
 
Oddelenie komunikácie 

Štefánikova 15 
811 05 Bratislava 

 

 
 

Telefón  E-mail Internet IČO 

02/2092 8156 info@vicepremier.gov.sk http://www.vicepremier.gov.sk 50349287 

 

                                    

Vážený pán 
Ján Suchal 
Púpavova 31 
841 04 Bratislava 
via umeju@mail.chcemvediet.sk 

                                     

.
 

.
 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 

65/2019-oK-14

Vybavuje/referent 

oK/Nittmannová 

Dátum 

      31.10.2019

 
Vec: Kampaň na informatizáciu – „odpoveď“ 
 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 
ďalej len „úrad“) ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) Vám 
v súlade s rozhodnutím č. 006158/2019/KVÚ úradu zastúpeným vedúcim úradu 
príslušným na rozhodnutie o rozklade podľa § 19 ods. 2 a 3 zákona  
o slobode informácií, § 59 ods. 2 a § 61 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) zo dňa 17. októbra 
2019 sprístupňuje informácie požadované vo Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií  
zo dňa 23. septembra 2019. Žiadali ste nasledovné informácie: 

 
„v spote, ktorý je vysielaný aj verejne v médiách a na sociálnych sieťach 
(https://www.facebook.com/watch/?v=372577340303991) uvádzate, že "sa vďaka nim 
(projektom) ušetrilo až 2,75 miliardy eur", žiadam o uvedenie spôsobu/metodiky, ktorou 
bolo toto číslo vypočítané. - zoznam projektov, o ktorých spot hovorí. - vyčíslenie 
prínosov podľa projektov (tabuľka projekt, prínos v EUR), ak je to možné aj očakávaný 
rok kedy tento prínos nastane alebo nastal. - informáciu o tom akým spôsobom sa tieto 
prínosy merajú počas prevádzky projektov (pre existujúce a minulé projekty) a budúce 
projekty. - všetky podklady, ktoré boli využité na výpočet ušetrenej sumy a ak je to 
možné aj vrátane všetkých príloh. - zmluvu, ktorou bola realizovaná výroba tohto spotu 
vrátane všetkých príloh. - spôsob akým bola určená predbežná hodnota tejto zákazky 
(spot) - zoznam oslovených subjektov pre túto zákazku a ponuky od oslovených 
subjektov pre túto zákazku (spot) vrátane všetkých príloh. - všetky akceptačné protokoly 
k tejto zákazke.“ 
 
K Vašej žiadosti úrad ako povinná osoba uvádza: 
 

K časti „žiadam o uvedenie spôsobu/metodiky, ktorou bolo toto číslo vypočítané - 
zoznam projektov, o ktorých spot hovorí” úrad uvádza, že v spote sa uvádza informácia 
o šetrení času a peňazí kvantifikovaná na úspory v eurách z projektov, ktoré sa 
realizovali, a ktorých realizácia nás ešte len čaká. Metodika výpočtu úspor pozostáva  
z mapovania transakcií z už zrealizovaných projektov (dostupné v metaIS) a porovnania  
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týchto transakcií podľa typu vplyvu na občana (priamy/nepriamy vplyv) a vynásobením 
počtu týchto transakcií konštantou v zmysle doložky vplyvov a analýzy vplyvov  
na občana/podnikateľa. Zoznam projektov, o ktorých spot hovorí, Vám zasielame 
v prílohe. V zozname sú vyčíslené náklady každého projektu. Projekty OPIS sa 
v danom zozname nachádzajú v prvom hárku dokumentu, pričom ich výpočet vychádza 
z jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Manuálne bol odsledovaný 
počet transakcií a vynásobený jednotkovou úsporou. Projekty OP II sa v dokumente 
nachádzajú v druhom hárku. Na základe schválených projektov bol manuálne sčítaný 
ich konkrétny plánovaný prínos podľa CBA. 

 
V časti „informáciu o tom akým spôsobom sa tieto prínosy merajú počas 

prevádzky projektov (pre existujúce a minulé projekty) a budúce projekty” úrad uvádza, 
že prínosy ukončených projektov sa merajú počtom reálne realizovaných transakcií 
vynásobených jednotkovou úsporou v súlade s jednotnou metodikou na posudzovanie 
vybraných vplyvov. Prínosy plánovaných projektov boli vypočítané na základe tzv. cost 
benefit analýzy, ktorá je súčasťou každého projektu.  
 

K časti „všetky podklady, ktoré boli využité na výpočet ušetrenej sumy a ak je to 
možné aj vrátane všetkých príloh” povinná osoba uvádza, že všetky Vami požadované 
informácie sa nachádzajú v zozname projektov, ktorý je súčasťou časti „žiadam  
o uvedenie spôsobu/metodiky, ktorou bolo toto číslo vypočítané - zoznam projektov,  
o ktorých spot hovorí” Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií. 
 

V časti „zmluvu, ktorou bola realizovaná výroba tohto spotu vrátane všetkých 
príloh. - spôsob akým bola určená predbežná hodnota tejto zákazky (spot) – zoznam 
oslovených subjektov pre túto zákazku a ponuky od oslovených subjektov pre túto 
zákazku (spot) vrátane všetkých príloh. - všetky akceptačné protokoly k tejto zákazke“ 
úrad uvádza, že zmluvu k zákazke, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, 
Vám zasielame v prílohe. 
 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená prieskumom trhu, a to oslovením 
potenciálnych hospodárskych subjektov za účelom predloženia cenovej ponuky. 
Akceptačný protokol Vám zasielame v prílohe. 
 

Medzi oslovené subjekty, z ktorých bola určená predpokladaná hodnota zákazky, 
patria: 
 
Creative Department, s.r.o. 
Mišíkova 10/A, 
811 06 Bratislava 
IČO: 35 817 615 
 
MullenLowe GGK, s.r.o. 
Mlynské luhy 86A, 
821 05 Bratislava 
IČO: 18 629 555 
 
 
 
 
 
OREO, s.r.o. 
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Vajnorská 1 
831 03 Bratislava 
IČO: 35 849 614 
 

Ponuky všetkých troch subjektov Vám zasielame v prílohe. 
 

Predmetné sprístupnenie Vám úrad ako povinná osoba podľa zákona o slobode 
informácií zasiela v zmysle Vašej požiadavky na spôsob sprístupnenia informácií  
na Vami uvedenú e-mailovú adresu.  

 

S pozdravom 
PhDr. Karolina Tichá, M.A., PhD.  

vedúca oddelenia 
 
 

Prílohy: 
 
Príloha č. 1 – Zoznam projektov 
Príloha č. 2 -  Zmluva o dielo č. 760/2019 
Príloha č. 3 – Akceptačný protokol 
Príloha č. 4 – Ponuka - MullenLowe GGK, s.r.o. 
Príloha č. 5 – Ponuka - Creative Department, s.r.o. 
Príloha č. 6 – Ponuka – OREO, s.r.o. 
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 028720/2019

Vec: Kampaň na informatizáciu

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 31.10.2019  
13:44 Tichá, Karolína vedúci oK riaditeľka odboru Nie  Schvaľujem 

bez zmien
Ukončiť 
spracovanie - 
odoslanie

31.10.2019  
13:45 Nittmannová, Ivana, Mgr.

referent 
spracovania 
žiadostí

oK  Áno Info - úrad  
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