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Program k semináru Transparency International Slovensko a Transparency International 

Maďarsko: 

Verejné obstarávanie a hospodárenie 

s majetkom samospráv 
 

Seminár je súčasťou projektu: 

Budovanie sietí pre zvýšenie kapacít na posilnenie udržateľnosti 

transparentných miestnych samospráv na Slovensku a v Maďarsku 
 

14. november 2011 

COOP Jednota, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovensko 
 

PROGRAM 
 

10:50 – 11:00 Otvorenie     

11:00 – 11:20 
Elektronické aukcie na Slovensku 

Doc. Ing. Emília Sičáková – Beblavá, PhD. 

11:20 – 11:40 Diskusia 

11:40 – 12:00 

Financovanie v maďarských samosprávach – z pohľadu 

transparentnosti 

Dr. Adrián Fabián 

12:00 – 12:20 Diskusia 

12:20 – 12:50 Obedná prestávka 

12:50 – 13:10 
Prístup k informáciám a hospodárenie v mestských firmách 

Mgr. Ivan Rončák 

13:10 – 13:30 Diskusia 

13:30 – 13:40 Záver seminára 
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O projekte 
Pripravovaný seminár je súčasťou výstupov aktivít realizovaných v rámci cezhraničného projektu 
Transparency International Slovensko a Transparency International Maďarsko s názvom Budovanie sietí 
pre zvýšenie kapacít na posilnenie udržateľnosti transparentných miestnych samospráv na Slovensku a 
v Maďarsku, ktorého hlavným cieľom je posilnenie kapacít transparentného riadenia a rozhodovania v 
miestnych samosprávach na Slovensku a v Maďarsku ako základne pre znižovanie korupcie na danej úrovni 
riadenia verejného sektora. Daný projekt je súčasťou Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská 
republika – Slovenská republika 2007-201. 
 
Boli by sme veľmi radi, keby ste prijali naše pozvanie zúčastniť sa semináru, a boli tak súčasťou tejto 
cezhraničnej snahy zlepšiť stav transparentnosti a rozhodovania v miestnych samosprávach na Slovensku a 
v Maďarsku.  
 
Cestovné inštrukcie 
Seminár sa uskutoční v pondelok 14.11.2011 od 10:50 do 13:40 
Miesto konania: COOP Jednota, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava  
  

 
 
Jazyk seminára 
Prednášky a diskusie budú v slovenskom a maďarskom jazyku. Organizátor zabezpečuje simultánne 
tlmočenie. 
 
Parkovanie 
Parkovanie je možné pred a za budovou a je platené.  
 
Strava 
Počas trvania semináru je k dispozícii občerstvenie vrátane obeda.  
 
Poplatok za účasť 
Účasť na seminári vrátane stravy je bezplatná. 
 
Prosím potvrďte Vašu účasť do 10. novembra 2011. Môžete tak urobiť emailom alebo telefonicky na 
satnikova@transparency.sk alebo na t.č. 02/5341 7207. 

mailto:satnikova@transparency.sk

