nie len programy, ktoré sa budú hodnotiť, ale súčasne 

zodpovedajú aj za verejné obstarávanie evaluácií. Znamená to, že úspešný uchádzač je 

platený z financií toho ministerstva, ktoré hodnotí. Je preto spochybniteľné do akej miery 

chce a môže byť nestranným, a otázne ako bude tento fakt vplývať na snahu obstarávateľov 

zadávať evaluácie čo najtransparentnejšími postupmi. Inak povedané, bude si verejná správa 

vyberať odborníkov a uvíta konštruktívnu kritiku rovnako ako ocenené pozitíva, alebo bude 

hľadať cestu menšieho odporu, kde odbornosť nebude až tak dôležitá ako fakt, že výsledky 

evaluácií budú podľa jej predstáv.    

 

2.2.2 Evaluačná kultúra a evaluácie 

 

Dôležitým aspektom spravovania vo  verejnej správe je existencia výsledkov alebo orientácia 

verejnej správy na výkon. Táto orientácia, tzv. evaluačná kultúra sa považuje za jednu z ciest 

na zlepšenie výkonu verejnej správy v zmysle kvality, kvantity a cieľov. Niekedy sa týmto 
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pojmom označuje „inštitucionálny záväzok učiť sa z evaluácií“.38 V mnohých krajinách 

pracuje verejná správa na zabezpečení tejto orientácie na ciele prostredníctvom budovania 

alebo posilnenia systémov na monitorovanie a hodnotenie.39 V krajinách s rozvinutou 

evaluačnou kultúrou, slúžia evaluácie ako nástroj, prostredníctvom ktorého vláda sleduje 

využívanie, či zneužívanie verejných zdrojov.40 Vo väčšine týchto krajín sú evaluácie 

v posledných rokoch doslova módnym trendom. Evaluuje sa všetko a hodnotenia majú 

skutočne širokú škálu foriem a podôb často pod označením analýza, štúdia a pod. Tieto 

krajiny majú rozvinuté evaluačné kapacity, čím sa rozumejú okrem už spomenutej evaluačnej 

kultúry, aj funkčné a fungujúce monitorovacie systémy, analytické schopnosti evaluačných 

odborníkov a komunikačné siete.  

 

Evaluácie sa najčastejšie rozlišujú podľa toho kedy sa uskutočňujú na:  

• ex-ante (predbežné),  

•  mid-term alebo interim (priebežné) a  

• ex-post (následné) evaluácie.   

 

Ex-ante evaluácie prebiehajú pred schválením programu a zameriavajú sa predovšetkým na 

analýzu toho či je navrhnutá stratégia relevantná, a či sú očakávané dopady realistické. 

Priebežná evaluácia sa uskutočňuje počas implementácie intervencií, zvyčajne v druhej 

polovici programového cyklu. Táto evaluácia hodnotí relevantnosť cieľov a prvé výstupy a 

výsledky intervencie, často aj finančné riadenie intervencie a kvalitu monitorovania a 

implementácie.  

 

Priebežná evaluácia sa opiera predovšetkým o informácie získané z monitorovacieho systému 

a zameriava sa predovšetkým na výstupy a výsledky intervencie bez toho aby analyzovala 

dopady, ktoré sa ešte neprejavili. Priebežná evaluácia má často formatívny charakter, to 

znamená, že tvorí priamu spätnú väzbu pre riadenie programu.  

 

Ex-post evaluácia rekapituluje a posudzuje celé intervencie, predovšetkým ich dopady. Jej 

cieľom je analyzovať použitie zdrojov a podať správu o efektívnosti a hospodárnosti 
                                                           
38 United States General Accounting Office. 2003. Report to Congressional Commities, Program Evaluation- An 
Evaluation Culture and Collaborative Partnerships Help Building Agency Capacity. s.3. [online]. [citované 16. 3. 
2009]. Dostupné na: http://www.gao.gov/new.items/d03454.pdf 
39 Mackay, K. 2006. Institutionalisation of Monitoring and Evaluation Systems to Improve Public Sector 
Management, In: Evaluation Capacity Development, IEG, The World Bank.  
40 Furubo, J.E., Rist, R.C., Sandahl, R. 1997. International Atlas of Evaluation. Transaction Publishers.  
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intervencií a rozsahu naplnenia očakávaných efektov. Zameriava sa na faktory úspechu 

a zlyhania, a na udržateľnosť výsledkov a dopadov. Snaží sa vyvodiť závery, ktoré bude 

možné zovšeobecniť a aplikovať na ďalšie intervencie. 

 

Potreba obstarávať evaluácie závisí od kapacity a ochoty verejnej správy vykonávať 

a využívať ich. Ak nie je verejná správa o tejto potrebe a užitočnosti presvedčená, žiaden tlak 

zvonku neprinesie žiadaný efekt. Bariérou je často neznalosť, ktorá vyplýva z nedostatku 

skúseností.41 V neprítomnosti evaluácií však existuje len málo objektívnych dôkazov, ktoré 

mapujú dôsledky konania verejnej správy. Ak tieto dôkazy neexistujú potom majú všetky 

názory rovnakú váhu a sú veľmi subjektívne.42 Popularita evaluácií však neustále narastá 

a evaluácie sa objavujú v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach správy.    

 

Spôsob ako sa evaluácie využívajú je niekedy priamo viditeľný, napr. ak sa zrealizujú 

odporúčania na zastavenie neúspešného projektu, niekedy je však ich využitie menej viditeľné 

alebo sa deje s väčším časovým odstupom. Evaluácie sa najčastejšie využívajú na riadenie a 

na základe ich výsledkov sa programy alebo projekty priamo modifikujú. Môžu tiež slúžiť 

ako zdroj poučenia a skúseností a tí, ktorí sa ich zúčastňujú potom lepšie rozumejú tomu, čo 

riadia. Súčasne môžu poslúžiť ako zdroj informácií a argumentov tvoriaci základ pre zmenu 

politík. Prostredníctvom evaluácií sa v organizáciách postupne kumulujú vedomosti.  

 

Na základe teórie by evaluácie mali viesť k zmenám v politikách, v praxi však politická 

agenda určuje smerovanie politík často úplne inak ako odporúčania evaluácie. V praktickom 

živote majú evaluácie niekoľko foriem využitia a medzi tie hlavné patrí zvýšenie úrovne 

vedomostí, rozhodovanie o zlepšeniach intervencií a posúdenie úspechov či neúspechov. Ich 

výsledky sa využívajú častejšie ak sú realizované systematicky a nie len ako jedna samostatná 

evaluácia. V konečnom dôsledku aj keď sa ich výsledky nevyužívajú alebo využívajú len 

nepriamo, proces prípravy a riadenia evaluácií môže byť užitočný už len tým, že prináša 

možnosť diskusií a ponúka príležitosť na výmenu informácií.  

 

                                                           
41 Estep. 2007. Final report on the framework to analyse the development of evaluation capacity in the  member 
states. 
42 Boyle, R., Lemaire, D. 1999. Building Effective Evaluation Capacity. Transaction Publishers. 
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Aj štúdia zameraná na využitie evaluácií v rámci Európskej komisie43 potvrdila širokú škálu 

používaných praktík. Keďže úlohou komisie zväčša nie je realizácia ale riadenie 

a koordinácia evaluácií, komisia sa zameriavala skôr na evaluácie na úrovni programov 

a politík a preto narástol počet meta-evaluácií. Evaluácie komisia využívala priamo, 

prostredníctvom ich výsledkov, zistení, záverov a odporúčaní, alebo ak aj nedošlo 

k priamemu využitiu týchto výsledkov samotná evaluácia bola užitočná už tým, že ponúkala 

množstvo informácií a objasnenie vecí. 

2.2.3 Využitie evaluácií 
 

Téma využitia evaluácií je často diskutovaným problémom hlavne v akademickej literatúre 

ale empirických štúdií v tejto oblasti je málo. Principiálne sa však hovorí i štyroch typoch 

využitia evaluácií:  

•   inštrumentálne využitie sa zakladá na priamom pozorovaní dopadov akým je napr. 

zmena politiky alebo hodnoteného programu; na základe odporúčaní evaluácií sú 

prijímané rozhodnutia a riešia sa konkrétne problémy,  

•   koncepčné použitie je menej priame a znamená skôr vytváranie vedomostí či 

pochopenie danej oblasti; slúži na ovplyvnenie myslenia, napr. toho čo si 

zainteresovaní myslia o programe, ale na jeho základe sa neprijímajú žiadne nové 

rozhodnutia týkajúce sa intervencie; až postupom času a zmenou okolností a politickej 

situácie môže dôjsť k významnej zmene v intervencii,  

•   politické alebo symbolické využitie slúži na odôvodnenie rozhodnutí, ktoré už boli 

prijaté; napr. sa realizuje evaluácia, ktorej úlohou nie je vypracovať zistenia za účelom 

ich využitia, ale má poslúžiť ako stratégia, ktorá má pozdržať rozhodnutia príp. 

samotná evaluácia nasleduje až potom, čo boli rozhodnutia urobené a slúži ako 

mechanizmus na odobrenie týchto rozhodnutí doložením potrebných argumentov, a  

•   procesné využitie, ktoré sa týka toho ako sa účasť jednotlivcov či organizácií na 

evaluácii prejaví; ich účasť môže viesť k zmene myslenia či správania sa jednotlivcov, 

kultúrnym či organizačným zmenám; príkladom, môže byť ak tí, ktorí sa takejto 

evaluácie zúčastnili neskôr skonštatujú, že dopadom evaluácie nebol samotný 

                                                           
43 Williams, K., de Laat, B., Stern, E. 2002. The Use of Evaluation in the Commission Services, Final Report, 
Technopolis France, The Tavistock Institute. 
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výsledok, ktorý zistila ale to, že prešli celým myšlienkovým pochodom, ktorý si 

evaluácia žiadala.44 

 

3. Verejné obstarávanie evaluácií 

 

V tejto časti sa pokúsime o stručné zhrnutie zozbieraných dát a porovnanie niektorých 

základných ukazovateľov v obstarávaní evaluácií, a v celom verejnom obstarávaní na 

centrálnej úrovni. Celkovo sa nám podarilo zostaviť sumár 65 prípadov verejného 

obstarávania evaluácií, ktoré počas rokov 2006 – 2008 uskutočnilo 10 subjektov ústrednej 

štátnej správy a ich predmet súvisel s evaluáciou (viď Príloha 1). Z týchto bolo 12 súťaží 

zrušených. Dôvody zrušenia analyzujeme ďalej v texte. 

 

Tab. 1  Faktory ovplyvňujúce priestor pre korupciu a ich základné kritériá 

I. Monopol II. Voľnosť v rozhodovaní III. Transparentnosť IV. Zodpovedanie sa  

1 - výrazná 

nerovnováha medzi 

ponukou a dopytom pri 

poskytovaní verejných 

služieb 

2 - asymetrický prístup 

k informáciám 

verejného sektora  

- štát zasahuje do 

ekonomických procesov, 

existuje veľa povolení, 

licencií, koncesií, dotácií, 

exkluzívnych práv, 

pečiatok 

 

1 - legislatívny rámec 

verejného obstarávania  

2 - neexistencia, nejasnosť, 

nejednoznačnosť kritérií 

3 - nemožnosť alebo iba 

obmedzená možnosť 

preskúmania rozhodnutia 

4 - neriešenie konfliktu 

záujmov  

- nejasnosť postupov 

rozhodovania 

- rozhodnutie má možnosť 

ovplyvniť jeden pracovník, 

nie sú zavedené 

viacstupňové postupy, 

kolektívne orgány na 

rozhodovanie  

 - nie je povinnosť 

odôvodniť rozhodnutie 

1 - nezverejňovanie, 

resp. obmedzené 

zverejňovanie kritérií, 

postupov, odôvodnení 

rozhodnutí 

2 - nezverejňovanie, 

resp. obmedzené 

zverejňovanie výsledkov 

rozhodovania, napr. pri 

verejnom obstarávaní 

3 - neexistencia 

mechanizmov skladania 

účtov  

- nízka transparentnosť 

politického prostredia 

- nízka transparentnosť 

mediálneho prostredia 

 1 - skladanie účtov 

Pozn.: zvýraznené sú tie aspekty,  ktoré sú relevantné vo vzťahu k verejnému obstarávaniu evaluácií 

 

                                                           
44 Bayley, J.S. 1997. Maximizing the Use of Evaluation Findings. Asian Development Bank, [online]. [citované 
16. 3. 2009]. Dostupné na: http://www.adb.org/Documents/OED/Occasional-Papers/Evaluation-Findings.pdf 
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Pri posudzovaní priestoru pre korupciu sme rozobrali všetky tri kľúčové faktory, ktoré 

ovplyvňujú priestor pre korupciu podľa jednotlivých kritérií (Tab. 1)45. Kde to bolo možné, 

pokúsili sa tieto kritériá vyhodnocovať prostredníctvom kvantitatívne stanovených 

ukazovateľov, alebo sme využili dostupné kvalitatívne údaje. Keďže takto stanovené 

ukazovatele majú množstvo obmedzení, ktorých sme si vedomí, považujeme ich skôr za 

upozornenie či nasmerovanie na potenciálne riziká a približný odhad ich veľkosti, než ich 

matematicky presné vyčíslenie. Jednotlivé ukazovatele podľa ktorých sme posudzovali 

kritériá, sme názorne uviedli aj v grafickej schéme (Príloha 2).    

 

3.1 Posúdenie faktora monopol 

 

Vo vzťahu k verejnému obstarávaniu evaluácií môžeme veľkosť monopolu posudzovať na 

základe kritérií, ktoré sa týkajú: 

1. nerovnováhy medzi ponukou a dopytom, a 

2. asymetrického prístupu k informáciám.     

Zasahovanie štátu do ekonomických procesov nie je v prípade verejného obstarávania 

evaluácií relevantné kritérium.  

3.1.1 Nerovnováha medzi ponukou a dopytom 
 

Monopol z pohľadu nerovnováhy ponuky a dopytu vzniká hlavne v situácii kedy je verejná 

správa výhradným (monopolným) dodávateľom určitých služieb (napr. súdy alebo 

rozhodovanie o povoleniach). Pri posudzovaní kritéria nerovnováhy medzi ponukou 

a dopytom môžeme pri obstarávaní evaluácií hovoriť tiež o nerovnováhe ponuky a dopytu. 

V tomto prípade má však verejná správa monopol dopytu  tzv. monopson. Tým, že evaluácie 

sú na Slovensku takmer výhradne vykonávané pre ústredné orgány štátnej správy (riadenie 

programov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ nebolo decentralizované ani na nižšie správne 

jednotky) stáva sa tento sektor monopolným odberateľom týchto služieb. Ako sme už uviedli, 

evaluácie sú povinné pre všetky programy spolufinancované zo zdrojov EÚ a vo všeobecnosti 

sa týkajú intervencií financovaných z verejných zdrojov.  

 

V podstatne menšom rozsahu realizuje evaluácie aj tretí sektor. Tieto žiadajú hlavne donori 

a realizujú sa často aj interne alebo prostredníctvom iných mimovládnych organizácií. 
                                                           
45 Zemanovičová, D., Beblavá, E. 2003. Krajinka rovných a rovnejších? Slovensko a korupcia. Kalligram, 
Bratislava.   
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Najnovšie pribudli aj evaluácie za účelom rankingu či ratingu inštitúcií (hodnotia napr. kvalitu 

zdravotníckych zariadení či vysokých škôl), a realizujú ich nezávislé výskumné centrá (think-

tank) pôsobiace v tejto oblasti, ich úlohou je skôr zvýšenie konkurenčného prostredia za 

účelom zlepšenia kvality služieb poskytovaných hodnotenými vzdelávacími či 

zdravotníckymi inštitúciami.  

 

Z toho dôvodu v obstarávaní evaluácií existuje pomerne výrazná nerovnováha medzi ponukou 

a dopytom, ktorá by v trhovom prostredí mala viesť k zníženiu ceny za evaluačné služby na 

minimum. Nedeje sa tak vďaka ďalším okolnostiam, ktoré sú charakteristické pre 

obstarávanie ako také. Sú to napr. neexistujúce štandardy, ťažko merateľná kvalita, chýbajúce 

vedomosti a skúsenosti, či snaha manipulovať evaluácie.46 Pri obstarávaní je verejná správa 

často v pozícii možno nie monopolného, ale jedného z najväčších odberateľov ako napr. pri 

výstavbe diaľnic (naviac s istotou, že ide o platiaceho zákazníka) a preto je získanie štátnej 

zákazky pre mnohých potenciálnych dodávateľov zaujímavé aj za cenu korupcie.  

 

Vďaka špecifickému postaveniu verejnej správy ako monopolného odberateľa pri obstarávaní 

evaluácií, priestor pre korupciu ovplyvňujú rovnaké nedostatky ako pri obstarávaní mnohých 

iných tovarov alebo služieb, hlavne tých kde je obtiažne zadefinovať objektívne merateľné 

parametre a určovať ich kvalitu.    

3.1.2 Asymetrický prístup k informáciám 
 

Ďalším dôležitým kritériom pre faktor monopolu je asymetrický prístup k informáciám zo 

strany uchádzačov, ale aj verejného sektora. Asymetria informácií pri ktorej je vo výhode 

verejný sektor sa týka hlavne informácií a samotnom verejnom obstarávaní. Vzhľadom 

k tomu, že zo zákona vyplýva obstarávateľom povinnosť uverejňovať len podlimitné 

a nadlimitné súťaže môžeme použiť ukazovateľ, ktorý ďalej uplatníme aj pri faktore 

transparentnosti.  

 

Asymetria z ktorej ťažia uchádzači, sa týka hlavne nedostatku skúseností a vedomostí 

o evaluáciách na strane verejného sektora. Za takýchto okolností je problematické jasne 

stanoviť ciele evaluácie, pripraviť zrozumiteľné zadávacie podmienky, odhadnúť 

zodpovedajúcu cenu, riadiť ju a v konečnom dôsledku posúdiť kvalitu výstupu. Táto 

                                                           
46 Transparency International. 2006. Curbing Corruption in Public Procurement, Handbook. 
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asymetria tak môže ovplyvniť schopnosť obstarávateľa zadefinovať potreby a ciele evaluácie, 

zhodnotiť jej kvalitu a bude mať vplyv aj na jej (ne)využitie. Bez dostatočných vedomostí 

môžu byť očakávania žiadateľa ťažko definovateľné, alebo nereálne, prípadne úplne žiadne, 

ak sa k evaluáciám pristupuje len z povinnosti.  

 

Na ilustráciu sme sa pokúsili kvantitatívne vyhodnotiť asymetriu informácií prostredníctvom 

ukazovateľa cien, ktoré boli uhradené za ex-ante evaluáciu jednotlivých operačných 

programov (v prípade dostupnosti údajov je uvedená aj cena za strategické enviromentálne 

hodnotenie – SEA). V tab. 2 sme uviedli ukazovateľ ceny ex-ante evaluácií a SEA ako 

percento určujúce podiel ceny evaluácie k celkovej alokácii, teda výške finančných 

prostriedkov pridelených operačnému programu. Ex-ante evaluácia je na rozdiel od 

priebežných alebo ex-post evaluácií pomerne štandizovaná forma evaluácie, ktorej cena by 

mala dosahovať približne rovnaký percentuálny podiel bez ohľadu na veľkosť operačného 

programu. Kvôli presnejšiemu zobrazeniu sme použili aj grafické znázornenie závislosti 

ukazovateľa ceny evaluácie od veľkosti operačného programu (Graf. 1). 

      

Tab. 2 Ukazovateľ ceny (vyjadrený ako % alokácie) ex-ante evaluácií a SEA 
 
Operačný program Alokácia  

(mil. €) 
Cena ex-ante 

eval.  (€) 
Cena ako % 
alokácie x10-3 

Cena 
SEA (€) 

Cena ako % 
alokácie x10-3 

Rybné hospodárstvo 13,7 31.250 228,1 -  
Konkurencieschopnosť a hosp. rozvoj 772,0 32.102 4,2 19.448 2,5 
Doprava 3.206,9 33.028 1,0 3.147 0,1 
Veda a výskum 1.209,4 6.639 0,5 - - 
Vzdelávanie 617,8 45.432 7,0 - - 
Zdravotníctvo 250,0 30.870 12,3 2.191 0,9 
Životné prostredie 1.800,0 32.623 1,8 14.738 0,8 
Program rozvoja vidieka  1.970,0 239.129 12,1 - - 
Informatizácia spoločnosti 993,1 1.494 0,2 1.660 0,2 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia 881,8 74.852 8,5 - - 
Technická pomoc 97,6 6.320 6,5 - - 
Regionálny 1.445,0 16.265 1,1 8.896 0,6 
Bratislavský kraj 87,0 4.149 4,7 1.328 1,5 
Cezhraničná spolupráca 513,4 49.789 9,7 - - 
Národný strategický referenčný rámec 11.360,0 192.525 1,7 - - 
Zdroj: autorka 
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Graf 1  

Cenové relácie ex-ante evaluácií
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Pozn.: kvôli presnejšiemu zobrazeniu graf neobsahuje extrémnu hodnotu za Operačný program Rybné 

hospodárstvo 

 

Podľa príručky Európskej komisie47 je zvyčajne cena rozsiahlych, rutinných programov 

menej než 1% alokácie. V porovnaní s touto hodnotou sú napr. ceny ex-ante evaluácií rádovo 

nižšie, čo je ale skôr dôsledkom opatrnosti a nedostatku vedomostí obstarávateľov než 

výsledkom kvalitného obstarávania, ktoré je ako ďalej uvádzame málo transparentné a chýba 

mu konkurencia. Ako vyplýva z porovnania toto percento varíruje v rozsahu od 0,228 po 

0,0002 čo je výrazný nepomer. Uvedené hodnoty dokladujú neznalosť obstarávateľov pri 

stanovení ceny zadania. Aj pri vylúčení extrémnej hodnoty 0,228 (ktorá je tisíc násobkom 

najnižšej ceny), je medzi najvyššou a najnižšou hodnotou viac ako 60 násobný rozdiel, resp. 

25 násobný rozdiel pre SEA. Nedá sa však vylúčiť, že služby sú zámerne nadhodnotené. 

 

                                                           
47 Tavistock Institute. 2003. The Evaluation of Socio-Economic Development, The Guide. [online]. [citované 16. 
3. 2009]. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/designing_implementing/managi
ng_evaluations/evaluators_en.htm 
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Ak teda zhodnotíme horeuvedené kritériá, faktor monopolu prispieva v prípade obstarávania 

evaluácií k zvýšeniu priestoru pre korupciu a to ako z dôvodu nerovnováhy medzi dopytom a 

ponukou, tak aj z dôvodu informačnej asymetrie.  

 

3.2 Posúdenie faktora voľnosť v rozhodovaní  

 

Ďalším dôležitým faktorom pri posudzovaní priestoru pre korupciu je voľnosť v rozhodovaní 

čo zjednodušene povedané znamená, že ak pri rozhodovaní neplatia striktné pravidlá 

a rozhodnutia nie sú uverejňované má rozhodovací subjekt širokú škálu možností ako a kedy 

rozhodnúť. Na posúdenie voľnosti v rozhodovaní sme sa na základe relevantnosti vo vzťahu 

k verejnému obstarávaniu evaluácií rozhodli sledovať nasledovné kritériá: 

1. legislatívny rámec verejného obstarávania  

2. neexistencia, nejasnosť, nejednoznačnosť kritérií v zadaní, 

3. nemožnosť alebo iba obmedzená možnosť preskúmania rozhodnutia, a 

4. neriešenie konfliktu záujmov.  

 

Ako prvé kritérium pre faktor voľnosti v rozhodovaní posúdime nie len existenciu legislatívy 

pre proces obstarávania ale aj to, akú časť obstarávaní rieši. Keďže zákon o verejnom 

obstarávaní sa vzťahuje len na nadlimitné a podlimitné obstarávanie, aj voľnosť 

v rozhodovaní je regulovaná len pre túto časť obstarávania. Ako ukazovateľ sme použili 

mierne modifikovanú formu indexu netransparentných zákaziek48, ktorý sme stanovili na 

základe údajov z verejného obstarávania evaluácií. Veľkosť trhu všetkých evaluačných 

zákaziek sme stanovili zosumarizovaním všetkých zákaziek v našej vzorke. Index sme určili 

podľa početnosti a podľa objemu zmlúv. Index netransparentných zákaziek na základe 

početnosti udáva, koľko percent zákaziek zo všetkých evaluačných zákaziek za roky 2006 – 

2008 bolo obstarávaných netransparentne t.j. bez uverejnenia vo Vestníku verejného 

obstarávania (napr. v režime zákaziek s nízkymi hodnotami, podprahových, v rámci 

rokovacieho konania či mimo režimu zákona o verejnom obstarávaní). Ide o postupy, u 

ktorých môžeme identifikovať minimálnu transparentnosť, veľkú voľnosť v rozhodovaní a 

väčšinou aj nemožnosť voľného vstupu konkurencie. Index transparentnosti na základe 

objemu zmlúv určuje to isté percento vypočítané z objemu zazmluvnených prostriedkov.  

                                                           
48 Pavel, J., Sičáková-Beblavá, E. 2007. Hodnotenie miery transparentnosti na trhu verejného obstarávania v 
roku 2007. TIS Bratislava. [online]. [citované 3. 3. 2009]. Dostupné na: 
http://www.transparency.sk/obstaravanie/VO230608.pdf 
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Menej transparentné postupy sa pri obstarávaní evaluácií využívajú veľmi často. Až osem 

orgánov ústrednej štátnej správy (z desiatich sledovaných) malo viac ako 50% zákaziek 

obstaraných podprahovými postupmi. Polovica zo sledovaných inštitúcií obstarávala 

netransparentnou formou všetky zákazky v tejto oblasti a ich indexy netransparentnosti mali 

hodnotu 100% vzhľadom na počet aj objem. Celkový index netransparentnosti vzhľadom na 

počet zákaziek mal hodnotu 81. Index netransparentnosti vzhľadom na objem zazmluvnených 

finančných prostriedkov bol 34. Na základe indexu netransparentných zákaziek (Tab. 3) 

vypočítaných podľa počtu verejných obstarávaní teda možno konštatovať, že len malý počet 

obstarávaní prebehol transparentnou formou aj keď z pohľadu objemu zákaziek sú to dve 

tretiny celkového zazmluvneného objemu finančných prostriedkov. 

 

Tab. 3 Indexy netransparentných zákaziek 

 
Verejné súťaže 
nad/podlimitné 

Všetky obstarávania Index netrasparentných 
zákaziek (%) 

 
 
Inštitúcia Počet Objem 

 (SKK) 
Počet / 

(vrát. zruš.) 
Objem 
(SKK) 

podľa 
počtu 

podľa 
objemu 

Ministerstvo dopravy, 
pôšt a telekomunikácií 

0 - 2 / (3) 1.089.800 100 100 

Ministerstvo financií 
 

3 19.214.923 4 / (6) 20.480.215 25 6 

Ministerstvo 
hospodárstva 

0 - 7 7.050.320 100 100 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 

3 25.484.000 6 / (13) 29.315.437 50 13 

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

2 31.565.000 12 / (14) 49.826.450 83 37 

Ministerstvo školstva 
 

0 - 2 1.568.700 100 100 

Ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja* 

1 5.800.000 10 15.507.590 90 63 

Ministerstvo 
zdravotníctva 

0 - 5 3.836.000 100 100 

Ministerstvo životného 
prostredia SR 

1 7.600.000 3 1.426.800 66 16 

Úrad vlády 
 

0 - 2 545.000 100 100 

Spolu 10 89.663.923 53 / (65) 138.246.310 81 34 
* uvedené bez celkovej sumy 119 mil. €, ktorá sa prakticky rovná hodnote všetkých obstarávaní za tri roky.  
Zdroj: autorka 
 
Tab. 4 Indexy netransparentných zákaziek pre všetky verejné obstarávania podľa rokov 

Rok 2004 2005 2006 2007 priemer 
Index netransparentnosti - objem (%)  76 57 58 69 66 

Zdroj: Štúdie TIS 
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Pre zaujímavosť sme skúsili porovnať tieto údaje s údajmi získanými zo štúdií TI za uplynulé 

roky v rámci celého verejného obstarávania (Tab. 4, pozn.: k dispozícii sú len hodnoty 

indexov netransparentnosti vzhľadom na finančný objem zákazky). Priemer hodnoty indexov 

za posledné štyri roky je v porovnaní s hodnotou získanou pre verejné obstarávanie evaluácií 

takmer dvojnásobne vyšší. Tento údaj by mal teda potvrdzovať, že verejné obstarávanie 

v oblasti evaluácií je viac transparentné. Musíme však zohľadniť fakt, že hodnota zákaziek, 

ktoré sú obstarávané súťažne a podprahovo sa vo väčšine prípadov veľmi výrazne líši.  

     

3.2.1 Neexistujúce, nejasné či nejednoznačné kritériá výberu 

 

Vzhľadom na existujúce formálne pravidlá každé verejné obstarávanie obsahuje nejaké 

kritériá a tie formálne existujú aj pri priamych zadaniach; pojmy nejasné a nejednoznačné 

kritériá považujeme za synonymá a v ďalšom texte ich nerozlišujeme. Nejednoznačnosť / 

nejasnosť kritérií sme posúdili na základe niekoľkých ukazovateľov. Pri ich stanovení sme 

vychádzali z dostupnosti údajov a ukazovatele sme určovali tak, aby boli merateľné, resp. aby 

sme ich mohli kvantitatívne vyjadriť.   

 

Evaluácie sú ťažko merateľné a od prípadu k prípadu sa veľmi líšia preto je dosť obtiažne 

vypracovať pre ne štandardné kritériá. Jedným zo základných kritérií výberu úspešného 

uchádzača by však mala byť jeho odbornosť (profesionalita) garantujúca kvalitu služby. 

Keďže je to komplexná charakteristika merateľná prostredníctvom niekoľkých ukazovateľov, 

vychádzajúc z dostupnosti údajov sme sa rozhodli pre sledovanie plnenia podmienok účasti 

vo verejnom obstarávaní, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti.  

 

Najčastejšou podmienkou účasti býva počet referencií firmy, t.j. zmlúv s rovnakým alebo 

podobným predmetom, ktoré uchádzač realizoval. Pokúsili sme sa preto zosumarizovať na 

základe dostupných informácií, koľko referencií v tejto oblasti majú firmy, ktoré realizovali 

evaluačné zadania. Z prehľadu, ktorý sme vypracovali vyplynulo, že rozhodujúcim kritériom 

pri obstarávaní nemohli byť evaluačné skúsenosti. Tie, podľa dostupných informácií 

zozbieraných z internetových web stránok, uviedlo 7 z 33 firiem, ktoré evaluačné zadania 

realizovali (Tab. 5). 
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Tab. 5  Prehľad referencií jednotlivých firiem, ktoré realizovali evaluačné zadania v rokoch 2006-2008    

Firma Web stránka 
(A/N) 

Referencie 
(A/N)/počet 

Počet 
zmlúv 

Objem zmlúv  
(SKK) 

A&B Consulting s.r.o. N - 1 950.000 
AJG Consulting s.r.o. A n.a. 1 940.000 
Aurex s.r.o. A A / 1 3 3.557.550 
Bajoprojekt s.r.o. A n.a. 1 930.000 
CEEN Economic Project & Policy Cons. GmbH A A / 1 1 6.083.000 
Centrum EIA, FA STU N - 1 444.000 
Consulting Associates s.r.o. A A / 9  3 2.865.400 
Distinct a.s. N - 2 3.319.885 
EConsulting s.r.o. N - 4 3.836.260 
Ekonom-servis n.o. N - 2 2.133.000 
Environment a.s.* A n.a. 2 651.900 
Ernst&Young k.s. A n.a. 1 773.500 
EUBICO s.r.o. N - 1 8.360.000 
EuroConsulting A A / 5 2 8.145.437 
EUSECO s.r.o. N - 1 9.920.000 
Geoconsult s.r.o.* A A / 5 1 94.800 
Gestum legal v.o.s. N - 1 950.000 
IBECS* N - 2 308.000 
IBS Slovakia s.r.o. A A / 12 6 2.703.800 
Infostat A n.a. 1 9.240.000 
IVASO s.r.o.* A n.a. 1 50.000 
IT Support 24 s.r.o. N - 1 1.930.000 
KPMG s.r.o. A n.a. 1 29.310.000 
Octigon a.s. A n.a. 1 495.000 
PCM Group a.s. N - 1 1.990.000 
PricewaterhouseCoopers s.r.o. A n.a. 2 18.662.267 
S&K Management Systems s.r.o. N - 1 1.499.400 
Slovenská informačná a marketingová spol. a.s. A n.a. 1 1.795.000 
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV A A / 2 1 5.800.000 
Výskumný ústav dopravný a.s. A n.a. 1 1.184.050 
Výskumný ústav ekonomiky poľn. a potr. Nitra N - 1 900.000 
VVMZ s.r.o. A n.a. 1 2.255.000 
Zamedia s.r.o. N - 1 2.469.250 
* strategické enviromentálne hodnotenie – SEA,  môžu vykonávať len oprávnené osoby 
Zdroj: autorka 
 

Je nutné zohľadniť, že nie všetky firmy majú svoje web stránky, avšak v prípade etablovanej 

firmy je takáto forma prezentácie dnes už samozrejmosťou. Určité skreslenie môže byť aj 

dôsledkom toho, že nie všetky  firmy si referencie na svojich web stránkach uvádzajú. 

Nebývajú zverejnené napr. na stránkach veľkých audítorských firiem, ktoré na Slovensku 

začínajú s budovaním vlastných evaluačných kapacít kým doteraz sa často spoliehali skôr na 

referencie svojich sesterských spoločností zo zahraničia. Ďalším metodologickým problémom 

je, že referencie, ktoré uchádzači uvádzajú vo svojich ponukách nemusia byť skutočne 

relevantné či dokonca pravdivé. Výberová komisia ich (ak nejde o účel) často nespochybňuje 

ani neoveruje.  
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Naviac, existuje aj zákonná možnosť získať referencie od inej spoločnosti. Pôvodne vytvárali 

spoločnosti na tento účel súťažné konzorciá, kde každá zo zúčastnených firiem musela 

preukázať splnenie zákonom stanovených podmienok. Podľa zákona (a metodického 

usmernenia ÚVO49) je na preukázanie finančného, ekonomického a technického postavenia 

ako aj odbornej spôsobilosti, môže uchádzač v rámci verejného obstarávania využiť zdroje a 

kapacity inej osoby, ktoré bude využívať bez ohľadu na právny vzťah. Čo znamená, že môže 

predložiť referencie inej právnickej alebo fyzickej osoby na základe prísľubu. Z toho vyplýva, 

že predchádzajúce evaluačné skúsenosti uchádzača skutočne nie sú limitujúce.  

 

Dalo by sa argumentovať, že profesionálne skúsenosti firmy v oblasti evaluácií nie sú až tak 

podstatné ako skúsenosti expertov, ktorí budú na zadaní pracovať. Ako ďalší čiastkový 

ukazovateľ by sme si preto mohli zadefinovať pomerne bežnú podmienku, ktorou býva dĺžka 

odbornej praxe. Ani takto, na pohľad presne zadefinované kritérium, by však nebolo 

dostatočné. Jednotlivé evaluačné zadania sa značne líšia a kým na niektorom pracuje expert 

na plný úväzok, na inom to môže byť len zopár dní aj keď trvanie zadania je niekoľko 

mesiacov. Štandardne uvádzaná dĺžka kontraktu, prostredníctvom ktorej sa odborná prax 

vykazuje, preto nemusí byť rovnaká ako dĺžka praxe.  

 

Podobne skresľujúce informácie môžeme dostať ak si ako ukazovateľ zvolíme ďalšiu 

pomerne častú požiadavku, či niekedy dokonca kritérium na výber, ktorým je počet evaluácií. 

Takto uvedené kritérium vôbec nezohľadňuje, že veľké (finančne nákladné) a náročné zadania 

sa realizujú pomerne dlho. Zadania s menším objemom financií sú omnoho kratšie a preto ich 

vyšší počet nemôže slúžiť na objektívne posúdenie odbornosti. Rovnako neobjektívnym 

parametrom, ktorý sa objavuje  ako kritérium, je napr. celková hodnota evaluovaného 

projektu/programu, ktorá však s výnimkou niektorých „štandardizovaných“ evaluácií, 

nehovorí nič o rozsahu evaluácie samotnej.     

 

Na dokreslenie uvedieme, že aj v krajinách s dlhšou tradíciou evaluácií funguje pomerne málo 

firiem, ktoré sa venujú výhradne tejto činnosti. Pri mapovaní evaluačného trhu v Nemecku 

autori zistili50, že len 16% oslovených organizácií, ktoré pôsobili v tejto oblasti malo 

                                                           
49 Gombitová, D. dagmar.gombitova@d-dconsulting.eu [elektronická pošta] 11.7.2008. Metodické usmernenie. 
[Email od odosielateľa Eva Blanáriková, Úrad pre verejné obstarávanie  <eva.blanarikova@uvo.gov.sk >] 
50 Löwenbein, O. 2008. The Evaluation Market in Germany. Journal of MultiDisciplinary Evaluation. Vol. 10, č. 
10. s. 78-88. [online]. [citované 10. 3. 2009]. Dostupné na: 
http://survey.ate.wmich.edu/jmde/index.php/jmde_1/article/view/195/205 



 35 

evaluácie ako svoju primárnu činnosť. Pre viac ako polovicu oslovených organizácií tvorili 

evaluácie menej ako 25% ich činnosti a len jedna z desiatich spoločností ponúkala evaluácie 

dlhšie ako dva roky. Uvedené skutočnosti však naznačujú, že ide o nový a prudko sa 

rozvíjajúci trh.       

 

Aj keď pred vstupom do EÚ sa často diskutovali nedostatočné resp. chýbajúce evaluačné 

kapacity na Slovensku, prax ukázala že takýto problém sa zatiaľ nevyskytol. Ostáva však 

nezodpovedané, či to bolo vďaka malému počtu evaluácií, alebo nejednoznačne či 

nedostatočne formulovaným kritériám a požiadavkám v podkladoch k obstarávaniu.   

 

Na posúdenie do akej miery sú jasné a jednoznačné kritériá na hodnotenie sme si ako vzorku 

vybrali všetky obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri každom 

z týchto obstarávaní uvádzame plné znenie kritérií a ich váhu tak, ako boli stanovené 

v zadávacích podmienkach (Tab. 6). Kvôli zjednodušeniu a prehľadnosti neuvádzame celý 

názov ale len číslo obstarávania pod ktorým je obstarávanie uvedené v prílohe 1. 

 

Tab. 6 Kritériá na hodnotenie ponúk pre jednotlivé obstarávania  
 

Poradové číslo 
obstarávania 

Hodnota zmluvy 
v SKK 

Kritériá  (váha) 

49 29 310 000 
54 9 240 000 
47 2 255 000 
44 1 980 000 
55 1 930 000 
43 1 499 400 

najnižšia cena (100) 

45 600 000 
46 400 000 

kompetencie v oblasti hodnotenia  (n.a.) 
cena (n.a.) 

50 773 500 
53 678 300 
51 624 750 
52 535 500 

celková cena (60) 
dĺžka realizácie (10) 

skúsenosti a referencie spoločnosti a pracovníkov (30) 

Zdroj: autorka    
 

Kritériá uvedené v súťažných podkladoch s výnimkou najnižšej ceny nie sú ani jasné ani 

jednoznačné. Nie je zrejmé akým spôsobom majú byť preukázané napr. kompetencie v oblasti 

hodnotenia či skúsenosti a referencie spoločnosti a pracovníkov. Chýba presné určenie, ktoré 

konkrétne kompetencie či skúsenosti by mali byť uvedené. Býva zvykom, že sa kvôli 

objektívnemu hodnoteniu a porovnaniu ponúk predpíše formulár alebo tabuľka, prípadne sa 

priradí bodové hodnotenie, ktoré umožní čo najobjektívnejšie vyhodnotenie ponúk. Kritérium 

ako je dĺžka realizácie je neštandardné keďže trvanie každej zmluvy je časovo obmedzené. 



 36 

Naviac, vzhľadom na hodnoty kontraktov je zrejmé, že ide o krátke zadania a obstarávateľ 

zvyčajne vopred určí dokedy musí byť práca ukončená.    

 

Paradoxná je tiež skutočnosť, že so zvyšujúcou sa cenou klesá počet kritérií. Kým 

obstarávania s hodnotou nižšou ako 1 mil. SKK boli hodnotené na  základe dvoch až troch 

kritérií, tie nákladnejšie mali ako jediné kritérium cenu. Vzhľadom k tomu, že metodické 

materiály Európskej komisie týkajúce sa evaluácií odporúčajú priradiť cene váhu max. 25%51, 

považujeme za neštandardné, aby bola cena jediným kritériom hodnotenia, hlavne pri 

zmluvách s vyšším finančným objemom. Jednokriteriálny systém založený na cene funguje 

efektívne len pre štandardizované tovary a služby (napr. kancelársky papier), kam evaluácie 

vzhľadom na ich povahu nemôžeme zaradiť. 

  

O tom, že kritériá v zadaniach sú nejasné alebo nejednoznačné svedčí aj množstvo námietok 

podaných na ÚVO, ktoré sme vyhodnotili ako ďalší ukazovateľ nejasnosti kritérií. V snahe 

zistiť, či sa obstarávanie evaluácií líšilo od bežného obstarávania, sme porovnali údaje o 

námietkach uverejnené v správach ÚVO (Tab. 7-9)52,53 so zozbieranými údajmi z našej 

vzorky. Obmedzením tohto porovnania je skutočnosť, že údaje za verejné obstarávanie 

evaluácií tvoria len zlomok celkového obstarávania. Kým celkový počet súťaží (vrátane užšej 

súťaže) predstavoval za rok 2006 celkom 1762 prípadov a v roku 2007 to bolo 1364, pre 

obstarávanie evaluácií v našej vzorke za roky 2006 - 2008 to bolo len 21 takýchto súťaží.      

 

Správy ÚVO uvádzajú v rokoch 2006 a 2007 celkom 22% a 15% námietok proti vylúčeniu 

z celkového počtu podaných námietok. Pokiaľ ide o oprávnenosť námietok, 26% v roku 2006 

a 46% v roku 2007 bolo uznaných za oprávnené. Ako dôvod na vylúčenie konkurenčných 

ponúk sa často využívali rôzne formálne chyby a nedostatky.  

 
 

                                                           
51 Tavistock Institute. 2003. The Evaluation of Socio-Economic Development, The Guide, [online]. [citované 16. 
3. 2009]. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/designing_implementing/managi
ng_evaluations/evaluators_en.htm 
52 Úrad pre verejné obstarávanie. 2006. Správa o výsledkoch činnosti úradu pre verejné obstarávanie v roku 
2006. [online]. [citované 23. 3. 2009]. Dostupné na: http://www.uvo.gov.sk/ 
53 Úrad pre verejné obstarávanie. 2007. Správa o výsledkoch činnosti úradu pre verejné obstarávanie v roku 
2007. [online]. [citované 23. 3. 2009]. Dostupné na: http://www.uvo.gov.sk/ 
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Tab. 7 Námietky doručené ÚVO za celé obstarávanie a obstarávanie evaluácií v rokoch 2006 - 2008 
 

2006 2007 2006 - 2008 Rok 
počet % počet % počet % 

Verejné a užšie súťaže spolu 1762 100 1364 100 21 100 
Doručené námietky 388 22 208 15 5 24 
       
- proti vylúčeniu 139 36 92 44 5 100 
- proti výsledku vyhodnotenia ponúk 95 26 42 20 1 20 
- proti inému úkonu 64 17 28 14 - - 
- proti podmienkam uvedeným v súťaž. podkladoch 57 15 20 10 1 20 
- proti podmienkam uvedeným v oznámení 14 4 17 8 - - 
       
Vyhovené námietky 101 26 93 46 2 40 
Zamietnuté námietky 114 30 19 10 1 20 
Zdroj: ÚVO, správy za rok 2006 a 2007, autorka 
 
 
V našej vzorke bolo namietaných 24% zo všetkých súťaží a do kategórie námietok proti 

vylúčeniu  patrili všetky podané námietky (5, t.j. 100%), naviac ešte obsahovali námietky 

proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch a proti výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Námietky boli zamietnuté v jednom prípade. V dvoch prípadoch boli opodstatnené čiastočne 

(v 5 bodoch zo 6) a v dvoch prípadoch úplne, čo poukazuje v takmer troch štvrtinách prípadov 

na pochybenia obstarávateľov. V porovnaní s celkovým verejným obstarávaním sa pri 

obstarávaní evaluácií podstatne viac námietok týka vylúčenia uchádzača. Pri zohľadnení 

úplnej opodstatnenosti námietok (2 z 5 t.j. 40%), je percento oprávnených námietok o niečo 

nižšie ako celková hodnota za rok 2007. 

 

Opodstatnenosť námietok pri obstarávaní evaluácií neznamenala, že tieto boli dôvodom na 

zrušenie súťaží. Pri ich skúmaní však úrad zistil porušenie zákona a vo všetkých prípadoch 

podaných námietok (bez ohľadu na ich opodstatnenosť) nariadil súťaž zrušiť.  Naviac aj zo 

strany obstarávateľov dochádzalo pomerne často k rušeniu súťaží. Ak budeme vychádzať len 

z údajov publikovaných vo Vestníku verejného obstarávania, z celkového počtu 21 

uverejnených nadlimitných a podlimitných verejných súťaží bola viac ako polovica (11) 

zrušená (Tab. 8). Okrem toho v dvoch už zazmluvnených súťažiach prebehla na základe 

poverenia predsedu ÚVO kontrola postupu zadávania predmetných zákaziek. Táto 

konštatovala porušenie ustanovení zákona ale v rámci výkonu kontroly postupu zadávania 

zákaziek po uzavretí zmluvy už nedisponovala oprávnením zrušiť použitý postup zadávania 

zákazky. Ak by sa kontrola konala pred podpisom zmluvy, na základe zistení by úrad nariadil 

zrušiť aj tieto súťaže. 
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Tab. 8 Zrušené verejné súťaže na obstarávanie evaluácií  

Označenie vo 
VVO 

Zrušené podľa 
zák. č. 25/2006 Z. z. 

Dôvod zrušenia Opakovanie súťaže 

07061-MSS §46 odsek 2 zmena okolností nie 
05197-MSS §46 odsek 2 zmena okolností rozdelená na podprahovú a podlimitnú  
05962-MSS §46 odsek 2 zmena okolností nie 
01943-MSS §46 odsek 2 zmena okolností áno 
01578-MSS §46 odsek 2 zmena okolností áno 
18148-MSS §48 odsek 1a* žiadna ponuka áno, zákazka s nízkou hodnotou 
08207-MSS §46 odsek 1d zrušenie nariadil úrad áno 
02487-MSS §46 odsek 1d zrušenie nariadil úrad áno 
03072-MSS §139 odsek 2a zrušenie nariadil úrad** áno, podprahová 
02841-MSS §139 odsek 2a zrušenie nariadil úrad** nie 
02408-MSS §139 odsek 2a zrušenie nariadil úrad** nie 

* zák. č. 523/2003 Z. z., ** úrad nariadil zrušiť použitý postup zadávania zákazky v konaní o námietkach, na 
základe podaných námietok voči vylúčeniu uchádzača  
Zdroj: autorka 
 
 

Z uvedeného je zrejmé, že najčastejším dôvodom zrušenia súťaže je zmena okolností, za 

ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie, alebo námietky uchádzačov, na základe ktorých 

nariadil ÚVO súťaž zrušiť kvôli porušeniu zákona. Z akého dôvodu dochádza tak často 

k zmene okolností, že je potrebné súťaž zrušiť, nie je zrejmé. Z piatich súťaží z našej vzorky, 

ktoré boli zrušené obstarávateľmi boli len dve vyhlásené opätovne, z toho jedna s mierne 

navýšeným rozpočtom. Jedna takáto súťaž bola veľmi pravdepodobne účelovo rozdelená na 

dve s menšími finančnými objemami čo sa zvyčajne deje za účelom vyhnúť sa verejnej 

súťaži. Ďalšie dve obstarávania sa neuskutočnili vôbec, z čoho možno usudzovať, že potreba 

realizovať tieto evaluácie nebola tak urgentná. 

 

Podobné závery poskytli aj tie súťaže, ktorých zrušenie bolo nariadené úradom. Dve súťaže sa 

opakovali, ďalšia bola zrealizovaná ako podprahová, a dve zrušené súťaže sa neopakovali 

vôbec. Uvedené fakty vedú k záverom, že asi polovica zadaní sú evaluácie, ktoré nie sú 

potrebné a ich závery nikomu nechýbajú, časť sa dá realizovať s menším finančným objemom 

a len pomerne malá časť súťaží sa po odstránení nedostatkov opakuje.  

 

Ako sme uviedli rozhodnutia ÚVO najčastejšie nariaďujú zrušiť použitý postup zadávania 

zákazky. Pozreli sme sa preto na dôvody vedúce k tomuto záveru (Tab. 9, 10).  
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Tab. 9 Dôvody zrušenia verejného obstarávania podľa správ ÚVO  

 

Najčastejšie dôvody, pre ktoré úrad nariadil 
zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Najčastejšie zistené porušenia ustanovení zákona 

• nesúlad podmienok účasti uvedených v 

oznámení o vyhlásení VO a v súťažných 

podkladoch; 

• použitie diskriminačných podmienok účasti, 

najmä vo vzťahu k uchádzačom z iných 

členských štátov EÚ; 

• použitie neprimeraných podmienok účasti na 

preukázanie finančného a ekonomického 

postavenia a technickej alebo odbornej 

spôsobilosti; 

• použitie nesprávnych kritérií na vyhodnotenie 

ponúk; 

• určenie diskriminačných pravidiel uplatnenia 

kritérií; 

• nedostatočný opis predmetu zákazky. 

• diskriminácia a nerovnaké zaobchádzanie s 

uchádzačmi a záujemcami kontrolovaným; 

• vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti v 

rozpore s podmienkami účasti uvedenými v 

oznámení o vyhlásení a súťažnými podkladmi 

kontrolovaným, resp. jeho komisiou; 

• neprimerané požiadavky na predmet obstarávania 

požadované kontrolovaným; 

• spôsob vyhodnotenia ponúk uvedený v súťažných 

podkladoch nebol určený jednoznačne a nebolo 

možné na základe neho vyhodnotiť ponuky; 

• bezdôvodné vylučovanie ponúk z verejného 

obstarávania kontrolovaným; 

• časté chyby kontrolovaného v procese verejného 

obstarávania sú zapríčinené aj nepripravenosťou 

verejného obstarávania zo strany kontrolovaného. 

Zdroj: ÚVO, správy za rok 2006 a 2007 

 

Obdobne sme vyhodnotili aj dôvody zrušenia súťaží v našej vzorke. Diskriminácia a použitie 

nesprávnych kritérií sú aj v prípade obstarávania evaluácií najčastejším dôvodom na zrušenie 

súťaže (Tab. 10). Z uvedeného vyplýva, že obstarávatelia sa opakovane dopúšťajú rovnakých 

chýb. Krátko po nadobudnutí účinnosti nového zákona  by bol tento stav pochopiteľný a dal 

by sa vysvetliť nejasnosťou zákona. Ak však dochádza k opakovaniu rovnakých chýb počas 

troch rokov a to aj napriek tomu, že všetky sporné otázky boli upravené metodickými 

pokynmi zo strany ÚVO, potom sú vysvetlením buď chýbajúce vedomosti obstarávateľov, 

nedostatočná príprava podkladov, ich účelová manipulácia alebo kombinácia týchto faktorov.      

 

Na túto skutočnosť poukazujú aj fakty uvedené v správe ÚVO.54 Táto uvádza, že Úrad 

vykonal v roku 2007 kontrolu a dohľad celkom v 133 metódach verejného obstarávania, resp.  

postupoch zadávania zákaziek pričom v 62 metódach verejného obstarávania bolo zistených 

225 porušení ustanovení zákona o verejnom obstarávaní (z toho 9 rokovacích konaní bez 

zverejnenia bez splnenia podmienky na ich použitie). 

 

                                                           
54 ibid 
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Aj štúdia TIS55 identifikovala ako hlavné príčiny nehospodárneho verejného obstarávania na 

Slovensku nedostatočnú pozornosť venovanú príprave a realizácii verejného obstarávania 

(nedodržiavanie všeobecných princípov - nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti, 

etického prístupu) a ľahostajnosť resp. nedbalosť verejných obstarávateľov, čo vedie k 

nedostatkom a chybám v dokumentoch. 

 

Za zriedkavejšiu ale závažnejšiu príčinu označila vedomé porušovanie alebo zneužívanie 

zákona o verejnom obstarávaní s cieľom dosiahnuť osobný alebo skupinový prospech. Tento 

prístup býva často sprevádzaný snahou zakryť nezákonnosť postupu, napr. nezverejnením 

informácií a aj preto môže každé utajenie informácií o verejnom obstarávaní predstavovať 

podozrenie na korupciu pri verejnom obstarávaní. 

 

K podobným indikáciám sme sa dopracovali aj prostredníctvom ďalšieho ukazovateľa 

porovnávajúceho počty záujemcov, ktorí požiadali o súťažné podklady a uchádzačov, ktorí 

predložili ponuky. Na prvý pohľad je zjavný výrazný nepomer z čoho sa dá usudzovať, že 

podmienky a kritériá museli byť nastavené veľmi striktne a obmedzujúco či „ušité na mieru“. 

Pri snahe o čo najefektívnejšiu alokáciu prostriedkov sa však od obstarávateľa očakáva 

vytvorenie konkurenčného prostredia. 

   

Tab. 10 Dôvod zrušenia verejných obstarávaní evaluácií 
 
Označenie 
vo VVO 

Akcep-
tované 

Počet záujemcov 
/doručené ponuky 

Dôvod zrušenia súťaže podľa rozhodnutia ÚVO 

08207-MSS áno 20 / 2 použitie nesprávnych kritérií na vyhodnotenie ponúk  
 

02487-MSS áno 17 / 3 použitie diskriminačných podmienok účasti, najmä vo 
vzťahu k uchádzačom z iných členských štátov EÚ  

03072-MSS čiastočne 15 / 2 nesúlad podmienok účasti uvedených v oznámení o 
vyhlásení VO a v súťažných podkladoch 

02841-MSS čiastočne 12 / 2 použitie diskriminačných podmienok účasti, najmä vo 
vzťahu k uchádzačom z iných členských štátov EÚ  

02408-MUS nie - / 5 nesplnenie predpokladov vyžadovaných zákonom na 
použitie postupu - užšej súťaže so skrátenými lehotami 

Zdroj: autorka 

 

V tejto súvislosti je zaujímavé poukázať na výskum realizovaný na vzorke veľkých 

stavebných zákaziek v oblasti dopravnej infraštruktúry kde bolo konštatované, že na cenu pri 

verejnom obstarávaní má značný vplyv aj počet predložených ponúk a typ obstarávania. Pri 

väčšom počte záujemcov znamená každý záujemca, ktorý vstúpi do obstarávania, zníženie 

                                                           
55 Sičáková-Beblavá, E. 2009. Aké informácie požadovať pri verejnom obstarávaní, TIS Bratislava.  



 41 

ceny o 4,4%. Pri obstarávaní prostredníctvom užšej súťaže naopak narástla ponúkaná cena v 

porovnaní s verejnými súťažami v priemere o 19,8%. Počet ponúk ovplyvňujú aj kvalifikačné 

kritériá. Ak sú veľmi náročné, znižuje sa počet uchádzačov, čo má nepriaznivý vplyv na cenu 

(tým napr. veľké infraštruktúrne projekty neprispievajú k úsporám z rozsahu). Pri strednej 

miere konkurencie čo je priemerne asi 7 uchádzačov predstavujú dosahované úspory okolo 

30%. Za nežiadúce sa preto považuje aj vyraďovanie firiem z formálnych dôvodov.56 

 

Dalo by sa usudzovať, že limitujúcim faktorom by mohli byť napr. evaluačné skúsenosti 

avšak ako sme už uviedli tie zjavne neboli problémom. Uvedené fakty vedú skôr k záverom, 

že podmienky a kritériá môžu byť „šité na mieru“ čo samo o sebe vedie k výraznému zníženiu 

počtu uchádzačov a nevytvára zdravé konkurenčné prostredie. Naviac, ak pri súťažiach ešte 

dochádza k ďalšej redukcii počtu vylúčením uchádzačov s najnižšou cenovou ponukou, budí 

to podozrenie, že takéto konanie je účelové. Vo väčšine prípadov, s výnimkou kde je 

uchádzač sám, je hodnota kontraktu vyššia ako najnižšia ponuka (Tab. 11). 

 

 Ako sme už uviedli, metodické materiály Európskej komisie odporúčajú multi-kriteriálne 

súťaže, preto považujeme za neštandardné značné množstvo súťaží (5 z 9) kde je cena 

jediným kritériom. Rovnako ako v predchádzajúcej vzorke ministerstva aj tu sa toto kritérium 

vzťahuje na súťaže s najväčším objemom finančných prostriedkov. 

 

Tab. 11 Prehľad predpokladaných, kontrahovaných a ponúkaných cien verejných súťaží, počtu ponúk a kritérií 
 

Cena (SKK) Ponúkaná cena (SKK) Označenie vo 
VVO predpokladaná kontrahovaná najnižšia najvyššia 

Počet 
ponúk 

Kritériá 

05821-MSS 33.613.000 29.312.000 - - 3 najnižšia cena 
07261-MSS 15.063.000 11.062.267 - - 4 najnižšia cena 
02073-MUS* 13.000.000 9.920.000 9.920.000 9.920.000 1 najnižšia cena 
02072-MUS* 11.000.000 8.360.000 8.360.000 8.360.000 1 najnižšia cena 
15641-MSS 7.204.000 7.204.000 7.204.000 7.204.000 2 viac kritérií 
05287-MSS 6.174.000 6.082.800 5.860.000 6.082.000 3 kvalita expertov, cena 
04343-MSS 6.000.000 5.802.000 4.912.900 5.872.000 3 viac kritérií 
09449-MSS 2.700.000 2.255.000 - - 3 najnižšia cena 
18356-MSS 1.500.000 1.499.940 1.499.940 1.499.940 1 viac kritérií 

* ÚVO vykonal u oboch užších súťaží kontrolu a zistil niekoľko závažných porušení zákona 
 
 
Všetky uvedené ukazovatele naznačujú, že pri obstarávaní evaluácií sú nejednoznačné 

a nejasné čo spôsobuje v obstarávaní evaluácií značné problémy a prispieva k výraznému 

zvýšeniu priestoru pre korupciu. Nejasné kritériá sú nie len problémom pre objektívne 
                                                           
56 Pavel, J. 2008. Vliv počtu nabízejících na cenu stavebních zakázek v oblasti dopravní infrastruktury 2004 – 
2007. TI Česká republika, Praha.  
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posúdenie odbornosti ale súčasne majú za následok časté vylučovanie účastníkov zo súťaží 

a následne značné množstvo nimi podaných námietok, nezriedka opodstatnených. Okrem 

toho, viac ako polovica vyhlásených súťaží bola zrušených, z toho takmer polovicu zrušení 

nariadil ÚVO kvôli porušeniu zákona. O problémoch s kritériami svedčí aj výrazný nepomer 

medzi záujemcami a uchádzačmi.   

 

3.2.2 Nemožnosť alebo iba obmedzená možnosť preskúmania rozhodnutia 

 

Možnosť preskúmania rozhodnutia sme posudzovali na základe už uvedeného indexu 

netransparentnosti (pozri 3.2), ktorý vyjadruje percentuálny podiel tých zákaziek kde zákon 

neumožňuje preskúmanie rozhodnutia, čo je identické s obstarávaniami, ktoré podľa zákona 

nemusia byť vyhlásené vo Vestníku (všetky zákazky okrem nadlimitných a podlimitných). 

Keďže 81% z celkového počtu zákaziek pri obstarávaní evaluácií sa uskutočnilo v režime kde 

zo zákona nie je možnosť preskúmania rozhodnutia, je zrejmé, že voľnosť v rozhodovaní je 

značná. Pre porovnanie, hodnoty tohto ukazovateľa za celé verejné obstarávanie v rokoch 

2006 a 2007 boli 75% a 66%. Pri obstarávaní evaluácií bol počet tých obstarávaní, kde je 

obmedzená možnosť preskúmania rozhodnutí 81%, teda o niečo vyšší.  

 

3.2.3 Neriešenie konfliktu záujmov 

 

Nemenej dôležitým kritériom pri posudzovaní voľnosti v rozhodovaní je (ne)riešenie 

konfliktu záujmov. Tento problém nie je legislatívne ošetrený a je vnímaný skôr 

prostredníctvom neformálnych (etických) pravidiel, aj preto sme nenašli žiaden vhodný 

objektívne merateľný ukazovateľ. Na kvalitatívne posúdenie sme si vybrali námietku 

adresovanú ÚVO v jednej z verejných súťaží v našej vzorke, kde bol uchádzač 

obstarávateľom vylúčený zo súťaže kvôli konfliktu záujmov.  

 

Vo svojom rozhodnutí57 ÚVO konštatoval, že predpisy Európskych spoločenstiev definujú 

riziko konfliktu záujmov a dostatočne jasným spôsobom zavádzajú u fyzických osôb 

oddelenosť funkcií riadenia a kontroly finančných prostriedkov Európskych spoločenstiev. 

Súčasne ale uvádza, že povinnosť oddelenia osôb, ktoré vykonávali implementáciu projektov 

od osôb, ktoré budú vykonávať overovanie výdavkov a monitorovanie projektov, nevyplýva 

                                                           
57 ÚVO. Rozhodnutie č. 924-120/121-7000/2007. [online]. [citované 15. 2. 2009]. Dostupné na: 
http://www.uvo.gov.sk/download/2007/namietky/924-120-7000_2007.pdf 
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explicitne z právnych predpisov (tieto ustanovujú len povinnosť oddelenia funkcií riadenia a 

kontroly bez bližšej špecifikácie dotknutých osôb).  

 

Konštatuje tiež, že Slovenská republika žiadnym právnym predpisom neupravila prísnejšie 

pravidlá konfliktu záujmov, čiže konflikt záujmov naďalej ostáva len v rovine neformálnych 

pravidiel. Keďže tieto pravidlá neboli prísnejšie upravené ani v rámci príručiek, ani v 

súťažných podkladoch, vylúčenie uchádzača z predmetného verejného obstarávania nebolo 

opodstatnené. Podľa rozhodnutia úradu nie je možné od uchádzačov rozumne požadovať aby 

pri vysokom počte kontrolovaných projektov, vopred preukázali neexistenciu konfliktu 

záujmov všetkých kľúčových expertov v tom smere, že ani jeden z nich sa nepodieľal na 

riadení alebo implementácii niektorého z kontrolovaných subjektov, nakoľko predpisy 

Európskych spoločenstiev predmetnú požiadavku explicitne neuvádzajú. Komisia ÚVO preto 

uznala námietku uchádzača za oprávnenú. Dá sa očakávať, že pri ďalšom spornom 

obstarávaní bude toto rozhodnutie chápané ako precedens a  konflikt záujmov ostane naďalej 

nedoriešený. Aj z tohto pohľadu možno voľnosť v rozhodovaní posudzovať ako značnú.    

 

V poslednom období  sa objavilo niekoľko obstarávaní, kde je konflikt záujmov zrejmý už 

v samotnom zadaní. Sú to obstarávania, ktorých predmetom je tzv. technická asistencia 

zväčša pre ministerstvo, rádovo v stovkách miliónov eur. Obsahom tejto asistencie má byť 

všetko od návrhu, cez realizáciu a monitorovanie až po evaluáciu intervencií, čo môžeme 

považovať za jasný konflikt záujmov.       

 

Pokiaľ ide o voľnosť v rozhodovaní z pohľadu všetkých uvedených kritérií, môžeme 

konštatovať, že všetky nami sledované kritériá prispievajú k zväčšeniu priestoru pre korupciu. 

Z hľadiska existujúcej legislatívy regulujúcej, ktoré postupy obstarávania rieši, vrátane 

možnosti ich preskúmania, existuje vzhľadom na vysoký počet podprahových zákaziek 

značný priestor pre voľnosť v rozhodovaní. Rovnako aj nejednoznačnosť kritérií, ktorú sme 

posudzovali na základe niekoľkých čiastkových ukazovateľov, prispieva k rozširovaniu tohto 

priestoru.          

 

3.3 Posúdenie faktora transparentnosť 

 

Posledným, avšak nemenej dôležitým faktorom vplývajúcim na veľkosť priestoru pre 

korupciu je transparentnosť. Keďže verejné obstarávanie je jednou z oblastí kde sa monopolu 
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a voľnosti v rozhodovaní nevieme celkom vyhnúť, na zníženie priestoru pre korupciu existuje 

rezerva a tou je transparentnosť. Netransparentnosť zväčšuje priestor pre korupciu 

prostredníctvom nedodržiavania predpisov o verejnom obstarávaní a vyhýbaním sa verejným 

súťažiam. Nejasné pravidlá umožňujú netransparentnosť, ktorá vedome či nevedome, vytvára 

podmienky pre nekorektný postup, úplatky a pre korupciu.58 Inak povedané, otvorenie 

systému sprístupnením informácií, ktoré umožnia ich ľahkú dostupnosť a tým aj kontrolu 

zvonku. V prípade verejného obstarávania evaluácií budeme tento faktor posudzovať na 

základe nasledovných kritérií: 

1. nezverejňovanie, resp. obmedzené zverejňovanie kritérií, postupov, odôvodnení rozhodnutí  

2.  nezverejňovanie, resp. obmedzené zverejňovanie výsledkov rozhodovania. 

  

3.3.1 Nezverejňovanie kritérií, postupov 

  

Okrem informácií, ktoré sa povinne musia uverejňovať vo Vestníku verejného obstarávania 

sú nepovinné informácie o verejnom obstarávaní zriedkavo uverejnené. V našej vzorke sa síce 

objavili takéto prípady, ale ich presný počet sa nedá overiť. Niektoré ministerstvá uverejňujú 

na svojich web stránkach aktuálne výzvy vrátane podprahových zákaziek, len zriedka sa 

objavujú ďalšie informácie napr. o víťazoch obstarávaní; zápisnice a iné informácie nebývajú 

uverejňované vôbec. Zverejňovanie týchto informácií nad rámec povinností ministerstiev je 

nesporne pozitívne, aj keď možno predpokladať, že je len málo firiem (okrem tých vopred 

informovaných), ktoré by denne sledovali obstarávanie na web stránkach všetkých 

ministerstiev. Hlavným zdrojom informácií je pre potenciálnych záujemcov vždy Vestník. 

Ten však obsahuje len oznamy (vrátane kritérií a postupov) o nadlimitných a podlimitných 

postupoch, ktorých zverejnenie vyplýva zo zákona. Ostatné postupy, až na jednu výnimku, 

neboli uverejnené.  

 

Ako ukazovateľ na posúdenie (ne)zverejňovania kritérií a postupov sme použili opakovane už 

uvádzaný ukazovateľ - index netransparentných zákaziek. Z jeho hodnoty 81% je zrejmé, že 

menej transparentné postupy sa pri obstarávaní evaluácií využívajú veľmi často, a teda len 

malý počet obstarávaní prebehol so zverejnením kritérií. 

 

                                                           
58 Vlach, J., Nemec, J. 2001. Verejné obstarávanie vo väzbe na korupciu a transparentnosť, CPHR-TIS 
Bratislava. [online]. [citované 3. 3. 2009]. Dostupné na:  http://www.transparency.sk/studie/030807_verej.PDF  
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Ako vyplynulo aj zo štúdií TIS, na Slovensku existuje značná rezerva v používaní 

transparentných metód verejného obstarávania. Ich uplatnením by sa zväčšil priestor pre 

efektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov a zmenšil sa priestor pre korupciu vo verejnom 

obstarávaní. Cieľom by malo byť, aby čo najväčšia časť obstarávaní prechádzala otvorenou 

verejnou súťažou. Štúdie potvrdili, že sa zvyšuje objem zákaziek s nízkou hodnotou, prípadne 

zákaziek mimo režimu zákona o verejnom obstarávaní.59 Tento stav sa vo verejnom 

obstarávaní na Slovensku zhoršuje od roku 2006.60 Dominujú zákazky malého rozsahu s 

nízkou hodnotou, resp. zákazky pridelené na základe rokovacieho konania bez zverejnenia. 

Ministerstvám chýbajú základné podklady, a podstatná časť obstarávaní na nákup tovarov, 

služieb a prác (čo do objemu finančných prostriedkov) sa uskutočňuje nesúťažnými metódami 

t.j. mimo rámca zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Pre porovnanie, podľa poslednej štúdie v Rakúsku je asi polovica externých evaluácií 

prideľovaná priamo a druhá polovica prostredníctvom verejnej súťaže alebo súťaže, kde sa 

evaluačný tím prezentuje svoj návrh na realizáciu evaluácie. Počet evaluácií na jednotlivých 

ministerstvách sa líši a počas troch sledovaných rokov (2005-2007) sa toto číslo pre jednotlivé 

ministerstvá líšilo v rozmedzí od 0 až po 127 evaluácií.61 

 

Vysoká transparentnosť zvyšuje počet ponúk a väčšiu konkurenciu, t.j. lepšiu kvalitu za 

menej peňazí. Úspory pri transparentnom zadávaní sú preto značné. Okrem indexov 

netransparentnosti sme preto ako čiastkový ukazovateľ použili aj hodnoty finančných úspor. 

Všeobecne platný fakt, že transparentnosť metódy ovplyvňuje výšku úspor potvrdila aj naša 

vzorka. Pri podlimitných a nadlimitných súťažiach, ktoré musia byť uverejnené vo Vestníku, 

dosahovala výška úspor v porovnaní s menej transparentnými metódami viac ako 

dvojnásobnú hodnotu (Tab. 12).       

                                                           
59 Pavel, J., Sičáková-Beblavá, E. 2007. Hodnotenie miery transparentnosti na trhu verejného obstarávania v 
roku 2007. TIS. [online]. [citované 3. 3. 2009]. Dostupné na: 
http://www.transparency.sk/obstaravanie/VO230608.pdf 
60 Vlach, J., Sičáková-Beblavá, E. 2005. Monitoring verejného obstarávania na ministerstvách SR, (hodnotiaca 
správa). TIS, Bratislava. 
61 Bergsmann, E., Spiel, Ch.. 2008. Evaluation in Austrian Federal Ministries, Faculty of Psychology, University 
of Vienna, v tlači.  
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Tab. 12 Rozdelenie súťaží podľa druhu a metódy verejného obstarávania 

Zákazka Postup Počet % Zrušené Priem.  úspora 
Verejná súťaž 5 10 Nadlimitná 
Užšia súťaž 3 

15 
1 

Podlimitná Verejná súťaž 2 4 0 
16,7% 

Podprahová Verejná súťaž* 11 21 1 
Prieskum trhu 27 
Rokovacie konanie bez zver. 1 

S nízkou hodnotou 

Priame zadanie** 4 
60 

 
- 

7,3% 

Spolu 53 100 12  
* jedna zo súťaží presahovala zákonom stanovený limit,  
** dve zákazky s nízkou hodnotou zodpovedali podľa limitu podprahovej zákazke  
Zdroj: autorka 
 

3.3.2 Nezverejňovanie výsledkov a rozhodnutí 
 

Ďalším z kritérií na základe ktorého budeme posudzovať transparentnosť je kritérium, ktoré 

poukazuje na skutočnosť do akej miery sú uverejňované výsledky a rozhodnutia týkajúce sa 

verejného obstarávania. V tomto prípade môžeme opätovne uviesť ako ukazovateľ index 

netransparentnosti. Rovnako ako v prípade uverejňovania oznámení o vyhlásení obstarávania, 

aj pre uverejňovanie oznamov o úspešných uchádzačoch platia rovnaké pravidlá. Tieto 

oznamy sú uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania pre nadlimitné a podlimitné 

súťaže. Ako sme už uviedli, v niektorých prípadoch tak robia aj jednotlivé ministerstvá. 

Objektívne však túto skutočnosť nevieme posúdiť, lebo tieto stránky obsahujú len aktuálne 

informácie. Pri výpočte indexu sme preto vychádzali len z obstarávaní uverejnených vo 

Vestníku. 

 

Pokiaľ ide o uverejňovanie rozhodnutí, tie sú výhradnou výsadou ÚVO. V prípadoch kde 

obstarávateľ neakceptuje žiadosť o nápravu (čo je veľmi pravdepodobne väčšina), môže 

uchádzač podať námietku v zmysle zákonom stanovených podmienok na ÚVO. Úrad 

rozhoduje o námietkach a rozhodnutia uverejňuje na svojej web stránke, čo rozhodne 

prispieva k zlepšeniu informovanosti. Rozhodnutia môžu poslúžiť aj ako veľmi dobrý výklad 

zákona.        

 

3.4 Posúdenie faktora zodpovedania sa  

 

Posledným faktorom je zodpovedanie sa, teda skladanie účtov. Na zjednodušenie sme si ako 

ukazovateľ stanovili počet uverejnených výstupov z evaluačných zadaní, čo bývajú 

najčastejšie evaluačné správy. Z celkového počtu 53 súťažných zadaní sme na internete našli 
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päť evaluačných správ (viď Príloha 1), pričom nie všetky boli uverejnené  na stránkach 

obstarávateľov. Vzhľadom na povahu evaluácií a funkciu, ktorú by mali plniť je tento počet 

veľmi nízky. Nedá sa však konštatovať, že v iných krajinách existujú presné pravidlá ako 

postupovať, skôr je bežnejšie uverejňovanie nepovinných informácií. Napríklad aj v Rakúsku 

je výstupom evaluácie písomná správa, ale to či je táto správa uverejnená na web stránkach 

a prístupná verejnosti sa od ministerstva k ministerstvu tiež veľmi líši. Kým niektoré 

ministerstvá uverejňujú správy vždy, iné tak robia niekedy alebo vôbec.62   

 

Z pohľadu zodpovedania sa je veľmi dôležitým aspektom adresné pridelenie zodpovednosti 

konkrétnemu pracovníkovi. Už sme sa zmienili o tom, že pri verejnom obstarávaní 

dochádzalo často k porušeniu zákona. Ako uvádza jedna z posledných štúdií TIS63 na to, aby 

bol zákon dodržiavaný nestačí mať kontrolný systém, ale tento systém musí byť aj funkčný a 

efektívny. Znamená to, že porušenie zákona nie len identifikuje, ale súčasne uplatní 

penalizáciu, ktorá od takéhoto konania odradí, pričom tento postih musí byť adresný t.j. 

zodpovednosť za porušenie zákona musí niesť konkrétna osoba, od ktorej bude organizácia 

škodu vymáhať.  Výsledky štúdie hovoria o nedostatočne efektívnom fungovaní kontrolného 

systému nakoľko len 53% subjektov prijíma nápravné opatrenia, ktoré majú zabrániť 

porušovaniu zákona i v budúcnosti a zodpovedná osoba je určená v menej než 50% prípadov. 

 

Ako vyplýva z posúdenia jednotlivých kritérií pre faktor zodpovedania sa, v oblasti 

zverejňovania evaluácií, má systém značné rezervy. Za nedostatok môžeme pokladať 

neuverejňovanie evaluačných správ, ktoré majú slúžiť práve ako nástroj na skladanie účtov, 

ale je ním aj chýbajúce určenie konkrétnych zodpovedných pracovníkov.         

 

3.4.1 Využívanie evaluácií 

 

V súvislosti so skladaním účtov sa vynára aj otázka využitia evaluácií. Ako sme už ukázali je 

evidentné, že časť evaluácií sa obstaráva zbytočne. Množstvo zrušených súťaží, ktoré sa 

neopakovali je dôkazom toho, že o evaluácie nie je záujem. Keďže je veľká časť z nich 

povinná, nedá sa preto očakávať, že využitie ich výsledkov bude také ako v prípadoch, keď 

dôvodom ich realizácie je skutočná potreba. Ako uvádza vo svojej štúdii TI v Českej 

                                                           
62 ibid 
63 Pavel, J. 2009. Efektívnosť fungovania kontrolných systémov verejného obstarávania na Slovensku. TIS. 
[online]. [citované 10. 2. 2009]. Dostupné na: http://www.transparency.sk/obstaravanie/regres_web.pdf 
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republike, miera využívania a využiteľnosti evaluácií je problémom. Odporúčané opatrenia sú 

často politicky nepriechodné a ich využitie je aj preto diskutabilné. Realizácia opatrení 

prebieha rôznym tempom čím sa výrazne znižuje synergický efekt. Evaluácie sú pomerne 

nové, chýbajú evaluačné kapacity a nebola vytvorená dostatočná evaluačná kultúra.64    

 

Vzhľadom k tomu, že evaluácie zväčša neboli dostupné na web stránkach nie je možné 

posúdiť so akej miery sa ich zistenia či odporúčania zrealizovali v praxi. Faktom však ostáva, 

že chýba akýkoľvek mechanizmus, ktorý by zabezpečil kontrolu či akceptované odporúčania 

boli skutočne zrealizované. Takto sa evaluácie aj v prípade úprimného záujmu o ich výsledky 

môžu stať samoúčelnými. Nie vždy budú zistenia a odporúčania evaluačného tímu ochotne 

akceptované a zrealizované tými, ktorým budú adresované. Je užitočné rozlišovať či sú 

evaluačné zistenia ignorované kvôli nezáujmu alebo preto, že sa niekomu nepáčia, príp. či 

niekto manipuluje tieto zistenia tak, ako mu to vyhovuje.  

 

Zatiaľ jediným nástrojom, ktorý zohľadňuje výsledky evaluácií je povinnosť uvádzať 

v každom operačnom programe výsledky ex-ante evaluácie (vrátane SEA). Z preštudovania 

všetkých aktuálnych operačných programov vyplynulo, že väčšina odporúčaní bola plne 

akceptovaná a prípadov kedy odporúčania neboli akceptované bolo málo. Časť evaluácií však 

bola vypracovaná tak, že neuvádza žiadne odporúčania, a konštatuje len vhodnosť, 

relevantnosť a uskutočniteľnosť navrhnutej stratégie, príp. súlad cieľov uvedených 

v operačnom programe s cieľmi uvedenými v strategických dokumentoch, nariadeniach 

a smerniciach na úrovni EÚ, národnej aj regionálnej.  Uvedená povinnosť je pravdepodobne 

jediným mechanizmom na zohľadnenie výstupov evaluačných správ. Programové dokumenty 

ani manuály neuvádzajú žiadne iné kontrolné mechanizmy zabezpečujúce, aby sa odporúčania 

z evaluačných správ realizovali v praxi. 

 

Práve v súvislosti s korupčným konaním používa odborná literatúra pojem pseudo-evaluácie, 

čo sú také evaluačné zadania, ktoré sa používajú napr. na odklad citlivých rozhodnutí. Kým 

prebieha evaluácia je dostatok času na to, aby horúca téma vychladla a pozornosť sa obrátila 

na iné problémy. Už samotný fakt, že program sa evaluuje je dostatočným argumentom na 

jeho prežitie. V prípade slabých programov sa hodnotia len tie vybrané časti, ktoré fungujú. 

Niekedy je účelom evaluácie zbaviť sa zodpovednosti za rozhodovanie a prenechať ho 

                                                           
64 Šumpíková, M. 2005. Monitoring a evaluace. In: Hrozby a příležitosti strukturálních fondů v ČR. TI Česká 
republika. s. 23. 
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evaluátorom. Deštruktívne využitie evaluácií na určené ciele sa využíva na posilnenie pozícií 

v politike. Pracuje sa len s nedostatkami, alebo sa „vytiahnu“ len určité veci.65  

 

Vzhľadom na toto konštatovanie,  je otázka zúženia priestoru pre korupciu pri obstarávaní 

evaluácií dôležitá nie len z pohľadu aktuálneho využitia zdrojov, ale súčasne aj z pohľadu 

zabezpečenia nestrannej, profesionálnej a čo najobjektívnejšej evaluácie, ktorá bude základom 

pre budúce zmeny v riadení či smerovaní realizovanej politiky, programu alebo projektu.         

4. Záver 
 

Pri posudzovaní veľkosti priestoru pre korupciu v rámci obstarávania evaluácií sme sledovali 

akou mierou prispievajú jednotlivé faktory t.j. monopol, voľnosť v rozhodovaní, 

transparentnosť a zodpovedanie sa k zúženiu či rozšíreniu tohto priestoru.  

 

Na základe jednotlivých nami stanovených ukazovateľov sme zistili, že pri tomto obstarávaní 

existuje pomerne výrazná nerovnováha medzi ponukou a dopytom. Aj keď verejná správa 

nemá vždy postavenie monopolného odberateľa, určite patrí k jedným z najväčších 

odberateľov či už ide o služby, tovary alebo stavebné práce. V prípade verejného obstarávania 

evaluácií, kde verejnú správu na centrálnej úrovni môžeme považovať za monospon, táto 

nerovnováha prináša tie isté efekty, ktoré sú bežné pre akékoľvek iné obstarávanie. 

Informačná asymetria je tiež pomerne významná a týka sa aj informácií o verejnom 

obstarávaní, ktoré má k dispozícii verejná správa. Posúdenie tejto asymetrie sme pre 

zjednodušenie zredukovali na uverejňovanie informácií o obstarávaní. Na základe indexu 

netransparentnosti, ktorý sme použili ako ukazovateľ aj pre ďalšie kritériá,  sme konštatovali 

veľmi malý podiel sprístupnených informácií. Chýbajúce vedomosti a skúsenosti na strane 

verejnej správy, ktoré sme doložili značnými rozdielmi v cene jednotlivých zákaziek, 

považujeme tiež za prejav informačnej asymetrie. Na základe uvedených skutočností môžeme 

konštatovať, že faktor monopolu prispieva v prípade obstarávania evaluácií k zvýšeniu 

priestoru pre korupciu a to tak v dôsledku nerovnováhy ponuky a dopytu, ako aj asymetrie 

informácií.  

 

Pri posudzovaní voľnosti v rozhodovaní sme sa najprv sústredili na jednoznačnosť 

kvalifikačných kritérií uvedených v zadaniach. Základné kvalifikačné kritériá týkajúce sa 

                                                           
65 Vedung, E. 2008. Public Policy and Program Evaluation, Transaction Publishers. 
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odborných skúseností firiem alebo expertov (počet referencií t.j. zmlúv s rovnakým 

predmetom, dĺžka odbornej praxe) sú na základe nami predložených faktov nedostatočne 

objektívne a nedajú sa považovať za jednoznačné. Rovnako nejasné a nejednoznačné boli aj 

ďalšie kritériá uvedené v podkladoch na obstarávanie. Toto zistenie sme doložili ďalším 

ukazovateľom, ktorým je množstvo námietok podaných na ÚVO. Okrem vysokého počtu 

námietok, ktoré boli podané takmer v štvrtine obstarávaní boli tieto námietky v  40% podaní 

opodstatnené. Pozoruhodným zistením je, že aj v prípadoch kde ÚVO námietky neuznal, 

nariadil zrušenie súťaže kvôli porušeniu zákona (najčastejšie kvôli diskriminácii a použitiu 

nesprávnych kritérií) a časť obstarávaní zrušili samotní obstarávatelia. Takmer polovica 

zrušených obstarávaní sa už viac neopakovala čo naznačuje, že tieto evaluácie neboli 

potrebné, a časť sa opakovala s menším finančným objemom. Za hlavnú príčinu nejasných 

a nejednoznačných kritérií považujeme nedostatočnú prípravu podkladov, chýbajúce 

vedomosti obstarávateľov, a účelovú manipuláciu kritérií. Toto zistenie podporuje aj výrazne 

zredukovaný počet uchádzačov o zákazky v porovnaní so záujemcami. Vo všeobecnosti sa 

zdá, že je tu tendencia pripravovať podmienky zadania tak aby neumožňovali súťaž, ale 

likvidovali konkurenciu. Tento trend naznačuje aj tendencia vylučovať uchádzačov. 

Špecifikom týchto obstarávaní je snaha používať jednokriteriálnu súťaž hlavne pri zákazkách 

s vyšším finančným objemom. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že nejasnosť 

kritérií spôsobuje v obstarávaní evaluácií značné problémy a prispieva k zvýšeniu priestoru 

pre korupciu. Možnosť preskúmania rozhodnutí sme podobne ako pri informačnej asymetrii 

vyjadrili prostredníctvom indexu netransparentnosti. Ak zhrnieme všetky relevantné kritériá 

pre voľnosť v rozhodovaní, môžeme konštatovať, že (s výnimkou konfliktu záujmov) väčšina 

kritérií má vytvorené formálne pravidlá ale chýbajú neformálne a aj preto možno voľnosť 

v rozhodovaní posudzovať ako značnú. 

 
Faktor transparentnosti, sme posudzovali na základe indexu netransparentných zákaziek, 

ktorý sme využili aj v prípade asymetrie informácií aj pri možnosti preskúmania rozhodnutia. 

Index dosiahol v našom prípade hodnotu 81 a vyjadruje percentuálny podiel počtu tých 

obstarávaní, ktoré neboli uverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Na posúdenie 

mechanizmu skladania účtov sme ako ukazovateľ stanovili počet uverejnených výstupov / 

správ, čo bolo necelých 10% (5 správ z 53 zadaní). Aj v tomto prípade môžeme teda 

konštatovať, že pomerne limitovaná transparentnosť prispieva k rozšíreniu priestoru pre 

korupciu.  
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Ak zhrnieme všetky naše čiastkové závery môžeme v odpovedi na našu výskumnú 

otázku konštatovať, že voľnosť v rozhodovaní  pri verejnom obstarávaní evaluácií je 

značná a transparentnosť tohto procesu je nízka.  

 

Priestor pre korupciu pri obstarávaní jedného z nástrojov, ktorý by mal slúžiť ako nástroj na 

zodpovedanie sa za hospodárenie s verejnými prostriedkami a prispievať k zvýšeniu 

transparentnosti, nie je prakticky limitovaný. Identifikované riziká ukazujú na potrebu 

zavedenia neformálnych nástrojov v procese verejného obstarávania. Ako vyplynulo z našich 

zistení najväčším problémom obstarávania je porušovanie a nedostatočné vynucovanie zákona 

o verejnom obstarávaní, či už kvôli ľahostajnosti, nedbalosti, neznalosti alebo zámerne. Tento 

stav je s veľkou pravdepodobnosťou dôsledkom nedostatočného vynucovania dodržiavania 

zákona, čo automaticky vedie k zvýšenému výskytu korupcie. Jedným z prioritných opatrení 

by preto malo byť vzdelávanie obstarávateľov a zavedenie sankčnej zodpovednosti 

konkrétnych pracovníkov. Zákon síce ukladá sankcie za porušenie, ale tie sa týkajú 

organizácie čiže ak platí pokutu ministerstvo dochádza k presunu peňazí v rámci štátneho 

rozpočtu a v konečnom dôsledku je postihovaný daňový poplatník. Nemenej dôležitým 

faktorom však bude aj skutočná politická vôľa bojovať proti korupcii a využívať aj také 

nástroje ako je evaluácia, ktorej cieľom bude identifikácia prípadov dobrej praxe ale aj 

nedostatkov intervencií, aby sme sa vyhli ich opakovaniu. 

 

Je dôležité obmedziť priestor pre korupciu, aby sa verejné financie nevyužívali na tzv. 

pseudo-evaluácie alebo „povinné evaluácie“ bez ďalšieho využitia. Z doterajších zistení je 

evidentné, že evaluácie neslúžia na zvyšovanie transparentnosti a skladanie účtov keďže 

ich výstupy nie sú uverejňované.  
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Príloha 1 
 

Prehľad verejného obstarávania evaluácií na vybraných ministerstvách v období od 01.01.2006 do 31.12.2008 
P.č. Názov predmetu verejného obstarávania Dostupné na 

webe 
Druh / metóda 
verejného 

obstarávania 

Vyhlásenie metódy 
verejného obstaráv. 

vo Vestníku 

Predp. 
cena predmetu 

obstar. (bez DPH) 

Úspora 
v % 

Obchodné meno, 
úspešného 
uchádzača 

Oznámenie 
výsledku ver. 

obstar. vo Vestníku 

Ministerstvo financií 

1 Priebežné hodnotenie projektov Prechodného fondu N Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 16/2006, 

zo dňa 24.01.2006, 
zn. 01170-MSS 

6,174 mil./ 6,083 
mil. SKK 

 

1,5 CEEN Economic 
Project and Policy 
Consulting, GmbH, 

Rakúsko 

VVO č.85/2006, dňa 
04.05.2006, zn. 
05287-VSS 

2 Ex ante hodnotenie vrátane tzv. „gender“ hodnotenia 
Operačného programu Znalostná ekonomika 

- Verejná súťaž 
podlimitná  

VVO dňa , 
č. 127/2006, 

zo dňa 04.07.2006, 
zn. 07061-MSS 

2,101 mil. SKK - Verejná súťaž bola 
zrušená podľa 
§ 46 ods. 2 z.č. 
25/2006 Z.z. 

VVO č.175/2006, 
dňa 13.09.2006, zn. 

08559-ZSS 

3 Posilnenie riadenia verejných financií - posilnenie systému 
monitorovania a hodnotenia vynakladania verejných 

prostriedkov 

N Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 132/2006, 

zo dňa 12.07.2006, 
zn. 07261-MSS 

500 000 / 367 200 
EUR 
 

26,5 Pricewaterhouse 
Coopers Slovensko,    

s. r. o. 

VVO č.235/2006, 
dňa 06.12.2006, zn. 

10169-VSS 

4 Priebežné hodnotenie projektov prechodného fondu - Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 221/2007, 

zo dňa 16.11.2007, 
zn. 05197-MSS 

130 000 EUR - Verejná súťaž bola 
zrušená podľa 
§ 46 ods. 2 z.č. 
25/2006 Z.z. 

VVO č.71/2008, dňa 
11.04.2008, zn. 
01654-ZSS 

5 Vypracovanie sektorovej hodnotiacej správy a tematickej správy 
k hodnoteniu projektov Prechodného fondu 

N Podprahová 
zákazka  

- 
2008 

42 000 / 42 000 
EUR 
 

0 Distinct, a. s.  

6 Priebežné hodnotenie projektov prechodného fondu N Verejná súťaž 
podlimitná  

 

VVO dňa , 
č. 85/2008, 

zo dňa 02.05.2008, 
zn. 02019-MSS 

88 000 / 68 700 
EUR  
 

22 Distinct, a. s. VVO č.175/2008, 
dňa 10.09.2008, zn. 

04180-VSS 

Ministerstvo hospodárstva 

7 Nezávislá analýza zameraná na posúdenie stavu 
implementácie SOP PaS s návrhom na realokáciu finančných 

prostriedkov 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

2006 200 000 / 200 000 
SKK 
 

0 Juraj Studeník  
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     499 800 / 420 000 
SKK 
 

16 EConsulting, s.r.o.  

8 Vypracovanie Ex-ante hodnotenia pre OP KaHR na roky 2007-
2013 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

- 
2006 

990 000 / 967 100 
SKK  

2,3 EConsulting, s.r.o.  

9 Nezávislá analýza zameraná na procesy sledovania, 
interpretácie a vyhodnocovania projektových indikátorov 

výsledku a  dopadu projektov implementovaných 
prostredníctvom SOP PS 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

- 
2007 

1 mil. / 949 320 
SKK 
 

5 EConsulting, s.r.o.  

10 Dopady implementácie smernice č. 2006/123/ES o službách na 
vnútornom trhu SR, vrátane ekonomických, finančných, 

dopadov a vplyvov, ako aj dopadov a vplyvov na  zamestnanosť 
na podnikateľské prostredie 

N Podprahová 
 

- 
2008 

1,215 mil. / 1,183 
mil. SKK 

 

2,6 Ekonom-servis, n.o.  

11 Vypracovanie dokumentácie vyžadovanej v procese 
posudzovania návrhu OP KaHR na roky 2007-2013 podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane 
poskytnutie súčinnosti pri jej prezentácii verejnosti 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

- 
2008 

662 300 / 585 900 
SKK 
 

11,5 Environment a.s.   

12 Poradenská činnosť v rámci analýz projektov verejného sektora 
v programovom období 2004-2006 pre SOP Psa poradenská 
činnosť v rámci prípravy podkladov pre metodiku finančných 
analýz projektov verejného sektora v programovom období 

2007-2013 pre OP KaHR 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

- 
2008 

1 mil. / 950 000 
SKK 
 

5 Ekonom-servis, n.o.  

13 Spracovanie databázy údajov o postavení príjemcov pomoci na 
trhu pred a po poskytnutí pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ 

N Podprahová 
web MH 

- 
2008 

1,8 mil / 1,795 mil. 
SKK 
 

0,3 Slovenská 
informačná a 
marketingová 

spoločnosť, a.s., 

 

Ministerstvo dopravy 

14 Poradenské, právne, propagačné, reklamné, tlmočnícke a 
prekladateľské služby pri vykonávaní operačného programu 

doprava 

- Užšia súťaž so 
skrátenými 
lehotami 

VVO dňa , 
č. 246/2007, 

zo dňa 21.12.2007, 
zn. 05962-MSS 

 - Verejná súťaž bola 
zrušená podľa 
§ 46 ods. 2 z.č. 
25/2006 Z.z 

VVO č.6/2008, dňa 
09.01.2008, zn. 
00098-ZUS 

15 Ex-ante hodnotenie Operačného programu Doprava 2007-2013 N Zákazka s nízkou 
hodnotou  

Prieskum trhu 

- 
2006 

995 000 SKK - Výskumný ústav 
dopravný a.s. 

 

16 Odborný posudok správy o hodnotení strategického dokumentu N Priame zadanie - 94 800 SKK - Geoconsult, s. r. o.  
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Operačný program Doprava, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (SEA) 

2006 

Ministerstvo školstva 

17 Ex-ante k OP Výskum a vývoj  N Priame zadanie 
dohoda 

o vykonaní prace 

2006 200 000 SKK - Doc. Ing. Hubert 
Paluš, PhD. TU 

Zvolen 

 

600 000 SKK - Ing. Michal Sedlačko, 
PhD. 

18 Ex-ante k OP Vzdelávanie A 
Kr. školský 

úrad 

Zákazka s nízkou 
hodnotou  

Prieskum trhu 

2006 

768 700 SKK - Mgr. Alena 
Dušatková 

Prof. RNDr. Ján 
Pišút, DrSc.  

Ing. Marián Ďurišin 

 

Ministerstvo zdravotníctva 

19 Vypracovanie Procesov riadenia, implementácie, monitorovania 
a hodnotenia vzdelávacích aktivít v zdravotníctve pre 
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

- 990 000 / 950 000 
SKK 
 

4 Gestum legal v.o.s.  

20 Indikátory pre operačný program zdravotníctvo N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

- 990 000 / 950 000 
SKK 

4 A&B Consulting, 
s.r.o. 

 

21 Komplexná analýza tematických oblastí projektov so 
zameraním na zdravotníctvo financovaných zo štrukturálnych 

fondov 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

- 950 000 / 940 000 
SKK 
 

4 AJG Consulting, 
s.r.o. 

 

22 Ex-ante OP Zdravotníctvo N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

- 990 000 / 930 000 
SKK  

6 BAJOPROJEKT, 
s.r.o. 

 

23 Strategické environmentálne hodnotenie pre OP Zdravotníctvo N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

- 100 000 / 66 000 
SKK  

44 Environment .a.s.  

Ministerstvo životného prostredia 

24 Poradenské a konzultačné služby v oblasti monitorovania N Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 27/2006, 

zo dňa 08.02.2006, 
zn. 02030-MSS 

8,16 / 7,6 mil. SKK 
 

6,8 PricewaterhouseCoo
pers Slovensko, s. r. 
o., a Euro Business 
Partners, s. r. o., 

VVO č.131/2006, 
dňa 11.07.2006, zn. 

07243-VSS 

25 Ex- ante hodnotenie OP Životné prostredie N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

2006 1 mil. / 982 800 
SKK 

2 Aurex s.r.o.  

26 Strategické environmentálne hodnotenie OP Životné prostredie N Zákazka s nízkou 2006 444 000 SKK - Centrum EIA, FA  
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hodnotou STU 

Ministerstvo pôdohospodárstva 

27 Ex ante hodnotenie operačného programu Rybné hospodárstvo 
SR 2007-2013 

- Verejná súťaž VVO dňa , 
č. 247/2005, 

zo dňa 27.12.2005, 
zn. 18148-MSS 

  Zrušené podľa § 48 
ods. 1 písm. a) zák. 
č. 523/2003 Z.  bez 

ponuky  

VVO č.42/2006, dňa 
01.03.2006, zn. 
03065-ZSS 

28 Ex ante hodnotenie operačného programu Rybné hospodárstvo 
SR 2007-2013 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

2006 31.250 EUR - EuroConsulting, s.r.o  

29 Ex-ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka na 
programovacie obdobie 2007 - 2013 

A Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 215/2005, 

zo dňa 09.11.2005, 
zn. 15641-MSS 

7,204 mil. / 7,204 
mil. SKK 

0 EuroConsulting, 
s.r.o. 

VVO č.78/2006, dňa 
24.06.2006, zn. 
05075-VSS 

30 Analýza postupov a dopadov implementácie SOP P-RV - Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 162/2006, 

zo dňa 23.08.2006, 
zn. 08207-MSS 

12 mil. SKK - Verejná súťaž bola 
zrušená v zmysle § 
46 ods. 1 písm. d) 
zák. č. 25/2006 Z. z 

VVO č.18/2007, dňa 
26.01.2007, zn. 
00499-ZSS 

31 Ex post hodnotenie programu SAPARD - Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 84/2007, 

zo dňa 03.05.2007, 
zn. 01943-MSS 

15 mil. SKK - Verejná súťaž bola 
zrušená podľa § 46 

ods. 2 zák. č. 
25/2006 Z. z. 

VVO č.107/2007, 
dňa 06.06.2007, zn. 

02539-ZSS 

32 Ex post hodnotenie programu SAPARD - Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 132/2007, 

zo dňa 12.07.2007, 
zn. 03072-MSS 

15 mil. SKK - Verejná súťaž bola 
zrušená podľa 
nariadenia UVO, 
podľa § 139 ods. 2 
písm. a) zák. č. 
25/2006 Z. z. 

VVO č.227/2007, 
dňa 26.11.2007, zn. 

05359-ZSS 

33 Analýza postupov a dopadov implementácie SOP P a RV - Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 69/2007, 

zo dňa 10.04.2007, 
zn. 01578-MSS 

10 mil. SKK - Verejná súťaž bola 
zrušená podľa § 46 

ods. 2 zák. č. 
25/2006 Z. z. 

VVO č.108/2007, 
dňa 07.06.2007, zn. 

02560-ZSS 

34 Analýza postupov a dopadov implementácie SOP P a RV - Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 123/2007, 

zo dňa 28.06.2007, 
zn. 02841-MSS 

10 mil. SKK - Verejná súťaž bola 
zrušená podľa 

nariadenia UVO, § 
139 ods. 2 písm. a) 
zák. č. 25/2006 Z. z. 

VVO č.227/2007, 
dňa 26.11.2007, zn. 

05360-ZSS 

35 Analýza dopadov implementovaných projektov v rámci N Užšia súťaž so VVO dňa , 11 mil. SKK / 8,36 24 EUBICO, s. r. o. VVO č.132/2008, 
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sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka 2004 - 2006 

skrátenými 
lehotami 

č. 88/2008, 
zo dňa 07.05.2008, 
zn. 02072-MUS 

mil. SKK 
 

dňa 09.07.2008, zn. 
03001-VUS 

36 Ex post hodnotenie Programu rozvoja vidieka 2004 - 2006 N Užšia súťaž so 
skrátenými 
lehotami 

VVO dňa , 
č. 88/2008, 

zo dňa 07.05.2008, 
zn. 02073-MUS 

13 mil. SKK / 9,92 
mil. SKK 

 

23,6 EUSECO s.r.o. VVO č.132/2008, 
dňa 09.07.2008, zn. 

03000-VUS 

37 Poskytnutie odborných služieb pri riadení a monitorovaní 
Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 

- Užšia súťaž so 
skrátenými 
lehotami 

VVO dňa , 
č. 104/2008, 

zo dňa 30.05.2008, 
zn. 02408-MUS 

380 mil. SKK - Zrušené rozhodnutím 
UVO z 15.7.2008 

 

38 Hodnotenie opatrenia LFA PRV SR z hľadiska čerpania 
finančných prostriedkov z fondu EAGGF 

 Zákazka s nízkou 
hodnotou 

2007 1 mil  / 900 000 
SKK 
 

10 Výskumný ústav 
ekonomiky 

poľnohospodárstva 
a potravinárstva Nitra 

 

39 Ex post hodnotenie programu SAPARD  Podprahová 
zákazka 

 

2008 2 mil. / 1.990 000 
SKK 
 

0 P.C.M. Group a. s, 
Bratislava 

 

Úrad vlády 

40 Vypracovanie  posudku k strategickému dokumentu OPIS (OP 
Informatizácia spoločnosti ) na roky  2007-2013, SEA  

N Priame zadanie 
ZoD 

2007 50 000 SKK 
 

- IVASO s.r.o.  

41 Ex ante evaluácia OPIS N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

2006 495 000 SKK - Octigon s.r.o.  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

42 Ex-ante hodnotenie operačných programov v rámci Európskeho 
sociálneho fondu 

- Verejná súťaž 
podprahová 

VVO dňa , 
č. 47/2006, 

zo dňa 08.03.2006, 
zn. 03260-MSS 

2 mil. SKK - Súťaž bola zrušená 
podľa § 46 bod 2) 

zák. č. 25/2006 Z. z. 

VVO č. 100/2006, 
dňa 26.05.2006, zn. 

06018-ZSS 

43 Analýza riadenia programov pre Európsky sociálny fond 
 
 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

podprahová 

2006 1 999 999 / 
1 499 400 SKK 

 

25 S&K Management 
Systems s.r.o. 

 

44 Analýza procesov aparátu Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

podprahová 

2007 1 999 999 / 
1 980 000 SKK 

 

1 S&K Management 
Systems s.r.o. 

 

45 Priebežná hodnotiaca správa pre Programový dokument IS 
EQUAL 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou  

2006 600 000 SKK - IBS SLOVAKIA s.r.o.  
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Prieskum trhu 

46 Metodika samohodnotenia projektov pre Programový dokument 
IS EQUAL 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

 Prieskum trhu 

2006 400 000 SKK - IBS SLOVAKIA s.r.o.  

47 Ex ante hodnotenie operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia v rámci Európskeho sociálneho fondu 

N Verejná súťaž 
podlimitná 

VVO dňa , 
č. 208/2006, 

zo dňa 31.10.2006, 
zn. 09449-MSS 

2,7 mil. / 2,255 mil. 
SKK 
 

16,5 VVMZ s.r.o. 
 

VVO č.21/2007, dňa 
31.01.2007, zn. 
00561-VSS 

48 Služby overenia výdavkov v realizovaných projektoch a 
monitorovania stavu implementácie projektov 

spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu 

- Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 105/2007, 

zo dňa 04.06.2007, 
zn. 02487-MSS 

33,61 mil. SKK - Verejná súťaž bola 
zrušená podľa § 46 
ods. 1 písm. d) zák. 
č. 25/2006 Z. z. 

VVO č.215/2007, 
dňa 08.11.2007, zn. 

05088-ZSS 

49 Služby overenia výdavkov v realizovaných projektoch a 
monitorovania stavu implementácie projektov 

spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu 

- Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 243/2007, 

zo dňa 18.12.2007, 
zn. 05821-MSS 

33,613 mil. SKK / 
29,31 mil. SKK 

 

12,8 
 

KPMG Slovensko, 
spol. s r. o.,  

D&D Consulting 
s.r.o. 

VVO č.94/2008, dňa 
16.05.2008, zn. 
02189-VSS 

50 Vyrovnávanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi SOP ĽZ 
a okresmi regiónu JPD NUTS II BA Cieľ 3 vplyvom zamerania 

a dopadov projektov implementovaných v jednotlivých 
regiónoch v skrátenom programovacom období 2004-2006 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou  

Prieskum trhu 

2008 1 mi. / 773 500,- 
SKK 
 

- Ernst&Young 
Slovakia, s.r.o. 

 

51 Vyhodnotenie naplnenia indikátorov v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi (2004-2007) vo vzťahu k napĺňaniu 

jednotlivých opatrení JPD NUTS II BA Cieľ 3 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

 Prieskum trhu 

2008 624.750 SKK - Aurex s.r.o.  

52 Vyhodnotenie stavu implementácie JPD NUTS II BA Cieľ 3 za 
obdobie január 2004-jún2008 z hľadiska zvyšovania 

konkurencieschopnosti bratislavského regiónu prostredníctvom 
ľudských zdrojov 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou  

Prieskum trhu 

2008 535.500 SKK  IBS Slovakia s.r.o.  

53 Vyhodnotenie stavu implementácie JPD NUTS II BA Cieľ 3 za 
obdobie január 2004-jún2008 z hľadiska napĺňania globálneho 
cieľa a špecifických cieľov SOP ĽZ spolu s vyhodnotením 

prínosu finančných zdrojov ESF k ich dosiahnutiu 

N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

 Prieskum trhu 

2008 678.300 SKK - IBS Slovakia s.r.o.  

54 Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti  aktívnych 
opatrení trhu práce v SR 

N Podprahová 
zákazka 

2008 9 640 320 / 
9 240 000 SKK 

 

4,1 Infostat, Inštitút 
informatiky a 
štatistiky 

 

55 Analýza a opatrenia smerujúce k zefektívneniu a racionalizácii 
činnosti OP ZaSI 

N Podprahová 
zákazka 

2008 1 999 999 / 
1 930 000 SKK 

3,5 IT Support 24 s.r.o.  
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Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

56 Ex ante hodnotenie NSRR A Verejná súťaž 
nadlimitná 

VVO dňa , 
č. 70/2005, 

zo dňa 13.04.2005, 
zn. 04343-MSS 

6 mil. / 5,8 mil. 
SKK 
 

3,3 Ustav slovenskej a 
svetovej ekonomiky 
SAV Bratislava 

VVO dňa , 
č. 153/2005, 

zo dňa 09.08.2005, 
zn. 10743-VSS 

57 Ex ante hodnotenie OP Technická pomoc N Rokovacie 
konanie bez 
zverejnenia 

2006 190 400 SKK - Consulting 
Associates s.r.o., 

Bratislava 

 

58 Ex ante hodnotenie ROP  A Zákazka s nízkou 
hodnotou 

2006 490 000 SKK - IBS Slovakia s.r.o.  

59 Strategické enviromentálne hodnotenie ROP  N Zákazka s nízkou 
hodnotou 

2006 268 000 SKK  IBECS - RNDr. Ingrid 
Belčáková 

 

60 Ex ante hodnotenie OP BK, 
 vrátane SEA 

A Zákazka s nízkou 
hodnotou 

2006 125.000 SKK 
 

40.000 SKK 

 Consulting 
Associates s.r.o., 

IBECS - RNDr. Ingrid 
Belčáková 

 

61 Hodnotenie doterajšej realizácie pomoci pre verejný a 
súkromný sektor 

v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II región 
Bratislava cieľ 2 

N  
Zákazka s nízkou 

hodnotou  

 
2007 

980 000 / 
850 000 SKK 

 

13,2 
 

Consulting 
Associates, s.r.o. 

 

62 Hodnotenie Jednotného programového dokumentu NUTS II 
Bratislava cieľ 2 

za programové obdobie 2004-2006 

N  
Podprahová 
zákazka  

2006 1,985 mil. / 1.825 
mil. SKK 

 

6,4 Consulting 
Associates, s.r.o. 

 

63 Dopracovanie ROP o tematickú a územnú stratégiu podľa 
požiadaviek EK 

N  
Podprahová 
zákazka  

 

 
2007 

1,95 mil. / 
1,95 mil. SKK 

 

0 
 

AUREX, s.r.o.  

64 Rozvoj hodnotiacich kapacít MVRR SR a ostatných 
zainteresovaných rezortov štátnej správy 

N Podprahová 
zákazka 

2008 (119 mil. EUR*) 
2 469 250 SKK 

- konzorcium Zamedia 
s.r.o.  

 

65 Ex-ante hodnotenie programov cezhraničnej spolupráce N  
Podprahová 
zákazka 

 

VVO dňa , 
č. 249/2005, 

zo dňa 29.12.2005, 
zn. 18356-MSS 

1,5 mil. / 1,499 
940  SKK 

 

0 EConsulting, s.r.o. 
 

VVO dňa , 
č. 116/2006, 

zo dňa 19.06.2006, 
zn.  06642-VSS 

* celková hodnota celého kontraktu vrátane ďalších služieb 
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Príloha 2 
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Kritériá Ukazovatele Faktory 

         Schématické znázornenie faktorov, kritérií a použitých ukazovateľov 
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