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Pravdivá Pravdivá 
informácia je to, informácia je to, 
na čom záležína čom záleží..““

„ „ 

Pravdivé informácie na jednom mieste.

Z tohto dôvodu vznikol systém, ktorý zhromažďuje a
analyzuje informácie nielen z verejného obstarávania
alebo oblasti financií.

Cieľom projektu je priniesť do verejného obstarávania
transparentnosť, umožniť verejnú kontrolu každej zákazky každého 
obstarávateľa a každého uchádzača.

TRANSPAREX je systém, ktorý pomáha tvoriť argumenty na základe dát. 
Názor, ktorý nie je podložený dátami, môže uškodiť.

TRANSAPREX znamená, že viac nemusíte získavať
informácie z rôznych stránok. Financie, vzťahy,
prepojenia, kataster, obstarávanie, tendre, partneri,
alebo referencie, právnické aj fyzické osoby, všetko na
jednom mieste, prehľadne spracované s inováciami, ktoré
nás robia výnimočnými.

Matúš Džuppa
Zakladateľ projektu TRANSPAREX
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V TRANSPAREX zhromažďujeme všetky verejne 
dostupné databázy a pomocou vlastných algoritmov 
poskytujeme informácie o právnických aj fyzických 
osobách – podnikateľoch. Skúmanie konfliktu 
záujmov, vyhľadávanie v katastri nehnuteľností 
alebo najväčšia databáza referencií a dodávateľov, 
to sú len niektoré zo služieb TRANSPAREX.

3

Unikátny agregátny a analytický informačný projekt o 
právnických osobách a živnostníkoch vrátane nehnuteľného 
majetku podnikateľov čI subjektov verejnej správy.

TRANSPAREX analyzuje obchodné správanie dodávateľov, nákupné správanie 

obstarávateľov a informácie dopĺňa viac než 246 tisíc overenými referenciami.

516 571+ 
Firiem a organizácií

246 983+ 
Overených referencií

62 184+ 
Dodávateľov vo verejnom 

obstarávaní

13 539+ 
Aktívnych tendrov

27 000 000+   
Záznamov v katastri 

nehnuteľností

10 547+ 
Verejných obstarávateľov

a obstarávateľov

NAŠIM CIEĽOM JE 
TRANSPARENTNOSŤ
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NAJVÄČŠIA DATABÁZA 
VEREJNÝCH 
OBSTARÁVANÍ

4

Jediná databáza všetkých realizovaných verejných obstarávaní.

Informácie o všetkých predložených ponukách v súťažiach vyhlásených vo  vestníku

verejného obstarávania aj elektronického trhoviska.

Vyhlasujete novú zákazku? Potrebujete sa inšpirovať úspešnými súťažami? 

Vyhľadajte zákazku podľa kľúčových slov, zistite ako prebiehala, aké boli predložené 

cenové ponuky a nastavte súťaž podľa výsledkov iných.

Vďaka našim dátam sme už pomohli viacerým verejným obstarávateľom, či už 

formou interného auditu, spätnou kontrolou realizovaných súťaží a identifikácie 

rizikových zákaziek či dodávateľov. Aj vďaka nám dnes realizujú zákazky bezpečne.

Pri svojej práci využívajú TRANSPAREX aj organizácie ako Zastavmekorupciu, 

slovensko.digital či Transparency international. 

ČO TÝM ZÍSKATE?

  Analýzy a štatistiky vo verejnom obstarávaní,

  prehľad o všetkých realizovaných zákazkách,

  možnosť porovnania s inými obstarávateľmi,

  dáta pre potreby vnútornej kontroly organizácie.

Audit verejného obstarávateľa je najlacnejšou cestou ako sa môže organizácia 

vyhnúť chybám v budúcnosti.

Tím TRANSPAREX na objednávku do 2 pracovných dní vykoná kontrolu verejného 

obstarávania pred jeho vyhlásením a nájde akékoľvek možné chyby v súťažných 

podkladoch. 

Vyhodnocujete súťaž a potrebujete názor nezávislých odborníkov? Obráťte sa na 

nás cez info@transparex.sk.
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KONFLIKT
ZÁUJMOV
Zisťujte nie len konflikt záujmov pomocou 
Služby konflikt check.

Nové funkcionality umožňujú skúmať konflikt záujmov ale aj vyhodnotiť splnenie 

osobného postavenia uchádzačov v reálnom čase. 

Viete, že za proces verejného obstarávania je vždy zodpovedný štatutár? Využitím 

TRANSPAREX si zabezpečíte právnu ochranu.  

Podľa zákona o verejnom obstarávaní ako aj rozhodnutí Úradu pre verejné 

obstarávanie či Centrálneho koordinačného orgánu kontrolujúceho zákazky 

financované z Európskych fondov, je verejný obstarávateľ povinný aktívne skúmať 

potenciálny konflikt záujmov.

Čestné prehlásenie členov komisie pre splnenie týchto povinností nestačí. Konflikt 

záujmov je potrebné skúmať aj pri zákazkách s nízkou hodnotou.

AKO TO FUNGUJE?
V službe KONFLIKT CHECK, Jednoducho stačí zadať názov obstarávateľa, mená 

členov komisie na vyhodnotenie ponúk a názvy alebo IČO uchádzačov. Systém 

preskúma konflikt záujmov za vás. Protokol jednoducho uchováte v dokumentácii z 

verejného obstarávania.

Pri zistenom konflikte záujmov je automaticky udeľovaná finančná korekcia 

vo výške 100% financovania NFP.  Ako príklad uvádzame konflikt záujmov 

identifikovanom v  rozhodnutí UVO č. 5018-6000/2019-OD/6 medzi firmou AIP 

projekt, s.r.o. ako autorom projektovej dokumentácie a firmou OPL, s.r.o. 

Aktívne skúmanie konfliktu záujmov overujú kontrolné orgány:

6 Táto služba je súčasťou balíkov KONFLIKT CHECK, PROFESSIONAL, PROFESSIONAL-K
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OSOBY
A PREPOJENIA

8 Táto služba je súčasťou balíkov PROFESSIONAL, PROFESSIONAL-K

Kompletné informácie o všetkých majetkových prepojeniach 
fyzických osôb. Štatutári, koneční užívatelia výhod a  majetková 
účasť.

Rýchly prehľad o každej spoločnosti,  v ktorej má fyzická osoba zastúpenie vrátane 

finančných ukazovateľov a vzťahov k majetku firiem.

Overenie prepojení fyzických a právnických osôb vďaka najväčšej databáze na 

Slovensku. Získate informácie o vzájomných prepojeniach vašich obchodných 

partnerov.

Napriek tomu, že doteraz na Slovensku boli snahy o zverejňovanie majetkových 

prepojení osôb a firiem, TRANSPAREX vytvoril pomocou najväčšej databázy 

jedinečný systém overovania skutočných majiteľov firiem, ich vzťahy a väzby. 

ČO TÝM ZÍSKATE?
  Informácie o osobách a spoločnostiach a prepojeniach medzi nimi.

  Rýchly prehľad o stave prepojených firiem.

  Zoznam všetkých nehnuteľností prepojených spoločností.
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ANALÝZA VEREJNÝCH 
OBSTARÁVATEĽOV

10 Táto služba je súčasťou balíkov PROFESSIONAL, PROFESSIONAL-K

Jedinečná databáza transparex obsahuje informácie o všetkých 
zákazkách realizovaných verejnými obstarávateľmi.
 
Každá zákazka obsahuje informácie o predložených ponukách, 
cenách, priebehu a výsledku verejného obstarávania.

Ste verejným obstarávateľom? Vďaka jedinečným analýzam získate informácie o 

všetkých vašich zákazkách, slabých aj silných stránkach nákupov. 

Uchádzači vo verejnom obstarávaní, ale aj verejnosť či kontrolné orgány, majú 

možnosť zistiť ako mesto/obec obstaráva, kto vyhráva zákazky a v akých cenách. 

Nami vytvorené analýzy a štatistické nástroje umožňujú získať obraz o nákupnom 

správaní sa verejného obstarávateľa, jeho dodávateľoch, dosahovaných úsporách 

ale aj rizikách či neštandardnom nákupnom správaní.  

ČO TÝM ZÍSKATE?

  Analýzy verejných obstarávateľov.

  Jedinečný nástroj na výkon vnútornej kontroly.

  Možnosť porovnania s podobnými obstarávateľmi.

  Prehľad realizovaných obchodov.

Pridajte sa k zodpovedným obstarávateľom, ktorí majú svoje nákupy pod 

kontrolou
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AUDIT A KONTROLA 
VEREJNÉHO 
OBSTARÁVANIA

12 Táto služba je súčasťou DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB

Verejným obstarávateľom ponúkame naše analytické služby 
založené na praktických skúsenostiach s využitím databáz.  

AUDIT VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Vykonáme analýzu realizovaných verejných obstarávaní za vami vybrané obdobie 

so zameraním na zistenie vašich slabých a silných stránok. Porovnáme jednotlivé 

ukazovatele s rovnakými obstarávateľmi a navrhneme opatrenia na zvýšenie 

transparentnosti, efektívnosti a hospodárnosti jednotlivých postupov, zvýšenie 

počtu konkurentov v súťažiach či dosahovanie vyšších úspor v predkladaných 

ponukách.

PORADÍME PRI PRÍPRAVE SÚŤAŽE

Ak pripravujete verejné obstarávanie a chcete si byť istí správnosťou nastavených 

podmienok účasti, požiadavkami súťažných podkladov alebo inými podmienkami 

súťaže, náš tím vám do 2 pracovných dní celú súťaž skontroluje alebo telefonicky, 

osobne či písomne poskytne poradenstvo v prípravnej fáze, počas realizácie súťaže 

alebo v čase plnenia zmluvy.

KONTROLA PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Ponúkame pomoc pri kontrole realizovaných verejných obstarávaní, napríklad pred 

ohlásenou kontrolou Vládneho auditu, Najvyššieho kontrolného úradu, orgánom 

vnútornej kontroly akým je Hlavný kontrolór samosprávy. Do 7 pracovných dní 

vykonáme procesnú analýzu ukončených verejných obstarávaní a pripravíme vás 

na kontrolu. 

AUDIT A KONTROLA

Príprava Analýzy Štatistiky Porovnanie Hodnotenie Návrhy Report Konzultácie



13



14

MONITORING
NOVÝCH ZÁKAZIEK

14 Táto služba je súčasťou balíka MONITOR

Informácie o všetkých nových zákazkách na jednom mieste.

Len v roku 2020 bolo realizovaných viac než 127 000 zákaziek za viac než 2,6 

miliardy EUR.  

V TRANSPAREX nájdete priemerne 500 nových obchodných príležitostí denne s 

mailovými notifikáciami a výberom zákaziek na mieru.

TRANSPAREX denne prehľadá viac než 9 567 webových stránok verejných 

obstarávateľov a nájde všetky zverejnené zákazky, vrátane zákaziek s nízkou 

hodnotou.

Klient jednoduchou formou určí oblasť zákaziek, ktoré ho zaujímajú, napríklad 

pomocou kľúčových slov alebo CPV kódov. Výber je možné zúžiť podľa stanovených 

kritérií, napríklad cena, kraj alebo okres, v ktorom by sa chcel o zákazky zaujímať. 

Prostredníctvom mailu sú doručované informácie o nových obchodných 

príležitostiach v prehľadnej forme, vrátane kompletnej dokumentácie k jednotlivým 

zákazkám.

ČO TÝM ZÍSKATE?

  Denné notifikácie o nových zákazkách. 

  Informácie prehľadnou formou.

  Najväčší zdroj obchodných príležitostí na SR.
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OVERENIE 
OBCHODNÝCH 
PARTNEROV

16 Táto služba je súčasťou balíkov PROFESSIONAL, PROFESSIONAL-K

Viac než 790 tisíc predložených ponúk v 480 tisíc zákazkách 
ponúka prehľad o všetkých úspešných ale aj neúspešných 
ponukách firiem, ktoré sa zúčastnili verejného obstarávania.

Možnosť analýzy konkurencie z pohľadu ich odberateľov, konkurentov, 

predkladaných ponukách a ponúkaných cenách vám poskytnú informačnú výhodu.

Hľadáte nových dodávateľov alebo obchodných partnerov? Viac než 246 tisíc 

overených referencií dávajú v kombinácii s analýzou obchodného správania, 

účtovnými závierkami a finančnými ukazovateľmi možnosť výberu ideálnych 

obchodných partnerov.

Chcete byť lepší ako konkurencia? Sledujte ich predložené ponuky, súťaže v ktorých 

vyhrávajú a v ktorých predkladajú ponuky. Analyzujte ich konzorčných partnerov a 

vylepšite vlastnú obchodnú stratégiu.

ČO TÝM ZÍSKATE?

  Obchodná analýza konkurencie.

  Prehľad o reálnych ponukových cenách.

  Možnosť výberu dodávateľov.

  Najväčšia databáza referencií.

Naši spokojní klienti sú aj:
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FINANČNÉ, EKONOMICKÉ 
A RIZIKOVÉ 
UKAZOVATELE
Účtovné závierky právnických firiem spracované v prehľadnej 
forme skrátených výkazov vrátane historických údajov a 
prehľadoch trendu vývoja.

Pokročilé štatistiky a hodnotenia vrátane prehľadu o vývoji pre zvýšenie efektivity 

marketingu, obchodu a stratégií. 

Účtovné závierky právnických osôb vrátane skrátených výkazov pre rýchlejšiu 

orientáciu, rizikové udalosti, dlžníci na zdravotnom a sociálnom poistení, 

inšpektorát práce, dlžníci štátu.

ČO TÝM ZÍSKATE?
  Prehľad o financiách právnických osôb. 

  Credit score

  Nedoplatky a rizikové udalosti

  Právne informácie o právnických osobách a živnostníkoch 

  Prehľad o majetkových a personálnych prepojeniach firiem

  Informácie o nehnuteľnostiach právnických osôb

TRANSPAREX obsahuje informácie o všetkých právnických a fyzických 

osobách podnikateľoch registrovaných na Slovensku. Získate nie len prehľad 

o ekonomických ukazovateľoch firiem, ale vďaka doplňujúcich informáciám zistíte 

všetky majetkové a personálne prepojenia či zápisy v katastri nehnuteľností. 

Nemusíte viac vyhľadávať na rôznych stránkach čo nájdete na jednej. 

V TRANSPAREX sa nachádza všetko dôležité pre vaše podnikanie.

Táto služba je súčasťou balíkov PROFESSIONAL, PROFESSIONAL-K
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KATASTER 
NEHNUTEĽNOSTÍ
BEZ OBMEDZENÍ
TRANSPAREX ako prvý na Slovensku prináša možnosť 
vyhľadávania v katastri nehnuteľností bez akýchkoľvek 
obmedzení.

Všetky záznamy môžete získať jedným klikom.

Viac než 27 miliónov záznamov katastra nehnuteľností s 8 miliónmi vlastníkmi  a 

jedinečná služba ktorú na Slovensku ako prvý sprístupnil TRANSPAREX.

Vyhľadávanie v katastri nehnuteľností len podľa mena, názvu právnickej osoby 

alebo IČO nie je obmedzené zadávaním presných údajov ako číslo listu vlastníctva 

alebo katastrálne územie či časovým limitom. Využitie najmä pre advokátov, banky 

alebo poisťovne.

ČO TÝM ZÍSKATE?
  Neobmedzené vyhľadávanie v katastri nehnuteľností,

  vyhľadávanie podľa mena alebo IČO,

  bez čakania,

  listy vlastníctva priamo z katastra.

Overenie majetkových práv vašich klientov bez čakania a v reálnom čase. 

Príklad využitia:

POISŤOVNE    Nové príležitosti poistenia, zvýšenie objemov poistných   

   plnení ai.

BANKY    Rýchly prehľad majetku klientov pri poskytovaní úverov

   a vyhodnocovaní rizík.

ADVOKÁTI    Jednoduchšie vymáhanie pohľadávok.

20

REALITNÉ
KANCELÁRIE

Možnosť sledovania nákupov nehnuteľností, sledovanie 

záložných práv alebo exekučných blokácií prevodov.

Táto služba je súčasťou balíka PROFESSIONAL-K
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CENNÍK

22

Cenník a všetky služby, ktoré jednotlivé balíky obsahujú nájdete 
na našich stránkach www.transparex.sk

Pre viac informácií alebo vytvorenie objednávky nás kontaktujte tu:

info@transparex.sk0948 644 944 www.transparex.sk
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Mgr. Ján Džuppa 

Zodpovedný za vedenie spoločnosti. V minulosti pracoval v nadnárodných 

konzultačných spoločnostiach, kde sa venoval auditu a ekonomickému 

poradenstvu pre najväčšie slovenské a medzinárodné firmy.

Ing. Miroslav Staroň

Zodpovedný za vývoj systému a technickú prevádzku. Bol členom medzinárodných 

developerských tímov zameraných na vývoj softvérových riešení.

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania v projekte. Je spoluautorom 

publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Judikatúra Súdneho dvora 

EÚ vo veciach verejného obstarávania a pôsobí ako predseda Únie profesionálov 

verejného obstarávania.

PhDr. Matúš Džuppa, LL. M.

Autor myšlienky a projektu TRANSPAREX. V minulosti bol autorom systému na 

elektronické verejné obstarávanie ELENA.

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.

Profesionálne pôsobiaci na Katedre bankovníctva a investovania Technickej 

univerzity v Košiciach, v praxi sa venuje hlavne výskumom v oblasti Informačnej 

spoločnosti.

NAŠE CIELE
  Zvyšovať transparentnosť vo verejnom obstarávaní a obchodných vzťahoch.

  Prostredníctvom verejnej kontroly zvýšiť efektivitu pri nakladaní s verejnými 

zdrojmi.

  Otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské 

prostredie na Slovensku.

  Zvyšovať záujem firiem o štátne zákazky.

  Pomáhať obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov.

KTO JE TRANSPAREX?



WWW.TRANSPAREX.SK

ProWise, a.s.
Aruba Business Center s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
0948 644 944
info@transparex.sk 


