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Pochopenie podstaty PPP

• PPP
– Prečo partnerstvo? Oddelenie produkcie a 

financovania verejných statkov. Programové 
financovanie.financovanie.

• PPPP
– Nástroj finančného manažmentu vo verejnom 

sektore, nič viac než nástroj, navyše málo 
úspešný!



PPPP = nástroj

• Problém definovať, vypočítať a najmä 
reálne dosiahnuť:

– „Value for money“

• PSC často nepostačuje a ani ho nie je možné 
presne spočítať



Skúsenosti s PPPP

• Európska „case book“
• EIPA
• TIS• TIS



Predpoklady úspešnosti PPPP a 
univerzity

• MFSR: Politika pre realizáciu projektov 
verejno-súkromných partnerstiev 
(PPP): 
– Princípy, ktoré musia projekty PPP sp ĺňať:

• Odbornos ť a správny postup pri príprave PPP
• Dialóg so súkromným sektorom pred 

začiatkom procesu
• Transparentnos ť počas celého procesu
• Dôkladne pripravené zmluvy PPP
• Monitoring po čas celej životnosti



Predpoklady úspešnosti PPPP a 
univerzity

• Politika pre realizáciu projektov verejno-súkromnýc h 
partnerstiev – už v obsahu sporné miesta a problémy:
– Existujú dva základné dôvody, pre ktoré sa zvyšujú aktivity súkromného 

sektora v oblasti infraštruktúry. Prvým je fakt, že súkromný sektor je 
obvykle pri realizácii veľkých investícií efektívnejší  ako verejný sektor. 
A niet dôvodu, prečo túto efektívnosť nevyužiť aj v oblasti infraštruktúry. 
Druhým dôvodom je to, že prostredníctvom účasti súkromného sektora Druhým dôvodom je to, že prostredníctvom účasti súkromného sektora 
je možné zabezpečiť kvalitnejšiu infraštruktúru bez okamžitého vplyvu 
na výdavky rozpočtu verejnej správy (následne v texte revidované).

– Táto definícia pokrýva aj PPP, pričom PPP je špeciálny druh koncesie. 
Predmetom PPP totiž je spolu s uskutočnením stavebných prác aj 
zabezpečovanie  prevádzky. Preto sa každý PPP musí riadiť 
koncesným obstarávaním a musí mu byť pridelená koncesia. Tento fakt 
bude využitý pri regulácii PPP. 

– Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie sú signály o významnom využívaní  
PPP ..


