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Vec: Podozrenie z nehospodárneho využívania prostriedkov EÚ pri vybudovaní nového 
webového portálu Národného lesníckeho centra

                                                                                                             OLAF – European Anti-Fraud 
Office

                                                                                       European Commission
                                                                             Rue Joseph II, 30

                                                                       1000 Brussels
                                                              Belgium

                                                                                  V Štrasburgu dňa 10.2.15

Vážené dámy a páni, 

Obraciam sa na vás s ďalším podnetom týkajúcim sa podozrenia z nehospodárneho 
využívania prostriedkov Európskej únie. Ide o potenciálne predraženie pri vybudovaní 
nového webového portálu Národného lesníckeho centra aj za podpory prostriedkov EÚ. 

Príspevková organizácia Národné lesnícke centrum v roku 2010 uzatvorila zmluvu na 
vytvorenie webového portálu Národného lesníckeho centra. Túto zmluvu následne v roku 
2010 na pokyn vtedajšieho riaditeľa NLC kontrolovala Ľubica Lapinová, ktorá bola v tom 
čase kontrolórkou Národného lesníckeho centra. Ľubica Lapinová zistila pri tejto kontrole 
závažné nezrovnalosti, ako napríklad to, že NLC odoslalo informácie o vyhodnotení víťazovi 
obstarávania webového portálu Národného lesníckeho centra deň pred tým, ako malo 
prebiehať oficiálne vyhodnotenie tohto obstarávania. 

Po výmene riaditeľa NLC však bola Ľubica Lapinová v januári 2012 prepustená, pričom ako 
dôvod výpovede bola uvedená nadbytočnosť. Tento dôvod bol uvedený napriek tomu, že 
Ľubica Lapinová bola jedinou kontrolórkou NLC a Národné lesnícke centrum má ako štátna 
príspevková organizácia povinnosť zabezpečiť výkon vnútornej kontroly. 

Okresný súd vo Zvolene však 30. januára 2015 vydal rozsudok, podľa ktorého táto výpoveď 
nebola platná. V súvislosti s týmto prípadom tiež Ľubica Lapinová získala ocenenie Biela 
vrana za "dôslednosť pri výkone pracovných povinností kontrolórky, aj napriek tlaku zo 
strany nadriadených". 

Okrem potenciálne zmanipulovaného verejného obstarávania webového portálu Národného 
lesníckeho centra však existuje aj podozrenie z výrazného predraženia. Vzhľadom na podobu 
a funkcie webového portálu Národného lesníckeho centra totiž mnohí odborníci považujú 
cenu 490 053 eur za neadekvátnu. Podľa niektorých odborníkov mohlo predraženie dosiahnuť 
až 100-násobnú úroveň. Napriek možnému predraženiu navyše webový portál Národného 
lesníckeho centra nebol spustený ani v zmluvne stanovenom termíne - do konca roka 2011. 

O potenciálnej manipulácii, resp. predražení obstarávania pri webovom portáli Národného 
lesníckeho centra informovali aj mnohé médiá a v súvislosti s tým tiež podali traja poslanci 
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 trestné oznámenie. Napriek týmto všetkým 
faktom však vedenie NLC ešte v novembri 2014 vydalo stanovisko, podľa ktorého "žiadna z 
početných kontrol vykonaných v tejto veci v NLC nepotvrdila (...) „zneužitie“, či 
„tunelovanie“ verejných zdrojov."

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa preto obávam, že pri nákupe webového portálu Národného 
lesníckeho centra mohli byť poškodené finančné záujmy európskych spoločenstiev. 



Ďalšie informácie k tomuto prípadu prikladám v prílohách. Prosím dajte mi vedieť, či sa s 
uvedeným prípadom budete zaoberať a aký bude ďalší priebeh vášho šetrenia. Verím, že 
rýchle a efektívne vyriešenie tohto prípadu je aj vo vašom záujme. 

S pozdravom

Richard Sulík, predseda strany SaS a poslanec Európskeho parlamentu
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