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Cieľom prezentácie je 
pomenovanie 

potrebných zmien v 
rámci PTK
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Aktivita 1. dotazníkový 
prieskum
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Aktivita 2. analýza 
realizovaných PTK
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Dotazníkový prieskum



Dotazníkový prieskum bol realizovaný na členoch 
Slovensko.Digital a na externých subjektoch (napr. aj členovia 

ITAS, PPP, SISP).

Do prieskumu sa zapojilo 13 členov Slovensko.Digital a 10 
externých subjektov. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSfTN8EEe_pQH-3YcpCge90tez-C5cRebN4MiUepIzR4igPA/viewform?usp=send_form
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Otázky v rámci 
dotazníka



Otázka č. 1 - Zúčastnili ste sa ako firma niekedy PTK/RFI?

Otázka č. 2 - Ak ste sa doteraz nezúčastnili PTK/RFI, tak prečo, 
aké sú dôvody?

Otázka č. 3 - Myslíte si, že PTK sú vhodným nástrojom pre štát 
na overenie si pripravovaných nákupov, verejných 
obstarávaní?

Otázka č. 4 - Aké pozitíva podľa Vás PTK prinášajú štátu a 
prečo?



Otázka č. 5 - Akým negatívam, rizikám v rámci PTK podľa Vás 
musí štát čeliť a ako im vie predchádzať, resp. ich 
minimalizovať?

Otázka č. 6 - Čo z Vášho pohľadu a skúseností vnímate ako 
najväčšie prekážky pre aktívnu účasť firiem v rámci PTK?

Otázka č. 7 - Čo pre Vás predstavuje najväčšiu motiváciu pre 
účasť a zapojenie sa do PTK? 



Otázka č. 8 - V rámci PTK môže nastať situácia, že by mohlo 
byť vyzradené špecifické know-how, ktoré môže predstavovať 
Vašu výhodu v rámci následného verejného obstarávania. 
Považujete túto skutočnosť za reálne riziko? Ak áno, aké 
opatrenia v rámci PTK by ste navrhovali, aby sa toto riziko 
minimalizovalo?

Otázka č. 9 - Aké kľúčové odporúčania by ste dali štátu k 
príprave a realizácii PTK, aby PTK boli z Vášho pohľadu 
efektívne a aby ste boli motivovaní sa aktívne na PTK podieľať 
a reagovať?
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Analýza realizovaných 
PTK



Analýza bola realizovaná na 8 doteraz realizovaných PTK. Ide 
o PTK, o ktorých sme ako Slovensko.Digital mali vedomosť a 

publikovali sme ich na platforme.slovensko.digital

Predmetom analýzy bolo 6 PTK realizovaných k ŠÚ (ÚPVII, 
MŽP SR, ŠÚ SR, MS SR, NCZI) a 2 PTK realizované pred 

vyhlásením VO (MV SR, ÚVO)

https://platforma.slovensko.digital/c/spolupraca
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Poučenia 



1. Viac ako 90% subjektov považuje PTK za vhodný nástroj 
na overenie si pripravovaných nákupov

Členovia Slovensko.Digital = 100%
Externé subjekty = 90%

  



2. Viac ako polovica subjektov má skúsenosť s PTK zo 
súkromného sektora

Členovia Slovensko.Digital = 53,8%
Externé subjekty = 50%



3. Najväčšie prekážky pre aktívnu účasť subjektov v rámci 
PTK

Nedostatatočné promo, nedostatočné informácie zo strany štátu o príprave PTK
Nedostatok informácií a dokumentácie zverejnených pred realizáciou PTK 

Nie je jasne definovaný cieľ, otázky PTK zo strany štátu

Potreba veľkej investície času do prípravy reakcií v rámci PTK  



4. Motivácia subjektov pre účasť a zapojenie sa do PTK

Spoznanie potreby obstarávateľa a možnosť spresnenia jeho potreby vo 
vzájomnom dialógu

Po vyhodnotení PTK budú jasne zadefinované požiadavky, ciele, podmienky VO
Porovnanie názorov s ostatnými odborníkmi

Možnosť pripraviť si priestor pre účasť v budúcom obstarávaní a získať prehľad 
o teame na strane klienta a ich preferenciách/potrebách/náhľade na budúci 

projekt



5. Pozitíva pre štát

Lepšie definovanie požiadaviek a následne jasne definovaný cieľ
Nové pohľady na zamýšľaný predmet obstarania, nové technológie, rozšírenie 

počtu uchádzačov
Definovanie aj iných kritérií ako je len cena

Presnejšie a transparentnejšie určenie PHZ vs. prieskum trhu       



5. Riziká, ktoré musí štát mitigovať

Možnosť zneužitia informácií na odfiltrovanie konkurencie
Ak sú PTK nepripravené a realizujú ich nekompetentné osoby, je to strata času 

na oboch stranách
Nepripravenosť účastníkov PTK na oboch stranách

účelové smerovanie odporúčaní dodávateľov. minimalizovať ich je možné 
zapojením čo najširšieho spektra možných dodávateľov

Niekedy, predlzenie procesu obstarania, predchadzat sa da skorym 

naplanovanim PTK      



6. Prezradenie know-how

Cieľom PTK by nemalo byť zisťovanie možných riešení nejasne zadaného 
problému obstarávateľa, ale špecifikácia samotného problému obstarávateľa, 

dôvody, pre ktoré problém vzniká a čo obstarávateľ odstránením problému chce 
dosiahnuť. Zároveň by sa obstarávateľ cez PTK mal snažiť zistiť, kto zo 

zúčastnených firiem na PTK vie riešiť ktorú časť jeho problému jeho vlastnými 
riešeniami, kapacitami a čo subdodávkami od tretích strán. Nemal by sa snažiť 
zisťovať ako daný problém riešiť. V takomto prípade by riziko uvedené v otázke 

bolo minimalizované     



6. Prezradenie know-how vidíte ako riziko?

V takýchto prípadoch by mala byť možnosť označiť know-how ako dôverné a 
obstarávateľ by k tomu mal aj tak pristupovať, čiže použiť to len pre interné 

účely. Každý dodávateľ však má možnosť zvážiť toto riziko a v takom rozsahu aj 
pristúpiť ku konkrétnemu PTK

   



6. Prezradenie know-how vidíte ako riziko?

Áno, považujeme to za riziko. Zmluva o mlčanlivosti všetkých zapojených osôb 
v procese PTK, so sankciami na konkrétneho človeka

   



6. Prezradenie know-how vidíte ako riziko?

Či PTK je realizované alebo nie je dochádza vždy k predbežnej konzultácii medzi 
stakeholdermi a kreovaniu riešenia pred vypísaním VO. Riziko nie je veľké, dá sa 

minimalizovať rozdelením PTK na časti ideovú, ekonomickú a technologickú 
časť z ktorých by účastník nemusel dodať všetko ak má obavy. Úroveň detailu je 
aj tak pri ponukovaní rôzna a v RFI/PTK fáze nie je potrebné požadovať presné 

detaily

   



6. Prezradenie know-how vidíte ako riziko?

Aktuálne nie. Momentálne je situácia na trhu taká, že v takmer vo všetkých 
verejných zákazkách týkajúcich sa IKT je jediným hodnotiacim kritériom cena a 

nie kvalita/parametre dodávaného riešenia. V takýchto verejných 
obstarávaniach, kde sa súťaží len „cena“, špecifické know-how neprináša 
žiadnu konkurenčnú výhodu v rámci následného verejného obstarávania
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Závery 
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1. Potreba zlepšiť 
procesnú stránku 



- potrebné informovanie trhu
- vestník VO
- odborné združenia

- potrebný časový interval

- zverejnenie dokumentácie, otázok spolu s vyhlásením PTK
- podporná dokumentácia
- otázky v rámci PTK
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2. Potreba zlepšiť 
obsahovú stránku 



- štruktúrovanie obsahovej stránky PTK
- jasná špecifikácia potrieb 
- technický rozmer (technológie, možnosti trhu, alternatívy riešenia, …)
- ekonomický rozmer (PHZ, TCO, najdrahšia časť, …)
- riziká a ich mitigácia
- rozmer VO (podmienky účasti, kritériá, …)

- jasne definované otázky a úlohy na účastníkov v PTK
- účasť subjektu v PTK = jeho náklad
- účastník musí dostať jasné úlohy
- porovnateľnosť odpovedí

- spôsob kladenia otázok
- pýtam sa na motivácie, riziká a to v súvislostiach
- Prečo? Ako? Kde? ...
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Ďakujem za pozornosť

peter.kulich@slovensko.digital


