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VAŠE ONLINE VZDELÁVANIE 
 
 

 
WEBINÁR 

REGISTER PARTNEROV VEREJNEJ SPRÁVY 

povinnosti pre prijímateľov finančných prostriedkov zo štátu a z EÚ od 1.2.2017 

 
 

 

Nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, tzv. protischránkový zákon 

zavádza od 01.02.2017 nový register partnerov verejného sektora (RPVS) vedený 

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý nahrádza terajší Register 

konečných užívateľov výhod vedený Úradom pre verejné obstarávanie. Na rozdiel  

od doterajšej právnej úpravy spojenej s procesom verejného obstarávania, má Register 

partnerov verejného sektora z hľadiska prístupu k verejným zdrojom plošný charakter. 

Účelom zákona je zavedenie osobitného registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava 

s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými 

vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov. Účelom registra je odhaliť 

prepojenia obchodných spoločností a verejných funkcionárov, odkryť vlastnícku štruktúru 

firiem a posilniť informačné postavenie podnikateľov. 

 

 

WEBINÁR JE URČENÝ: všetkým PO alebo FO, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a:   

 sú prijímateľmi finančných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu SR, z rozpočtu 

verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce/mesta/VÚC, z fondov Európskej únie,  

 prijímajú plnenie v podobe majetkových práv štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, 

vyššieho územného celku alebo zdravotnej poisťovne. 

 

 

PROGRAM WEBINÁRA: 

08,30-09,00 hod.: Online registrácia účastníkov 

09,00-09,45 hod.: Školenie 

09,45-10,00 hod.: Prestávka 

10,00-10,45 hod.: Školenie 

10,45-11,00 hod.: Prestávka 

11,00-11,30 hod.: Školenie 

11,30-12,00 hod.: Online diskusia 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSAH WEBINÁRA:  

 Hlavný účel zákona 

 Kto je prijímateľom finančných prostriedkov v zmysle zákona? 

 Máte povinnosť registrácie ak ste prijímateľom NFP, dotácie alebo priamej podpory? 

 Máte povinnosť registrácie, ak ste zmluvu o NFP, o dotácii alebo priamej podpore 

podpísali pred 1.2.2017, ale prijímateľom sa stanete až po 1.2.2017? 

 Ktorý subdodávateľ ( aj zo zahraničia) a kedy musí byť zapísaný v RPVS? 

 Kto je konečný užívateľ výhod? 

 Termíny na zápis do registra partnerov verejného sektora 

 Postup, podmienky a prílohy registrácie do RPVS 

 Postup pri zápise zmien registrácie v RPVS  

 Povinnosti konečných užívateľov výhod voči vlastnej spoločnosti 

 Povinnosti konečných užívateľov výhod voči RPVS 

 Oprávnená osoba - jej povinnosti, zodpovednosti a ako si nespôsobiť problémy už pri jej 

výbere? 

 Kto nemôže byť oprávnenou osobou? 

 Oprávnená osoba a konflikt záujmov 

 Kvalifikovaný podnet – ako upozorniť na nepravdivé údaje v RPVS? 

 Výmaz RPVS – ako ho realizovať? 

 Sankcie – administratívne, obchodné a trestné  

 Zákon o verejnom obstarávaní a jeho prepojenie na RPVS 

 Kto a ako kontroluje dodržiavanie zákona? 

 Prechodné ustanovenia - čo sa stane s dodávateľmi zapísanými v Registri konečných 

užívateľov výhod, ktorý je platný do 31.01.2017? 

 Postup verejného obstarávateľa/obstarávateľa vo verejných obstarávaniach, v ktorých 

zmluva s dodávateľom nebude uzatvorená do 31.01.2017 

 Vyhláška MS SR – vzory podaní a prílohy k vyhláške 

 Účinnosti zákona od 01.02.2017 a od 01.08.2017 

 Prípadové štúdie 

 Diskusia 

 

 

TERMÍNY WEBINÁRA: 

 

                 23.02.2017 

                 09.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIESTO KONANIA:  

Nemusíte nikam chodiť. 

Stačí sa pripojiť cez internet a byť online – nielen cez chat. 

Všetko sa dozviete vo virtuálnej školiacej miestnosti. 

 

 

POTREBNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE: 

  
 

PC, notebook alebo tablet a internetové pripojenie. 

Nepotrebujete poznámkový blok a pero. Poznámky si môžete 

robiť priamo do elektronických učebných materiálov, ktoré 

dostanete pred školením. 

Hotline technická podpora pre pripojenie sa a na prácu 

s elektronickými učebnými materiálmi Vám bude poskytnutá 

pred školením a počas školenia. 

 

 

LEKTOR:  

JUDr. Pavel Nechala - advokát a managing partner advokátskej kancelárie Nechala & Co. s.r.o 

– www.advocate.sk.  

Od roku 2001 spolupracovník  slovenskej pobočky Transparency International. JUDr. Nechala 

sa podieľal na príprave viacerých legislatívných návrhov v oblasti boja proti korupcii.  

V súčasnosti sa venuje taktiež problematike podnikateľskej etiky, budovania prevenčných 

mechanizmov a whistleblowingu.   

JUDr. Nechala je oprávnenou osobou v zmysle zákona č. 316/2015 Z.z. 

 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 58,00 EUR + DPH 

Zahŕňa: náklady spojené s realizáciou školenia, prípravu elektronických učebných materiálov 

a technickú podporu pri školení. 
 

http://www.advocate.sk/

