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Úvod 
 

Slovenská republika (ďalej len „SR“) sa v septembri 2011 zapojila do Iniciatívy pre otvorené 

vládnutie (z angl. Open Government Partnership, ďalej len „OGP“), ktoré so svojimi 65 členskými 

krajinami patrí v súčasnosti k najrýchlejšie rastúcim medzinárodným iniciatívam na svete. 

Pristúpením k OGP ukázala SR schopnosť a vôľu venovať sa témam ako je transparentnosť, 

participácia a otvorená verejná správa. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) bol určený ako zastrešujúca inštitúcia tejto iniciatívy v SR. 

 

Napĺňanie cieľov otvoreného vládnutia v SR prebieha formou zadefinovania úloh v akčných 

plánoch. To sa deje za pomoci konzultácií širokého spektra organizácií verejnej správy, akademickej 

obce, mimovládnych neziskových organizácií a nezávislých expertov, ktorí sú zahrnutí do procesu 

dialógu a participujú na tvorbe ich obsahu.  

 

Prvý Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013  schválila vláda SR 

uznesením č. 50 z 22. februára 2012.  V poradí druhý Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR 

na rok 2015 (ďalej len „AP OGP 2015“) bol schválený uznesením vlády č. 59 z 11. februára 2015.  

ÚSV ROS v priebehu januára až polovice marca 2016 koordinoval vypracovanie Hodnotiacej 

správy implementácie AP OGP 2015. Proces hodnotenia bol postavený na participatívnych 

princípoch1. Správa vznikala na základe viacerých procesov: 

 z hodnotení úloh samotných zodpovedných za plnenie jednotlivých úloh, čiže rezortov 

a ostatných orgánov štátnej správy, jednak z hodnotenia, 

 z práce pracovných skupín pre jednotlivé kapitoly, 

 z verejného pripomienkovania hodnotiacej správy. 

 

Predkladaná Hodnotiaca správa implementácie AP OGP 2015 vyhodnocuje stav implementácie 

záväzkov v jednotlivých kapitolách - otvorené informácie, otvorené vzdelávanie a výskum, vláda 

otvorená pre dialóg a otvorená justícia. 

 

Cieľom predkladanej hodnotiacej správy je nielen záväzky vyhodnotiť, ale aj poučiť sa zo 

skúseností z priebehu implementácie akčného plánu. Vyhodnotenie záväzkov zároveň predurčuje 

podobu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019. 

 

Táto Hodnotiaca správa k implementácii AP OGP 2015 bude doplnená ďalšou hodnotiacou 

správou od nezávislých expertov centrály Iniciatívy pre otvorené vládnutie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 viac informácií na stránkach   http://www.minv.sk/?ros_ogp_tvorba_2016-19&sprava=pripravujeme-akcny-

plan-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-roky-2016-2019, 
http://www.minv.sk/?ros_ogp_hodnotenie_2015&sprava=verejna-diskusia-hodnotiaca-sprava-k-implementacii-
akcneho-planu-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-rok-2015)  

http://www.minv.sk/?ros_ogp_tvorba_2016-19&sprava=pripravujeme-akcny-plan-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-roky-2016-2019
http://www.minv.sk/?ros_ogp_tvorba_2016-19&sprava=pripravujeme-akcny-plan-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-roky-2016-2019
http://www.minv.sk/?ros_ogp_hodnotenie_2015&sprava=verejna-diskusia-hodnotiaca-sprava-k-implementacii-akcneho-planu-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-rok-2015
http://www.minv.sk/?ros_ogp_hodnotenie_2015&sprava=verejna-diskusia-hodnotiaca-sprava-k-implementacii-akcneho-planu-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-rok-2015
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I. Otvorené informácie 

AP OGP 2015 nadviazal na Akčný plán OGP 2012 – 2013, v ktorom jednou z hlavných kapitol 

bola kapitola Otvorené informácie. Záväzky v kapitole Otvorené informácie riešia problematiku 

zverejňovania verejných dát vo forme otvorených dát a webovú aplikáciu o aktuálnom využívaní 

štrukturálnych fondov, Finančnom mechanizme EHP, Nórskom finančnom mechanizme, Švajčiarskom 

finančnom mechanizme a ďalších rezortných dotačných schém 

 

Zavedenie a spustenie portálu otvorených dát www.data.gov.sk v SR patrí medzi najväčšie 

úspechy, ktoré sa podarilo dosiahnuť v rámci Akčného plánu OGP 2012 – 2013.  Cieľom úloh AP OGP 

2015 v tejto kapitole bolo: 

 vypracovať aktualizovaný zoznam všetkých datasetov orgánov uvedených ako zodpovedných 

vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v ich pôsobnosti spolu s plánom ich 

postupného zverejňovania na portáli otvorených dát, 

 zverejniť datasety, 

 vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a tieto datasety, zverejniť 

prednostne, 

 vypracovať stratégiu sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy a predložiť 

ju na rokovanie vlády. 

 

Jedným z úspechov implementácie AP OGP 2015 je zvýšenie počtu datasetov na portáli 

otvorených dát z 205 na 8842 datasetov štátnej správy. Lídrom v oblasti zverejňovanie otvorených 

dát je Štatistický Úrad SR (ďalej len „ŠÚ SR“), ktorý zverejnil až 586 datasetov.  ŠÚ SR zverejnil napr.  

údaje obsahujúce vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011, kľúčové 

ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja, a i. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) zvýšilo počet zverejnených  

datasetov z 5 na 24. Pri ostatných rezortoch badať len malý nárast zverejňovania datasetov na portáli 

otvorených dát. Ako príklad dobrej praxe pre samosprávy môže slúžiť mesto Prešov, ktoré zverejnilo 

na portáli otvorených dát 18 datasetov. Mesto Prešov sa pri výbere datasetov riadi dopytom na strane 

verejnosti.   

 

Na základe vykonaného prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch bolo 

identifikovaných 11 datasetov, ktoré sú pre zainteresované skupiny z hľadiska práce s dátami 

najkľúčovejšie. Z prieskumu vyplynulo, že najžiadanejšími datasetmi sú údaje z katastra 

nehnuteľností, výsledky volieb, údaje zo sčítania obyvateľov, obyvateľov, domov a bytov, obchodný 

register, register adries a živnostenský register, ako aj dáta o dopravných nehodách a kriminalite, 

ďalej cestovné poriadky hromadnej dopravy rôzneho typu, poštové smerovacie čísla ako aj aktuálny 

stav a znečistenie životného prostredia. ÚSV ROS informoval o výsledkoch prieskumu všetky 

zainteresované subjekty a vyzval ich k zverejneniu dát na portáli www.data.gov.sk. Národná agentúra 

pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) viedla rokovania s dotknutými subjektmi 

o možnostiach zverejnenia datasetov, subjektom bola ponúknutá aj technická a odborná asistencia pri 

zverejňovaní najžiadanejších datasetov. NASES v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR zverejnila 

údaje registra adries vo forme datasetov. Ďalšími zverejnenými datasetmi zo zoznamu najžiadanejších 

datasetov sú  výsledky volieb, Údaje zo sčítania obyvateľov, obyvateľov, domov a bytov, poštové 

smerovacie čísla. Medzi NASES a Úradom geodézie, kartografie a katastra SR bola dňa 29.12.2015 

uzavretá dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému katastra nehnuteľností vo forme 

                                                           
2 Hodnotenie záväzkov prebiehalo ku dňu 8.03.2016.   

http://www.data.gov.sk/
http://www.data.gov.sk/
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otvorených dát, ktorá je zverejnená centrálnom registri zmlúv. O zverejnení ďalších datasetov zo 

zoznamu na portáli otvorených dát sa stále rokuje.  

 

Pozitívnym krokom z hľadiska koordinácie rozdrobených iniciatív v oblasti otvorených dát je 

vypracovanie Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej 

správy (ďalej len „Stratégia“) Úradom vlády SR., resp. NASES. Stratégia  bola vypracovaná v decembri 

roku 2015 a v januári 2016 bola na podnet splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

zahájená verejná diskusia k Stratégii. NASES v súvislosti s predložením Stratégie na rokovanie vlády 

SR požiadal predsedu vlády SR o predĺženie termínu.  

 

V rámci implementačného obdobia AP OGP 2015 sa skvalitnilo technické zázemie na 

podporu zverejňovania otvorených dát. V rámci národného projektu e-Demokracia a otvorená 

vláda, ktorý bol implementovaný Úradom vlády SR, resp. NASES-om, bol v rámci ústredného portálu 

verejnej správy spustený modul otvorených dát, čím sa vytvorila centrálna infraštruktúra na 

podporu zverejňovania otvorených dát subjektmi verejnej správy. Súčasná verzia www.data.gov.sk  

ponúka niekoľko nových funkcionalít, čím sa zlepší interakcia medzi poskytovateľmi dát a 

používateľmi dát, ako napr. žiadosť o sprístupnenie informácií na účely opakovaného použitia podľa 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám, návrh na zverejnenie údajov na portáli otvorených dát, 

podnet na úpravu údajov zverejnených na portáli otvorených dát, žiadosť o registráciu aplikácie 

postavenej na otvorených dátach na portáli otvorených dát, a i.  

 

Do AP OGP 2012-2013 bola zakotvená úloha spustiť portál o využívaní verejných zdrojov, 

tzv. modul dotačných schém (ďalej len „MDS“).  AP OGP 2015 nadviazal na úlohy zverejniť dáta v 

MDS, zrealizovať kampaň na propagáciu MDS a vyhodnotiť jeho fungovanie. ÚSV ROS zorganizoval v 

septembri 2015 sériu 8 workshopov vo všetkých krajských mestách, na ktorých jedným z bodov 

programu bola prezentácia MDS. Akcií sa zúčastnilo cca 350 zástupcov mimovládnych neziskových 

organizácií ako aj predstaviteľov samosprávy a štátnej správy. Prítomným bol vysvetlený dôvod 

vzniku MDS, možnosti jeho využitia, plánované funkcie a prínos pre transparentnosť prideľovania 

verejných zdrojov. Pracovná skupina zložená zo zástupcov verejnej správy aj občianskej spoločnosti 

vyhodnotila úvodné fungovanie MDS z pohľadu užívateľskej prístupnosti, kvality a štruktúry 

zverejnených dát, funkcionalít, ktoré MDS poskytuje a navrhne odporúčania na zlepšenie v novo 

pripravovanom Akčnom pláne OGP. 

 

 

 

 

 

 

http://www.data.gov.sk/


 

Téma: Otvorené informácie 
Úloha č. 1 

Vypracovať aktualizovaný zoznam všetkých datasetov orgánov uvedených ako zodpovedných vrátane rozpočtových a 

príspevkových organizácií v ich pôsobnosti spolu s plánom ich postupného zverejňovania na portáli otvorených dát 

Termín plnenia: 30. apríl 2015 Pokračujúci záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

ministri, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, 
predsedníčka Štatistického úradu SR, predsedníčka Úradu pre 
verejné obstarávanie 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

  

Organizácia  

e-mail  

Tel. číslo  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a i.  

Jednotlivé odbory na MDVVaRR SR, MF SR, MH SR, MK  SR, MO SR, 
MPaRV SR, MS  SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MZVaEZ SR, MPSVaR, ÚGKK  
SR, ÚVO, MŽP SR, ŠÚ SR, MZ  SR, ÚGKK SR 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

Subjekty verejnej správy zhromažďujú obrovské množstvo 
verejných informácií resp. datasetov. Verejnosť a ani subjekty 
samotné často nevedia, aké datasety sú zhromažďované v ich 
pôsobnosti.  Preto je nutné zmapovať všetky datasety,  vytvoriť ich 
zoznam a naplánovať proces ich zverejňovania na portáli 
otvorených dát (data.gov.sk). Hovoríme o dátach, ktoré nie sú 
predmetom ochrany podľa zákona o ochrane osobných údajov 
alebo iných všeobecne záväzných predpisov.   

Hlavné ciele 

 Vytvoriť dátový inventár spolu s časovým harmonogramom 
jeho zverejnenia. 

 Zvýšiť transparentnosť subjektov VS smerom k občanom 
a ďalším subjektom v tom, aké dáta zhromažďujú. 

Stručná charakteristika záväzku 

Úloha nadväzuje na úlohu Akčného plánu OGP 2012 – 2013, v rámci 
ktorej bol vypracovaný zoznam 525 datasetov subjektov verejnej 
správy s harmonogramom plánovaného zverejnenia na portáli 
otvorených dát.  
Úloha sa rozšírila o dáta rozpočtových a príspevkových organizácií 
v pôsobnosti zodpovedných organizácií.  

Relevancia 

Záväzok ma pozitívny vplyv na: 
 zvyšovanie transparentnosti  
 zvyšovanie efektivity (zverejňovaním dátového inventáru môžu 

byť dáta využívané nie len verejnosťou, ale aj samotnými 
subjektmi VS; v zahraničí je badať zníženie tlaku vybavovania 
žiadostí o poskytnutie informácií) 

 zavádzanie inovácií do prostredia verejnej správy (vývoj 
aplikácií postavených na využití datasetov zverejnených na 
data.gov.sk) 

Stav  plnenia 

Nezačal sa plniť Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

 √   

Popis výsledku 

Pre plnenie tejto úlohy zverejnil ÚSV ROS všetky užitočné 
informácie na on-line platforme „Github“3. Rovnako boli 
transparentne a proaktívne zverejnené všetky odpovede na často 
kladené otázky. ÚSV ROS informoval zodpovedné osoby o možnosti 
využitia Githubu. 
ÚSV ROS poskytoval osobnú, telefonickú a mailovú konzultáciu pre 

                                                           
3
 https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-01  

https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-01
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zodpovedné osoby pre zabezpečenie úspešnej realizácie tejto úlohy.  
K termínu 30. apríla 2015 zverejnili zoznam datasetov s plánom ich 
postupného zverejňovania na data.gov.sk tieto subjekty: 
 MDVaRR SR 
 MŠVVaŠ SR 
 MK SR 
 MV SR 
 MŽP SR 
 ŠÚ SR 
MF SR z Centrálneho metainformačného systému (MetaIS), ktoré 
obsahujú prehľad IT služieb naprieč verejnou správou. Z týchto 
informácií je možné odhadnúť, aké dáta ten-ktorý systém spracúva. 
MH SR zaslalo zoznam datasetov listom, tento zoznam ale nebol 
sprístupnený cez data.gov.sk.  
MZ SR zverejnilo aktuálny zoznam datasetov na svojom webovom 
sídle4.  
Cieľom portálu data.gov.sk je katalogizovať dáta verejnej správy na 
jednom mieste (bez ohľadu na miesto umiestnenia dát) – úlohu 
hodnotíme ako čiastočne splnenú.  
 
Zoznamy datasetov nezverejnili na portáli data.gov.sk tieto 
subjekty: 
 MPaRV SR 
 MF SR 
 MS SR 
 MZVaEZ SR 
 MO SR 
 MPSVaR SR 
 ÚGKK SR 
 ÚVO 
 ÚV SR 

Konečný dátum realizácie:  
30. apríl 2015 
 

Ďalšie kroky 

 Dodatočne zverejniť zoznam datasetov  s plánom ich 
zverejnenia a zabezpečiť ich zverejnenie na data.gov.sk v súlade 
s určeným harmonogramom.  
Pri tejto úlohe je možné riadiť sa inštrukciami zverejnenými na 
Githube5 alebo metodickými usmerneniami NASES.      

 Zabezpečiť priebežnú, pravidelnú aktualizáciu zoznamu 
všetkých datasetov a monitorovať zverejňovanie. 

 V prípade zoznamov prevádzkovaných štandardizovanými 
metainformačnými systémami zabezpečiť v koordinácii s 
prevádzkovateľom portálu data.gov.sk ich automatizované 
prepojenie. 

Doplnkové informácie 

 

 

 

 

                                                           
4
 Úloha bola za MZ SR splnená v stanovenom termíne. Aktuálny zoznam datasetov MZ SR  je zverejnený na internetovej stránke MZ SR. 

Datasety zverejnené na http://www.health.gov.sk/?data-health-gov-sk.aspx je potrebné katalogizovať na portáli otvorených dát 
data.gov.sk. 
5 Inštrukcie, resp. usmernenia nájdete tu https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-01  

https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-01
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Téma: Otvorené informácie 

Úloha č. 2 

Na základe plánu zverejňovania zverejňovať datasety na portáli otvorených dát  

Termín plnenia: 31. december 2015 
Pokračujúci záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

ministri, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, 
predsedníčka Štatistického úradu SR, predsedníčka Úradu pre verejné 
obstarávanie 

Kontaktná osoba za vedúcu 
implementujúcu organizáciu 

 

Organizácia  
e-mail  
Tel. číslo  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a 
i.  

Jednotlivé odbory, sekcie na MDVVaRR SR, MF SR, MH SR, MK  SR, MO SR, 
MPaRV SR, MS  SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MZVaEZ SR, MPSVaR, ÚGKK  SR, 
ÚVO, MŽP SR, ŠÚ SR, MZ  SR, ÚGKK SR 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

Subjekty verejnej správy zhromažďujú obrovské množstvo verejných 
informácií resp. datasetov. Rozvojom IT technológii rastie tlak na subjekty 
VS zverejňovať dáta vo formáte, ktorý umožňuje ich opakované využitie aj 
na iné účely, pre aké boli zhromažďované.  
Subjekty VS zverejňujú dáta v ich pôsobnosti na rôznych miestach 
a rôznym spôsobom, napr. webové sídlo, centrálny register zmlúv, 
odpovede na žiadosti o poskytnutie informácií. Z hľadiska efektivity je 
potrebné centralizovať všetky dáta na jednom mieste. Hovoríme o dátach, 
ktoré nie sú predmetom ochrany podľa zákona o ochrane osobných údajov 
alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.   

Hlavné ciele 
 Zvýšiť počet zverejnených datasetov na data.gov.sk 
 Podporovať opakované využívanie zverejnených dát na rôzne účely 

Stručná charakteristika záväzku 

Na základe plánu zverejňovania zverejňovať datasety na portáli otvorených 
dát. To znamená katalogizovať údaje na data.gov.sk, pričom fyzicky môžu 
byť dáta naďalej zverejnené na webovom sídle organizácie alebo na inom 
mieste.  

Relevancia/Ambícia 

Záväzok ma pozitívny vplyv na: 
 zvyšovanie transparentnosti subjektov VS 
 zvyšovanie efektivity (zverejňované dáta môžu byť využívané nie 

verejnosťou ale aj samotnými subjektmi VS; v zahraničí je badať 
zníženie tlaku vybavovania žiadostí o poskytnutie informácií) 

 podpora zavádzania inovácií do prostredia verejnej správy (vývoj 
aplikácií postavených na využití datasetov zverejnených na data.gov.sk) 

Stav  plnenia 

Nezačal sa plniť Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

    

Popis výsledku 

Ku dňu 8.3. 2015 bolo na portáli data.gov.sk zverejnených 884 datasetov.  
V porovnaní so stavom ku dňu hodnotenia implementácie Akčného plánu 
OGP 2012 – 2013 je zverejnených o 669 datasetov viac, čo predstavuje 
značný nárast.  
Absolútnym lídrom sprístupňovania otvorených dát medzi subjektmi VS je 
ŠÚ SR, ktorý zverejnil 586 datasetov.  Značný nárast vo zverejňovaní dát na 
portáli otvorených dát je zaznamenaný aj v prípade NASES, MŠVVaŠ SR, MV 
SR.  
Vytváranie, spracovávanie a zhromažďovanie dát je hlavnou pôsobnosťou 
ŠÚ SR, čo predpokladá existenciu množstva dát v jeho pôsobnosti, avšak 
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prepad medzi ostatnými rezortmi je nepomerne vysoký.  
Za príklad dobrej praxe pre samosprávy môže slúžiť mesto Prešov, ktoré 
v rámci iniciatívy Transparentná samospráva proaktívne zverejnilo 18 
datasetov.  
Nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie stavu zverejňovania datasetov 
na data.gov.sk v rámci obdobia implementácie Akčného plánu OGP 2012 – 
2013 k implementácii Akčného plánu OGP 2015: 
 

Subjekt AP OGP     
2012-2013 

AP OGP 
2015 

Zoznam na 
data.gov.sk 

Nárast 

ŠÚ SR 9 586 √ 577 

NASES 0 23 x 23 

MŠVVaŠ SR 5 24 √ 19 

Mesto Prešov 0 18 - 18 

MV SR  24 40 √ 16 

MF SR 11 22 x 11 

MZ  SR6 9 18 x 9 

ÚV  SR 7 11 x 4 

MPaRV SR 65 68 x 3 

MS  SR 5 8 x 3 

MDVaRR SR 8 10 √ 2 

MH SR 7 8 x 1 

MK  SR 10 11 √ 1 

MO SR 3 4 x 1 

MPSVaR SR 5 5 x 0 

MZVaEZ SR 14 14 x 0 

ÚGKK  SR 2 2 x 0 

MŽP SR 9 9 √ 0 

NR SR 1 0 - -1 

ÚVO 7 7 x 0 

Iné  3 1 - -2 

SPOLU 204 889   685 

 
V období implementácie Akčného plánu OGP na rok 2015 mohli subjekty 
VS zverejňovať datasety na www.data.gov.sk v spolupráci s NASES. 
ÚSV ROS vyvíjal tieto aktivity s cieľom zvýšiť mieru zverejňovania dát 
subjektmi: 
 Osobná, telefonická, e-mailová konzultácia so zodpovednými osobami 

v oblasti prioritizácie datasetov, právnych a i. aspektov 
 Rokovanie s viacerými subjektmi VS (napr. Národná knižnica, MK SR) 

o možnosti využitia open source softvéru na katalogizovanie a 
publikovanie údajov Open Data Node, ktorý vznikol v rámci 
medzinárodného projektu COMSODE (členom konzorcia ÚSV ROS, MV 
SR). Open data node výrazne zjednodušuje katalogizáciu a export 
údajov do otvoreného formátu.  

 Zverejnenie inštrukcií, postupu riešenia na on-line platforme Github7 
vrátane vytvorenia sekcie „často kladené otázky“ ako pomôcky pre 
zodpovedné osoby 

Rezortom  bola tiež ponúknutá možnosť sprístupňovať datasety cez 

                                                           
6
 Úloha bola za MZ SR splnená v stanovenom termíne. Aktuálny zoznam datasetov MZ SR  je zverejnený na internetovej stránke MZ 

SR. Datasety zverejnené na http://www.health.gov.sk/?data-health-gov-sk.aspx je potrebné katalogizovať na portáli otvorených dát 
data.gov.sk. 
7 Zverejnené tu https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-02  

http://www.data.gov.sk/
https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-02
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NASES, ktorá ma dostatočnú technickú infraštruktúru.   
 
ÚSV ROS konzultoval  s občianskou spoločnosťou (MNO, IT komunita) 
kvalitu zverejnených datasetov: 
 Uplatňovanie licencie Creative Commons Attribution Share-Alike na 

väčšinu (778) datasetov, ktorá však nie je optimálna pre komerčné 
využitie dát. 

 Nedostatočná kvalita datasetov zapríčinená nedostatočným 
dodržiavaním Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o 
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, časť Štandardy 
poskytovania údajov v elektronickom prostredí. 

  Niektoré datasety nie sú pravidelne aktualizované. 
 Nejednotný popis metaúdajov. 
 Zverejnené datasety sú zatiaľ nezaujímavé pre komerčné využitie. 

Konečný dátum realizácie:  31. decembra 2016 

Ďalšie kroky 

 Identifikovať faktory, ktoré mali negatívny vplyv na zverejňovanie dát 
v rámci implementačného obdobia AP OGP 2015 a opätovne vyzvať 
zodpovedné osoby, ktoré splnili úlohu v nedostatočnej miere, 
o nápravu stavu.  

 Zverejňovanie dát na data.gov.sk, ktoré nie sú predmetom ochrany 
podľa zákona o ochrane osobných údajov či iného všeobecne 
záväzného právneho predpisu 

 Dohľad nad dodržiavaním Výnosu Ministerstva financií Slovenskej 
republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, časť 
Štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí. 

 Uplatňovanie licencií, ktoré sú vhodné pre komerčné využitie dát. 
 Štandardizácia metaúdajov, licencií a formátov.  

Doplnkové informácie 

V rámci národného projektu e-Demokracia a otvorená vláda, ktorý bol implementovaný Úradom vlády SR, a teda 
organizáciou NASES, bol v rámci ústredného portálu verejnej správy spustený modul otvorených dát, čím sa vytvorila 
kvalitná centrálna infraštruktúra na podporu sprístupňovania otvorených dát subjektmi verejnej správy.  
Súčasná verzia data.gov.sk ponúka niekoľko nových funkcionalít, čím sa zlepší interakcia medzi poskytovateľmi dát 
a používateľmi dát, ako napríklad: 
 Žiadosť o sprístupnenie informácií na účely opakovaného použitia podľa zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám 
 Návrh na zverejnenie údajov na Portáli otvorených dát 
 Podnet na úpravu údajov zverejnených na Portáli otvorených dát 
 Žiadosť o registráciu aplikácie na Portáli otvorených dát.  
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Téma: Otvorené informácie 
Úloha č. 3 

Vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a o výsledkoch prieskumu informovať ministrov a 

vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

Termín plnenia: 31. marec 2015 
Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Iveta Ferčíková 

Organizácia Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

e-mail Iveta.fercikova@minv.sk  

Tel. číslo 02 / 50 9 44 985 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a i.  

NASES 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

Oslovené subjekty  

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

Nedostupnosť kľúčových dát vo formáte otvorených dát dlhodobo 
brzdí komerčné využívanie dát, a tým aj ekonomický rast a vývoj 
inovácií.  Je potrebné kľúčové dáta identifikovať a iniciovať dialóg 
o zverejňovaní.   

Hlavné ciele 

 Zistiť zoznam prioritných datasetov, ktorú sú občianskou 
spoločnosťou (MNO, akademická obec, podnikateľské subjekty, 
a i.) považované za najdôležitejšie z hľadiska ich využitia 

 Zavádzať participatívne prvky do rozhodovania o zverejňovaní 
datasetov 

Stručná charakteristika záväzku 

Verejná správa zhromažďuje množstvo dát. V súlade s princípom „čo 
nie je tajné, je verejné“ je žiaduce zverejňovať všetky dáta, ktoré nie 
sú predmetom ochrany osobných údajov alebo iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Zároveň je nutné zisťovať 
a reflektovať na dopyt verejnosti po konkrétnych dátach 
a zabezpečiť ich prioritné zverejnenie.  

Relevancia/Ambícia 
Záväzok ma pozitívny vplyv na: 
 Participácia 
 Zavádzanie inovácií do prostredia verejnej správy 

Stav  plnenia 

Nezačal sa plniť Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

ÚSV ROS v spolupráci NASES uskutočnil v priebehu mesiacov 
február a marec 2015 verejnú konzultáciu k otvoreným dátam.   
Zber dát prebiehal pomocou technológie Google Forms cez rôzne 
komunikačné kanály: 
 Webové stránky ÚSV ROS a Iniciatívy pre otvorené vládnutie, 

Github a i. tematicky zameraných web stránkach 
 Mailing list 
 Sociálne siete 
 Osobný kontakt so zástupcami občianskej spoločnosti  
 Účasť na IT podujatiach a i.  
 
Prijatých bolo 48 domácich a 3 zahraničné odpovede. Na určenie 
prioritných datasetov slúžila táto verejná konzultácia ako primárny 
zdroj. 

mailto:Iveta.fercikova@minv.sk
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Medzi ďalšie zdroje patrila spätná väzba, ktorú dostával ÚSV ROS v 
uplynulom období, či už formálne (formou listov a e-mailov) alebo 
menej formálne (pri osobných stretnutiach alebo telefonicky), 
rovnako ako pri uplynulom zbieraní spätnej väzby (hodnotenie 
uplynulého akčného plánu OGP a pod.). 
Ďalším zdrojom pre určenie priorít boli požiadavky medzinárodných 
benchmarkov alebo indexov, najmä OECD, OKFN Index či Open Data 
Barometer.  
ÚSV ROS pri zostavovaní rebríčka najžiadanejších datasetov 
prihliadal aj na to, aké aplikácie postavené na dátach existujú doma a 
aké sú populárne v zahraničí. Je vhodné prioritne publikovať také 
dáta, ktoré nájdu využitie.  
Z prieskumu vyplynulo, že najžiadanejšími datasetmi sú údaje z 
katastra nehnuteľností, výsledky volieb, údaje zo sčítania 
obyvateľov, domov a bytov, obchodný register, register adries a 
živnostenský register, ako aj dáta o dopravných nehodách a 
kriminalite, ďalej cestovné poriadky hromadnej dopravy rôzneho 
typu, poštové smerovacie čísla ako aj aktuálny stav a znečistenie 
životného prostredia.  
Dňa 30. marca 2015 listom č. USVOS-KUS-2015/000125 informoval 
ÚSV ROS o výsledkoch prieskumu všetky zainteresované subjekty 
a vyzval ich k zverejneniu dát.  

Konečný dátum realizácie:  30. marca 2015 

Ďalšie kroky 

 Aplikovať metodiku prieskumu najžiadanejších datasetov 
aspoň raz ročne, a v spolupráci s ďalšími zainteresovanými 
subjektmi zabezpečiť prioritné zverejňovanie 
najžiadanejších datasetov.  

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorené informácie 
Úloha č. 4 

Na základe vyhodnotenia dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch prednostne zverejniť príslušné datasety na 

portáli otvorených dát 

Termín plnenia: 30. jún 2015 
Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

ministri, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, 
predsedníčka Štatistického úradu SR, predsedníčka Úradu pre verejné 
obstarávanie 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Iveta Ferčíková (ÚSV ROS) 
Silvia Horváthová (NASES) 

Organizácia  

e-mail 
iveta.fercikova@minv.sk   
silvia.horvathova@nases.gov.sk  

Tel. číslo 
02 / 50 9 44 985 (Iveta Ferčíková) 
+421 917 691 312 (Silvia Horváthová)  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a i.  

Jednotlivé odbory na MDVVaRR SR, MF SR, MH SR, MK  SR, MO SR, 
MPaRV SR, MS  SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MZVaEZ SR, MPSVaR, ÚGKK  
SR, ÚVO, MŽP SR, ŠÚ SR, MZ  SR, ÚGKK SR, NASES 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

Nedostupnosť kľúčových dát vo formáte otvorených dát dlhodobo 
brzdí komerčné využitie verejných informácií vo forme otvorených 
dát, a tým aj ekonomický rast a vývoj inovácií.  Je potrebné kľúčové 
dáta identifikovať a zverejniť vo forme otvorených dát.   

Hlavné ciele 
 Zverejniť datasety, ktoré boli identifikované občianskou 

spoločnosťou ako najžiadanejšie  
 Podporovať opakované využitie datasetov na rôzne účely 

Stručná charakteristika záväzku 

Na základe vyhodnotenia dopytu verejnosti po najžiadanejších 
datasetoch prednostne zverejniť príslušné datasety na portáli 
otvorených dát s cieľom podporovať využívanie datasetov na 
komerčné, nekomerčné účely.  

Relevancia/Ambícia 
Záväzok má pozitívny vplyv na: 
 Transparentnosť 
  Podpora opakovaného využitia dát na iné účely 

Stav  plnenia 

Nezačal sa plniť Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

 √   

Popis výsledku 

ÚSV ROS oslovil všetky dotknuté subjekty so žiadosťou o prioritné 
zverejnenie tých datasetov, ktoré boli označené za najžiadanejšie. 
NASES viedla s dotknutými subjektmi rokovania.  
 
Úlohu vyhodnocujeme ako „čiastočne splnenú“, nakoľko sú na 
data.gov.sk zverejnené len niektoré z prioritných datasetov 
a o ďalších sa stále rokuje. Úloha pre zainteresované subjekty naďalej 
trvá – zverejniť najžiadanejšie datasety vo formáte otvorených dát.  
 

P. č. Názov datasetu Subjekt Stav Poznámka 

1 Výsledky volieb ŠÚ SR √ 
 

2 

Údaje zo sčítania 
obyvateľov, 
obyvateľov, 
domov a bytov 

ŠÚ SR √ 
 

mailto:silvia.horvathova@nases.gov.sk
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3 
Poštové 
smerovacie čísla 

MDVRR 
SR 

√ 
 

4 Register adries MV SR √ 
Na data.gov.sk zverejnené 
s oneskorením dňa 
2.2.2016.  

5 
Živnostenský 
register 

MV SR x    

6 
Dáta o 
dopravných 
nehodách 

MV SR x    

7 
Dáta o 
kriminalite 

MV SR √ 

 Je potrební zvýšiť kvalitu 
zverejnených údajov 
a zabezpečiť ich 
aktualizáciu.  

8 
Cestovné 
poriadky 
 

MDVaRR 
SR 

x 

O datasetoch cestovných 
poriadkov osobnej 
železničnej dopravy 
prebiehajú technické a 
organizačné rokovania s 
kompetentnými 
subjektmi s cieľom čo 
najrýchlejšieho 
zverejnenia. 

9 

Aktuálny stav a 
znečistenie 
životného 
prostredia 

MŽP SR x 
Po obnovení prístupu do 
novej verzie data.gov.sk 
budú dáta zverejnené. 

10 
Kataster 
nehnuteľností 
 

ÚGKK x 

Medzi NASES a ÚGKK SR 
bola dňa 29.12. 2015 
uzavretá dohoda 
o poskytovaní údajov 
z informačného systému 
katastra nehnuteľností vo 
forme otvorených dát, 
ktorá je zverejnená 
centrálnom registri 
zmlúv.  

11 
Obchodný 
register 

MS SR x 

 Dataset pod rovnakým 
názvom zverejnený na 
data.gov.sk nie je vo 
forme otvorených dát.  

 

Konečný dátum realizácie:  
30. júna 2015 

Ďalšie kroky 

 Zverejnenie všetkých najžiadanejších datasetov na data.gov.sk 
v otvorenom formáte 

 Zabezpečiť súčinnosť pri špecifikácii rozsahu a miery detailu 
identifikovaných prioritných datasetov.  

 Zabezpečiť aktualizáciu  a doplnenie najžiadanejších datasetov.  

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorené informácie 

 Úloha č. 5 

Vypracovať stratégiu sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády 

Termín plnenia:  
pôvodný termín: 31. máj 2015  
termín je posunutý 

Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

vedúci Úradu vlády SR 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu 
Silvia Horváthová 

Organizácia 
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len 
„NASES“) 

e-mail Silvia.horvathova@nases.gov.sk  

Tel. číslo  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

 Materiál bol zasielaný na pripomienkovanie týmto 
subjektom (pred MPK): 
MF SR, MDVaRR SR, MV SR, MPSVaR SR, MZVaEZ SR, MH 
SR, MPaRV SR, MZ SR, MŽP SR, MŠVVaŠ SR, MS SR, MK SR, 
MO SR, ÚV SR, NR SR, ÚSV ROS. 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 Aktéri participatívneho procesu – účastníci wokshopu 
k Stratégii, OPEN DATA komunita OZ. Utópia, ostatné 
subjekty občianskej spoločnosti, ktoré formulovali 
pripomienky k Stratégii 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

 Absencia subjektu verejnej správy, ktorý je priamo 
zodpovedný za agendu otvorených dát na Slovensku 

  Čiastkové aktivity viacerých subjektov v oblasti 
otvorených dát (ÚSV ROS, MF SR, ÚV SR, a i. ) 

 Nejednotná koncepcia sprístupňovania otvorených dát 
 Nie je zabezpečená centrálna koordinácia zo strany 

verejnej správy 
 Problematické opakované použitie otvorených dát na 

podnikateľské účely 
 Nedostatočná osveta a vzdelávanie v téme otvorených dát  
 a i.  

Hlavné ciele 

 Systematické riešenie existujúcich problémov 
v problematike OD na Slovensku 

 Zabezpečenie koordinácie jednotlivých inštitúcií verejnej 
správy; 

 Identifikácia potrebných opatrení a zaistenie 
sprístupňovania OD; 

 Odstraňovanie prekážok, ktoré bránia systematickému 
sprístupňovaniu a využívaniu Open Data. 

Stručná charakteristika záväzku 

Vypracovať stratégiu sprístupnenia a používania otvorených 
dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády SR na 
zadefinovanie systematického prístupu riešenia problematiky 
otvorených dát na Slovensku na podporu sprístupňovania 
a opakovaného využitia otvorených dát.  

Relevancia/Ambícia 

Záväzok má pozitívny vplyv na: 
 Zvýšenie efektivity rôznych opatrení subjektov VS 

vzhľadom na vzájomnú koordináciu aktivít 
 Vytvorenie legislatívno-metodickej podpory a technickej 

infraštruktúry.  
 

mailto:Silvia.horvathova@nases.gov.sk
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Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

    

Popis výsledku 

Stratégia sprístupnenia a používanie otvorených dát verejnej 
správy (ďalej len „Stratégia“) nebola vypracovaná v termíne 
plnenia, ktorý sa uvádza v Uznesení vlády SR č. 59/2015. 
NASES požiadala predsedu vlády SR o predĺženie termínu 
plnenia tejto úlohy na 29.2.2016.  
Stratégia bola vypracovaná v decembri roku 2015, pričom bola 
dňa 18.12. 2015 rozposlaná na všetky rezorty (t.j. 
ministerstvá, ÚV SR, NR SR) ako informatívny materiál. 
K materiálu zaslali pripomienky len 2 rezorty.  
Dňa 22.1.2016 bola na podnet Úradu splnomocnenca vlády SR 
pre rozvoj občianskej spoločnosti otvorená verejná diskusia 
k Stratégii.  
Stratégia bola prezentovaná na týchto podujatiach, kde boli 
prítomní zástupcovia štátnej správy,  občianskej spoločnosti, 
IT komunity: 

 Workshop k stratégii sprístupnenia a používania 
otvorených dát verejnej správy (organizátor NASES, 
28.1.2016) 

 Open data meet up #5 (organizátor O.Z. Utópia, 
28.1.2016) 

Na oboch podujatiach bol vytvorený priestor na diskusiu, 
formuláciu podnetov a spätnej väzby.  
Po spracovaní podnetov z verejnej diskusie bude Stratégia 
predložená do medzirezortného pripomienkového konania 
(ďalej len „MPK“). Predloženie Stratégie na rokovanie vlády SR 
sa plánuje do konca februára 2016.  
K dňu písania tejto správy hodnotíme úlohu (3.2.2016) ako 
„čiastočne splnenú“, nakoľko zostáva predložiť Stratégiu do 
MPK a následne na rokovanie vlády SR v novom termíne.  

 
Konečný dátum realizácie:  

NASES požiadal predsedu vlády SR Roberta Fica o predĺženie 
termínu predloženia Stratégie na rokovanie vlády SR.  

Ďalšie kroky:  Predložiť Stratégiu do legislatívneho procesu 

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorené informácie  
Úloha č. 6 
V rozsahu dostupných informácií zverejniť dáta o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, 
Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných 
schém zo štátneho rozpočtu SR za rok 2015 na webovej aplikácii a aj na portáli otvorených dát. Rezorty, ktoré nemajú 
vytvorené vlastné technické podmienky na napĺňanie dát o dotáciách, budú tieto informácie poskytovať až po vytvorení 
webového rozhrania pripravovanej aplikácie. 

Termín plnenia: 
31.12.2015 

Pokračujúci záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

ministri, vedúci Úradu vlády SR 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

 

Organizácia 
Sekcie a odbory na ministerstvách a Úrade vlády SR. Vzhľadom na 
množstvo OP a dotačných schém nie je možné identifikovať iba 1 
osobu za rezort, ktorá je zodpovedná za plnenie úlohy 

e-mail  

Tel. číslo  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a i.  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

Úrad vlády/NASES (projekt) 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

Vznikla nová webová aplikácia (Modul Dotačných Schém – MDS) s 
analytickými nástrojmi nad dátami o poskytnutých verejných 
zdrojoch. Úloha zverejniť dáta v tejto aplikácii nemohla v čase jej 
prípravy formulovať jednoznačne štruktúru a hĺbku zverejňovaných 
dát a tak bola nadefinovaná ako „zverejniť dáta“ bez stanovenia 
jednotnej štruktúry a hĺbky dát. Vzhľadom na rôznorodosť 
systémov, ktoré jednotlivé rezorty prevádzkujú na manažment 
svojich dotačných schém, bolo pripravených viacero ciest, ako môžu 
tieto dáta rezorty zverejniť. 

Hlavné ciele 
Hlavným cieľom bolo zverejniť maximálne dostupné množstvo dát 
o poskytnutých verejných zdrojoch a umožniť verejnosti tvorbu 
analýz a štatistík nad týmito dátami 

Stručná charakteristika záväzku 
Úlohou rezortov bolo zverejniť informácie o poskytnutých 
verejných zdrojoch v aplikácii MDS v hĺbke a štruktúre, ako ich majú 
k dispozícii.  

Relevancia 

Zverejnením údajov získa aplikácia MDS zmysel a bude môcť byť 
využívaná ako vynikajúci  analytický nástroj, ktorý umožňuje tvorbu 
analýz a štatistík nad zverejnenými údajmi o poskytovaných 
verejných zdrojoch. Súčasne dôjde k jednoduchšej a výraznejšej 
kontrole prideľovania verejných zdrojov, prevencii pred možným 
duplicitným financovaním výdavkov/projektov 
 

Stav  plnenia 

Nezačal sa plniť Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

 ÚSVROS pomáhal nakontaktovať zodpovedných pracovníkov za 
plnenie úlohy na jednotlivých rezortoch a sprostredkoval 
informácie o spôsobe plnenia tejto úlohy.  

 Na pôde ÚSVROS sa konali školenia pre zamestnancov VS o tom, 
ako majú aplikáciu MDS používať 

 Jednotlivé rezorty zaslali dáta na zverejnenie do 31.12.2015, 
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pričom boli zasielané v rôznych formátoch, štruktúre, kvalite dát 
a pod. a projektový tím si tak zaslané dáta musel často manuálne 
čistiť a prevádzať do strojovo spracovateľnej formy 

 dáta za „eurofondy“ si projektový tím dokázal získať sám z ITMS 
systému 

 Úloha je formálne vyhodnotená ako „splnená - ukončená“ 
(dostupné dáta boli nahrané a zverejnené) avšak v súčasnosti 
ešte prebieha „čistenie“ dát.  

Konečný dátum realizácie:  31.12.2015 

Ďalšie kroky 
Ďalším krokom bude naformulovanie trvalej úlohy na zverejňovanie 
dát v MDS minimálne v štruktúre, ako to navrhne pracovná skupina 
na plnení úlohy č.8 

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorené informácie 
Úloha č.7  
Uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu webovej aplikácie pre európske štrukturálne a investičné fondy, Finančný 
mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a dotačné schémy zo štátneho 
rozpočtu SR 

Termín plnenia: 
31.12.2015 

Nový záväzok  

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Ing. Milan Andrejkovič 

Organizácia Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
e-mail milan.andrejkovic2@minv.sk 
Tel. číslo +421-2-509 44 982 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a i.  

 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

Vznikla nová webová aplikácia (Modul Dotačných Schém – MDS) 
s analytickými nástrojmi nad dátami o poskytnutých verejných 
zdrojoch – je potrebné informáciu o jej spustení prezentovať na 
verejnosti, aby sa aplikácia využívala.  

Hlavné ciele 

Hlavným cieľom je dostať do povedomia verejnosti aplikáciu, ktorá 
verejnosti umožní lepšiu verejnú kontrolu toho, odkiaľ a kam plynú 
verejné zdroje, umožní vytvárať rôzne štatistiky, analýzy 
a v prípade pochybností nahlásiť podnet na prešetrenie 
zverejnených informácií.  

Stručná charakteristika záväzku 
Úlohou ÚSVROS bolo vytvoriť kampaň na šírenie informácií 
o vznikajúcom Module Dotačných Schém.  

Relevancia 

Zvýšením povedomia verejnosti o existencii analytického nástroja, 
ktorý umožňuje tvorbu analýz a štatistík nad zverejnenými údajmi 
o poskytovaných verejných zdrojoch, dôjde k jednoduchšej 
a výraznejšej kontrole prideľovania verejných zdrojov, prevencii 
pred možným duplicitným financovaním výdavkov/projektov  

Stav  plnenia 

Nezačal sa plniť Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

    

Popis výsledku 

ÚSV ROS na jeseň 2015 zrealizoval sériu 8 workshopov  v krajských 
mestách SR, na ktorých sa zúčastnilo približne 350 zástupcov MNO, 
občianskej spoločnosti, ale aj verejnej správy. Na týchto 
workshopoch bol okrem iného prezentovaný aj MDS – jeho prínos, 
funkcionality a možnosti, ktoré prináša. 
ÚSV ROS pripravil špecializovanú stránku v rámci svojej web 
stránky, na ktorej zverejnil informácie o MDS8. 
ÚSV ROS pripravil text o MDS na zverejnenie na Ústrednom portáli 
verejnej správy www.slovensko.sk9.   

Konečný dátum realizácie:  31.12.2015 

Ďalšie kroky 
Ďalšie kroky sú v úzkej súvislosti s plnením úlohy č.8 – vyhodnotiť 
fungovanie MDS, pretože do tejto úlohy sú zapojení zástupcovia 
všetkých zainteresovaných skupín – občianska spoločnosť, verejná 

                                                           
8
 Viac informácií tu http://www.minv.sk/?ros_mds    

9
 Viac informácií tu https://www.slovensko.sk/sk/modul-dotacnych-schem/ https://data.gov.sk/dotacie  

http://www.slovensko.sk/
http://www.minv.sk/?ros_mds
https://www.slovensko.sk/sk/modul-dotacnych-schem/
https://data.gov.sk/dotacie
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správa, IT komunita, projektový manažér, dodávatelia riešenia,... 

Doplnkové informácie 

Po užšom zadefinovaní funkcionality MDS a kvality zverejnených dát bude potrebné pokračovať v šírení informácií 
o existujúcom MDS tak, aby bol využívaný občianskou spoločnosťou, ale napr. aj médiami ako zdroj relevantných údajov 
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Téma: Otvorené informácie 
Úloha č. 8: 

Uskutočniť vyhodnotenie fungovania webovej aplikácie pre európske štrukturálne a investičné fondy, Finančný 

mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné schémy zo 

štátneho rozpočtu SR 

Termín plnenia: 
29.02.2016 

Nový záväzok  

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v 
spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a podpredsedom vlády SR pre 
investície 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Ing. Milan Andrejkovič 

Organizácia Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

e-mail milan.andrejkovic2@minv.sk 

Tel. číslo +421-2-509 44 982 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a i.  

Úrad vlády SR/NASES/Centrálny koordinačný orgán, Ministerstvo 
financií SR 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

Slovensko.digital; Aliancia Fair-play, INESS,  

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

Vznikla nová webová aplikácia (Modul Dotačných Schém – MDS) s 
analytickými nástrojmi nad dátami o poskytnutých verejných 
zdrojoch. Úloha zverejniť dáta v tejto aplikácii nemohla v čase jej 
prípravy formulovať jednoznačne štruktúru a hĺbku zverejňovaných 
dát a tak je potrebné po ich zverejnení  vyhodnotiť fungovanie celej 
aplikácie a stanoviť minimálne štandardy zverejňovaných dát 
o poskytnutých verejných zdrojoch. 

Hlavné ciele 

Hlavným cieľom je prostredníctvom pracovnej skupiny vyhodnotiť 
fungovanie MDS (užívateľsky, funkcionality) a zverejnené dáta 
(kvalita dát, štruktúra, hĺbka, open data,...) tak, aby bolo možné 
v budúcnosti nastaviť minimálne štandardy zverejňovaných údajov. 

Stručná charakteristika záväzku 
Úlohou ÚSVROS bolo v spolupráci so zainteresovanými skupinami 
vyhodnotiť, ako sa jednotlivé rezorty chopili úlohy zverejniť dáta 
o využívaní verejných zdrojov. 

Relevancia 

Zvýšením kvality zverejnených údajov získa aplikácia MDS zmysel 
a bude môcť byť využívaná ako vynikajúci  analytický nástroj, ktorý 
umožňuje tvorbu analýz a štatistík nad zverejnenými údajmi 
o poskytovaných verejných zdrojoch. Súčasne dôjde k jednoduchšej 
a výraznejšej kontrole prideľovania verejných zdrojov, prevencii 
pred možným duplicitným financovaním výdavkov/projektov 

Stav  plnenia 

Nezačal sa plniť Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

 √   

Popis výsledku 

ÚSV ROS vytvoril po spustení a naplnení aplikácie MDS pracovnú 
skupinu pozostávajúcu zo všetkých zainteresovaných skupín 
s cieľom vyhodnotiť fungovanie MDS a ohodnotiť zverejnené dáta. 
Pracovná skupina sa prvýkrát stretla 12.02.2016, čiastočne otvorila 
otázky kvality MDS aj zverejnených dát a dohodla sa na úlohách, 
ktoré je potrebné splniť do ďalšieho zasadnutia pracovnej skupiny.  

Konečný dátum realizácie:  29.02.2016 

Ďalšie kroky 
Koncom februára sa pripravuje 2. stretnutie pracovnej skupiny so 
zozbieraním názorov, chýb, odporúčaní  a pod. Následne by malo 
dôjsť k tvorbe odporúčaní na úlohy pre novo pripravovaný Akčný 
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plán OGP.  
Hodnotiaca správa bude po uplynutí termínu plnenia aktualizovaná 
o stave plnenia.  

Doplnkové informácie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Otvorené vzdelávanie a výskum 
 

Do Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015 bola 

zaradená nová téma Otvorené vzdelávanie. Tá nadviazala na doterajšie aktivity v oblasti otvorených dát  

s cieľom otvoriť tému voľného prístupu k vzdelávacím zdrojom a výsledkom vedy a výskumu, 

financovaných alebo spolufinancovaných z verejných zdrojov na Slovensku.  

 

Keďže išlo o novú tému, zamerali sme sa prevažne na zistenie súčasného stavu. Po zmapovaní 

existujúcich elektronicky dostupných vzdelávacích zdrojoch rezort školstva dospel k záveru, že 

neexistujú elektronické vzdelávacie zdroje, ktoré by rezort mohol uverejniť pod otvorenou licenciou 

"Creative Commons uvedenie autora". Ďalej rezort školstva dospel k záveru, že ani jeden z existujúcich 

repozitárov v  súčasnom stave nemôže byť použitý ako centrálny repozitár pre otvorené vzdelávacie 

zdroje. 

 

Vychádzajúc z predpokladu existencie prekážok verejného publikovania vzdelávacích zdrojov 

rezort nastavil nový proces obstarávania týchto vzdelávacích zdrojov a momentálne ho testuje na 

prvých dvoch učebniciach.  Pri tejto úlohe však ministerstvo školstva nezvolilo odporúčanú otvorenú 

licenciu "Creative Commons uvedenie autora" (CC-BY), ale len licenciu pre nekomerčné použitie (CC-

BY-NC), čím nepodporilo myšlienku otvorených vzdelávacích zdrojov. Taktiež sa rezortu nepodarilo 

navrhnúť opatrenia a ich realizáciu na zvyšovanie povedomia učiteľov a ostatných pedagogických 

zamestnancov o otvorených vzdelávacích zdrojoch 

 

Podobne v druhej podoblasti - Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu bolo na úvod 

potrebné zmapovať existujúce repozitáre pre ukladanie výstupov vedy a výskumu. Ministerstvo 

školstva v dnešnej dobe prevádzkuje Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a Centrálny 

register evidencie umeleckej činnosti, k dispozícii má aj portál Planéta vedomostí.  Centrum vedecko-

technických informácií ako národný referenčný bod pre Open Access politiku má však ambíciu 

pokračovať ďalej a vybudovať nový repozitár pre potreby výstupov vedy a výskumu na celonárodnej 

úrovni. 

 

Pri identifikácii prekážok plného nasadenia otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu 

ministerstvo školstva došlo k záveru, že z pohľadu autorského práva ani nastavenia grantových schém 

v oblasti vedy a výskumu neexistujú prekážky na uplatňovanie otvoreného prístupu k výsledkom 

výskumnej činnosti.  

 

Ďalej bola spracovaná analýza, ktorá identifikovala jednotlivé opatrenia a možné prekážky pre 

zavedenia bezplatného sprístupňovania vybraných typov publikačných výstupov. Tá bude použitá ako 

východiskový materiál pre prijatie konkrétnych opatrení. 

 

Úloha zadefinovania mechanizmu dobrovoľného publikovania dát súvisiacich s vedeckými 

publikáciami ako otvorené údaje bola presunutá do 30.06.2016. Úrad splnomocnenca využil rôzne 

podujatia na informovanie slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúcií o výhodách otvoreného 

prístupu, ako aj spolupracoval s ďalšími krajinami pri tvorbe ich vlastných stratégií otvoreného 

prístupu k výsledkom vedy a výskumu. 

 

Vo všeobecnosti sa dá zhrnúť, že téma otvoreného prístupu k vzdelávacím zdrojom a výsled-

kom vedy a výskumu našla pozitívny ohlas na rezorte školstva a bude pokračovať aj v najbližších 

rokoch. 



Téma: Otvorené vzdelávanie 
Úloha č. 9 

Zmapovať existujúce elektronicky dostupné vzdelávacie zdroje na MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizáciách a 

identifikovať, ktoré je možné zverejniť pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“. 

Termín plnenia: 30. 06. 2015 Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Kontaktná osoba za vedúcu 
implementujúcu organizáciu 

Ing. Marián Galan 

Organizácia Sekcia regionálneho školstva 

e-mail  

Tel. číslo  

Ostatní zapojení 
aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a i.  

Sekcia informatiky MŠVVŠ SR, Právny odbor MŠVVŠ SR, organizačné útvary 
MŠVS SR, priamo riadené organizácie MŠVVŠ SR, Úrad splnomocnenca vlády 
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém, ktorý má byť riešený 
 zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov, financovaných z verejných 

zdrojov, v otvorenom formáte 

Hlavné ciele  sprístupňovať vzdelávacie zdroje v otvorenom formáte 

Stručná charakteristika záväzku 
Cieľom úlohy je zmapovať súčasnú situáciu s elektronicky dostupnými 
vzdelávacími zdrojmi na MŠVVŠ SR tak, aby sme mali informáciu, ktoré 
takéto vzdelávacie zdroje môžeme v súčasnosti zverejniť. 

Relevancia / ambícia 
Ambíciou úlohy je zabezpečiť zverejnenie existujúce vzdelávacie zdroje 
v otvorenom formáte. 

Stav  plnenia 
Nezačal sa plniť Čiastočne 

splnený 
Takmer splnený Splnený- 

ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

Sekcia regionálneho školstva MŠVVŠ SR na základe podkladov od 
jednotlivých organizačných útvarov ministerstva a priamo riadených 
organizácií rezortu zmapovala existujúce elektronicky dostupné vzdelávacie 
zdroje (dostupné na stránke http://www.minv.sk/?ros_ovz). 
Výsledkom je, že na základe doterajších zmluvných vzťahov medzi MŠVVŠ SR 
a jej partnermi neexistujú elektronické vzdelávacie zdroje, ktoré by MŠVVŠ 
SR mohlo zverejniť pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie 
autora". 

Konečný dátum realizácie 30. 06. 2015 

Ďalšie kroky 

Mapovanie ukázalo potrebu nastavenia zmien zmluvných vzťahov medzi 
MŠVVŠ SR a jej partnermi v prospech získavania elektronicky dostupných 
vzdelávacích zdrojov, publikovaných pod otvorenou licenciou „Creative 
Commons uvedenie autora“. 

Doplnkové informácie 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.minv.sk/?ros_ovz
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Téma: Otvorené vzdelávanie 
Úloha č. 10 

Zmapovať existujúce repozitáre na Ministerstve školstva, vedy, výšku a športu SR a jeho priamo riadených 

organizáciách. Definovať, aké vlastnosti by mal spĺňať centrálny repozitár pre ukladanie otvorených vzdelávacích 

zdrojov. Určiť, ktoré z existujúcich repozitárov je možné použiť pre publikovanie otvorených vzdelávacích zdrojov, 

vrátane odhadovaných potrebných úprav a predpokladaných finančných dopadov. 

Termín plnenia: 30. 06. 2015 Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Martin Janáček 

Organizácia Sekcia informatiky 

e-mail  

Tel. číslo  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém, ktorý má byť riešený 
 zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov a výsledkov vedy 

a výskumu, financovaných z verejných zdrojov, v otvorenom 
formáte 

Hlavné ciele 
 sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu 

v otvorenom formáte 

Stručná charakteristika záväzku 

Úlohou je zmapovať existujúce repozitáre, zadefinovať vlastnosti, 
ktoré má spĺňať centrálny repozitár na ukladanie otvorených 
vzdelávacích zdrojov a overiť, či súčasné repozitáre MŠVVŠ SR tieto 
vlastnosti spĺňajú. 

Relevancia / ambícia 
Ambíciou je vytvoriť podmienky na publikovanie otvorených 
vzdelávacích zdrojov. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa plniť Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

MŠVVŠ SR zmapovalo jednotlivé repozitáre spolu s ich 
charakteristikami (dostupné na stránke 
http://www.minv.sk/?ros_ovz).  
Výsledkom mapovania je skutočnosť, že ani jeden z existujúcich 
repozitárov v rezorte školstva v súčasnom stave nemôže byť 
použitý ako centrálny repozitár pre otvorené vzdelávacie zdroje.  
MŠVVŠ SR má k dispozícii informačný systém Planéta vedomostí, 
ktorého ambíciou je po rozšírení plniť funkciu jednotnej platformy 
pre digitálny vzdelávací obsah. Takto bude spĺňať väčšinu 
identifikovaných dôležitých vlastností pre centrálny repozitár pre 
otvorené vzdelávacie zdroje. 
MŠVVŠ SR ďalej zosumarizovalo potrebné vlastnosti centrálneho 
repozitára. 

Konečný dátum realizácie 30. 06. 2015 

Ďalšie kroky 
Vytvoriť podmienky na sprevádzkovanie centrálneho repozitára na 
ukladanie otvorených vzdelávacích zdrojov. 

Doplnkové informácie 

 

http://www.minv.sk/?ros_ovz
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Téma: Otvorené vzdelávanie 
Úloha č. 11 

V spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom zdravotníctva, ministrom kultúry a predsedníčkou 

Úradu pre verejné obstarávanie analyzovať proces obstarávania vzdelávacích zdrojov v primárnom a sekundárnom 

vzdelávaní a identifikovať možno prekážky ich zverejnenia pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie 

autora". 

Termín plnenia: 30.6.2015 
Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Ing. Marián Galan 

Organizácia Sekcia regionálneho školstva 

e-mail  

Tel. číslo  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a i.  

podpredseda vlády a minister vnútra, minister zdravotníctva, minister 
kultúry, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie, Právny odbor 
MŠVVŠ SR, Odbor pre verejné obstarávanie MŠVVŠ SR, priamo riadené 
organizácie MŠVVŠ SR 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém, ktorý má byť riešený 
 zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov, financovaných 

z verejných zdrojov, v otvorenom formáte 

Hlavné ciele 
 sprístupňovať vzdelávacie zdroje v otvorenom formáte 

Stručná charakteristika záväzku 
Úlohou je zanalyzovať doterajší proces verejného obstarávania 
vzdelávacích zdrojov s ohľadom na ich následné publikovanie 
v otvorenom formáte. 

Relevancia / ambícia 
Ambíciou je nastaviť podmienky verejného obstarávania tak, aby MŠVVŠ 
SR malo možnosť publikovať všetky ním zaplatené vzdelávacie zdroje 
v otvorenom formáte. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa plniť Čiastočne 
splnený 

Takmer splnený Splnený- 
ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

Sekcia regionálneho školstva v spolupráci so zapojenými subjektmi 
zanalyzovala proces obstarávania vzdelávacích zdrojov v primárnom a 
sekundárnom vzdelávaní z pohľadu autorskoprávnej ochrany autorov 
diel ako aj podmienok a postupov verejného obstarávania, vrátane 
identifikácie možných prekážok zverejnenia uvedených vzdelávacích 
zdrojov pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora". 
Na základe toho navrhla nový proces obstarávania učebníc a ďalších 
vzdelávacích zdrojov, ktorý podmienku zverejnenia pod otvorenou 
licenciou "Creative Commons uvedenie autora" zohľadňuje. 

Konečný dátum realizácie  30. 06. 2015 

Ďalšie kroky 
Zabezpečiť, aby každé ďalšie verejné obstarávanie akýchkoľvek 
vzdelávacích zdrojov v pôsobnosti MŠVVŠ SR a ním riadených inštitúcií 
umožňovalo ich publikovanie v otvorenom formáte. 

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorené vzdelávanie 
Úloha č. 12 

V spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom zdravotníctva, ministrom kultúry a predsedníčkou 

Úradu pre verejné obstarávanie navrhnúť nový proces obstarávania učebníc a ďalších vzdelávacích zdrojov v 

primárnom a sekundárnom vzdelávaní, v ktorom bude možné zabezpečiť zverejnenie obstarávaných vzdelávacích 

zdrojov pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora". 

Termín plnenia: 31. 08. 2015 
Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Ing. Marián Galan 

Organizácia Sekcia regionálneho školstva 

e-mail  

Tel. číslo  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a i.  

podpredseda vlády a minister vnútra, minister zdravotníctva, minister 
kultúry, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie, predseda 
Štátneho pedagogického ústavu, predseda Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania, Právny odbor MŠVVŠ SR, Odbor pre verejné 
obstarávanie MŠVVŠ SR 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém, ktorý má byť riešený 
 zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov, financovaných 

z verejných zdrojov, v otvorenom formáte 

Hlavné ciele 
 sprístupňovať vzdelávacie zdroje v otvorenom formáte 

Stručná charakteristika záväzku 
Úlohou je navrhnúť nový proces verejného obstarávania vzdelávacích 
zdrojov s ohľadom na ich následné publikovanie v otvorenom formáte. 

Relevancia / ambícia 
Ambíciou je nastaviť podmienky verejného obstarávania tak, aby 
MŠVVŠ SR malo možnosť publikovať všetky ním zaplatené vzdelávacie 
zdroje v otvorenom formáte. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa plniť Čiastočne 
splnený 

Takmer splnený Splnený- 
ukončený 

 √   

Popis výsledku 

Sekcia regionálneho školstva v spolupráci so zapojenými aktérmi 
vypracovala návrh nového procesu obstarávania učebníc a ďalších 
vzdelávacích zdrojov.  
Zabezpečenie zverejnenia obstarávaných vzdelávacích zdrojov nebolo 
nadefinované pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie 
autora" (CC-BY), ale bola zvolená licencia nekomerčného použitia (CC-
BY-NC). Tá síce umožňuje zverejnenie a následné využitie vzdelávacích 
zdrojov, ale nebude to otvorený vzdelávací zdroj s neobmedzeným 
spôsobom použitia.  
Nový proces obstarávania učebníc a ďalších vzdelávacích zdrojov 
podľa nevhodne zadefinovanej licencie overuje MŠVVŠ SR v rámci 
verejného obstarávania prostredníctvom súťaže návrhov za účelom 
získania návrhu učebnice s následným priamym rokovacím konaním 
s vydavateľom.  
Výsledkom bude zmluva udeľujúca verejnému obstarávateľovi 
výhradnú licenciu na použitie diela v neobmedzenom vecnom a 
územnom rozsahu, na všetky spôsoby použitia známe v čase 
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uzatvorenia licenčnej zmluvy a na celú dobu trvania majetkových práv, 
s právom verejného obstarávateľa udeliť sublicenciu tretej osobe, ako 
aj postúpiť licenciu tretej osobe, vrátane práva verejného 
obstarávateľa udeliť licenciu podľa §49a zákona č. 618/2003 Z. z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon) v znení neskorších predpisov. 

Konečný dátum realizácie 31. 08. 2015 

Ďalšie kroky 
Pilotným overením nastavených podmienok verejného obstarávania 
overiť, či takto nastavené podmienky sú vyhovujúce a v prípade 
potreby pracovať na ich ďalšej úprave.  

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorené vzdelávanie 
 Úloha č. 13 

Pilotne overiť proces obstarávania vzdelávacích zdrojov vrátane ich zverejnenia pod otvorenou licenciou "Creative 

Commons uvedenie autora". 

Termín plnenia:  
pôvodný termín: 30. 06. 2015  
nový termín: 31. 01. 2016 

Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Ing. Marián Galan 

Organizácia Sekcia regionálneho školstva 

e-mail  

Tel. číslo  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

Právny odbor MŠVVŠ SR, Odbor pre verejné obstarávanie 
MŠVVŠ SR 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

  

Status quo; problém, ktorý má byť riešený 
 zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov a výsledkov 

vedy a výskumu, financovaných z verejných zdrojov, 
v otvorenom formáte 

Hlavné ciele 
 sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy 

a výskumu v otvorenom formáte 

Stručná charakteristika záväzku 
Úlohou je v praxi overiť navrhnutý nový proces verejného 
obstarávania vzdelávacích zdrojov. 

Relevancia / ambícia 
Ambíciou je nastaviť podmienky verejného obstarávania tak, 
aby MŠVVŠ SR malo možnosť publikovať všetky ním zaplatené 
vzdelávacie zdroje v otvorenom formáte. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

 √   

Popis výsledku 

Sekcia regionálneho školstva pripravila vecné podklady k 
realizácii verejného obstarávania.  
Dňom 01. 01. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon, ktorý nahradil zákon č. 618/2003 Z. z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Obsah licenčnej 
zmluvy a podklad k verejnému obstarávaniu je 
potrebné zosúladiť s novou právnou úpravou. Pilotné overenie 
procesu verejného obstarávania vzdelávacích zdrojov s ich 
zverejnením pod otvorenou licenciou „Creative Commons 
uvedenie autora“ bolo preto vhodné viazať na tento nový 
právny režim.   
Plnenie úlohy bolo preto presunuté na 31. 01. 2016. 
Proces verejného obstarávania vzdelávacích zdrojov s ich 
zverejnením pod otvorenou verejnou licenciou v súlade 
s novým autorským zákonom účinným od 01. 01. 2016 je 
v súčasnosti v stave overovania.  
Overovanie procesu prebieha v rámci vyhlásených verejných 
obstarávaní, zverejnených vo vestníku verejného obstarávania, 
na predmety zákaziek Prvouka pre 2. ročník základnej školy 
(https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/325574) a 

https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/325574
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Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. 
ročník gymnázia s osemročným štúdiom 
(https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/326364). 
V najbližšom čase budú postupne zverejnené verejné 
obstarávania na ďalšie tituly učebníc. 

Konečný dátum realizácie Kontinuálny proces 

Ďalšie kroky 
Overiť funkčnosť nastavenie podmienok verejného 
obstarávania, v prípade potreby ho modifikovať a používať ako 
štandard pre ďalšie verejné obstarávania vzdelávacích zdrojov. 

Doplnkové informácie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/326364
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Téma: Otvorené vzdelávanie 
Úloha č. 14 

Navrhnúť opatrenia a ich realizáciu na zvyšovanie povedomia učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov o 

otvorených vzdelávacích zdrojoch. 

Termín plnenia: 31. 09. 2015 
Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Ing. Marián Galan 

Organizácia Sekcia regionálneho školstva 

e-mail  

Tel. číslo  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 
 sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu 

v otvorenom formáte 

Hlavné ciele 
 presadzovať tému otvoreného vzdelávania na Slovensku 

Stručná charakteristika záväzku 

Cieľom úlohy bolo zapojiť učiteľov a ostatných pedagogických 
pracovníkov do témy otvoreného vzdelávania, predstaviť im 
základnú filozofiu otvoreného vzdelávania, prezentovať 
spoločenský prínos otvoreného vzdelávania a otvorených 
vzdelávacích zdrojov. Keďže ide o novú tému, je vhodné viesť 
cielenú informačnú kampaň na pracovníkov školstva. 

Relevancia / ambícia 

Ambíciou je dosiahnuť taký stupeň informovanosti  slovenských 
učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov, aby sa 
zverejňovanie a používanie otvorených vzdelávacích zdrojov 
stalo samozrejmým štandardom. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

 √   

Popis výsledku 

Na zvyšovanie povedomia učiteľov a ostatných pedagogických 
zamestnancov o otvorených vzdelávacích zdrojoch MŠVVŠ SR 
identifikovalo ako najvhodnejší program kontinuálneho 
vzdelávania učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov. 
Jeho vypracovaním bolo poverené Metodicko-pedagogické 
centrum. Po schválení programu v akreditačnej rade bude 
poskytovaný učiteľom materských, základných a stredných škôl 
ako aj ostatným pedagogickým zamestnancom regionálneho 
školstva.  
Akreditovaný kurz v tejto téme môže navrhnúť, dať akreditovať 
a ďalej ponúkať aj nezávislá organizácia. V dnešnej doba však na 
takýto kurz na Slovensku nemá žiadna organizácia akreditáciu.  
Druhou alternatívou je navrhnúť a realizovať iné formy šírenia 
tejto témy pre cieľové skupiny, napr. pomocou internetu, 
intranetu jednotlivých škôl, cez špecializované noviny a časopisy 
cieľových skupín, workshopy, konferencie a pod. 
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Konečný dátum realizácie Nebol stanovený. 

Ďalšie kroky 

 Schváliť vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania 
na zvyšovanie povedomia učiteľov a ostatných 
pedagogických zamestnancov o utvorených vzdelávacích 
zdrojoch a zabezpečiť podmienky jeho realizácie.  

 Podporiť iné aktivity, smerujúce k dosiahnutiu 
žiadaného výsledku. 

Doplnkové informácie 
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Téma:  Otvorené vzdelávanie 
Úloha č. 15 

Zapojiť sa do multilaterálnych snáh v Európe aj mimo nej, ktoré podporujú tvorbu, skvalitňovanie, zdieľanie a 

opakované použitie otvorených vzdelávacích zdrojov. 

Termín plnenia: 30. 11. 2015 
Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu 
Ing. Marián Galan 

Organizácia Sekcia regionálneho školstva 
e-mail  
Tel. číslo  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a 
i.  

priamo riadené organizácie MŠVVŠ SR 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém, ktorý má byť riešený 
 sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy 

a výskumu v otvorenom formáte 

Hlavné ciele 
 presadzovať tému otvoreného vzdelávania na európskej 

aj celosvetovej úrovni 

Stručná charakteristika záväzku 

Cieľom úlohy bolo zapojiť sa do medzinárodných snáh 
v téme otvoreného vzdelávania a spolupracovať s inými 
krajinami pri podpore tvorby, skvalitňovaniu, zdieľaniu a 
opakovanému použitiu otvorených vzdelávacích zdrojov. 

Relevancia / ambícia 
Ambíciou je presadzovať tému otvoreného vzdelávania na 
európskej aj celosvetovej úrovni. 

Stav plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený 
ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

MŠVVŠ SR a jeho priamo riadené organizácie sa v rámci 
svojich kompetencií zapájajú do multilaterálnych snáh a 
prostredníctvom rôznych projektov organizovaných v SR aj 
mimo nej podporujú aktivity škôl, pedagógov, žiakov a 
študentov v celom spektre tvorby a využívania otvorených 
vzdelávacích zdrojov.  
Jedným z nich je projekt „Consumer Classroom“, webová 
stránka vytvorená na účely spolupráce pedagógov z celej 
EÚ. Obsahuje vysoko kvalitné materiály a interaktívne 
nástroje určené na výučbu 12 až 18-ročných žiakov a 
študentov, zamerané na získavanie praktických 
spotrebiteľských zručností. 

Konečný dátum realizácie 30. 11. 2015 

Ďalšie kroky 
Pokračovať v medzinárodnej spolupráci na podporu tvorby, 
skvalitňovania, zdieľania a opakované použitia otvorených 
vzdelávacích zdrojov. 

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorené vzdelávanie 
Úloha č. 16 

Zmapovať existujúce repozitáre na inštitúciách v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho 

priamo riadených organizáciách a určiť, aké vlastnosti by mal spĺňať centrálny repozitár pre ukladanie výstupov vedy a 

výskumu (publikácie, dáta). Následne určiť, ktoré z existujúcich repozitárov je možné použiť pre publikovanie výstupov 

vedy a výskumu, vrátane odhadovaných potrebných úprav a predpokladaných finančných dopadov. 

Termín plnenia: 30. 06. 2015 
Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Martin Janáček 

Organizácia Sekcia informatiky 

e-mail  

Tel. číslo  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a i.  

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém, ktorý má byť riešený 
 zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov a výsledkov vedy 

a výskumu, financovaných z verejných zdrojov, v otvorenom 
formáte 

Hlavné ciele 
 sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu 

v otvorenom formáte 

Stručná charakteristika záväzku 
Ambíciou úlohy je zadefinovať vlastnosti, ktoré má spĺňať centrálny 
repozitár na ukladanie výstupov vedy a výskumu v otvorenom formáte 
a overiť, či súčasné repozitáre MŠVVŠ SR tieto vlastnosti spĺňajú. 

Relevancia / ambícia 
Ambíciou úlohy je zabezpečiť centrálny repozitár na zverejnenie 
existujúcich výstupov vedy a výskumu v otvorenom formáte. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa plniť Čiastočne 
splnený 

Takmer splnený Splnený- 
ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

MŠVVŠ SR zmapovalo existujúce repozitáre spolu s ich 
charakteristikami (dostupné na stránke 
http://www.minv.sk/?ros_ovz).  
MŠVVŠ SR prevádzkuje Centrálny register evidencie publikačnej 
činnosti a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti, ktoré 
obsahujú komplexnú evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti 
vysokých škôl v SR. Pre zverejnenie plného znenia registrovaných 
materiálov by dané systémy mohli čiastočne splniť funkciu repozitára. 
K dispozícii je aj informačný systém Planéta vedomostí, ktorý po 
rozšírení má ambíciu plniť funkciu jednotnej platformy pre digitálny 
vzdelávací obsah. Takto bude spĺňať väčšinu dôležitých vlastností pre 
centrálny repozitár pre otvorené vzdelávacie zdroje. 
CVTI ako národný referenčný bod pre Open Access politiku má 
ambíciu vybudovať nový repozitár pre potreby výstupov vedy 
a výskumu na celonárodnej úrovni. Metodicky je možné uvedenú 
činnosť zastrešiť v rámci medzinárodného projektu Open Aire 2020 
(Horizont 2020). 

http://www.minv.sk/?ros_ovz
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Konečný dátum realizácie 30. 06. 2015 

Ďalšie kroky 
Vybudovanie repozitára pre výstupy vedy a výskumu  v rámci 
národného projektu CVTI z operačného programu Výskum a inovácie 
v programovom období 2014 – 2020. 

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorené vzdelávanie 
Úloha č. 17 

V spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom zdravotníctva, ministrom obrany, ministrom kultúry 

a predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie v súčinnosti s dotknutými inštitúciami identifikovať možné prekážky 

plného nasadenia otvoreného prístupu k výsledkov vedy a výskumu (Open Access), napr. exkluzívne zmluvy autorov s 

vydavateľmi, grantovými schémami a pod. 

Termín plnenia: 30. 06. 2015 
Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Peter Plavčan 

Organizácia Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu 

e-mail svs@minedu.sk  

Tel. číslo +421 2 59 374 369 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

podpredseda vlády a minister vnútra, minister zdravotníctva, 
minister obrany, minister kultúry, predsedníčka Úradu pre 
verejné obstarávanie 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

verejné a štátne vysoké školy, Slovenská akadémia vied 

Status quo; problém, ktorý má byť riešený 
 zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov a výsledkov vedy 

a výskumu, financovaných z verejných zdrojov, v otvorenom 
formáte 

Hlavné ciele 
 sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu 

v otvorenom formáte 

Stručná charakteristika záväzku 

Na zabezpečenie podmienok plného nasadenia otvoreného 
prístupu k výsledkov vedy a výskumu (Open Access) je potrebné 
zanalyzovať, či neexistujú prekážky na naplnenie tohto záväzku. 
Problematické môžu byť napr. exkluzívne zmluvy autorov s 
vydavateľmi, grantovými schémami a pod. 

Relevancia / ambícia 
Ambíciou je identifikovať možné prekážky a nájsť riešenie na ich 
odstránenie. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu v spolupráci so zapojenými 
aktérmi oslovila spolupracujúce subjekty ako aj vysoké školy a 
SAV za účelom identifikácie možných prekážok plného nasadenia 
otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu. Na základe 
získaných informácií spracovala dokument identifikujúci 
predmetné prekážky 
(https://www.minedu.sk/data/att/8490.pdf). 
Z analýzy vyplynulo, že z pohľadu autorského práva neexistujú 
prekážky na uplatňovanie otvoreného prístupu k výsledkom 
výskumnej činnosti.  
Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako hlavná grantová 
agentúra v tejto téme na Slovensku taktiež neidentifikovala 
konkrétne prekážky. 
Pre ďalšie napredovanie v implementácií je však kľúčové 
zabezpečiť potrebnú infraštruktúru a jej prevádzku (repozitár) 
a následne nastaviť jasné pravidlá (osobitosti špecifického 

mailto:svs@minedu.sk
https://www.minedu.sk/data/att/8490.pdf
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výskumu, napr. v oblasti obrany, pravidlá sprístupňovania 
údajov, systém hodnotenia a posudzovania kvality výstupov).   

Konečný dátum realizácie 30. 06. 2015 

Ďalšie kroky 
Navrhnúť opatrenia na odstránenie identifikovaných prekážok 
plného nasadenia otvoreného prístupu k výsledkov vedy a 
výskumu. 

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorené vzdelávanie 
Úloha č. 18 

V spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom zdravotníctva, ministrom obrany, ministrom kultúry 

a predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie predložiť na rokovanie vlády analýzu zavedenia povinnosti, aby všetky 

neutajené vedecké publikácie, ktoré sú zaradené v evidencii publikačnej činnosti minimálne v kategórii A a B (prvé 

písmeno) alebo ekvivalentné, boli otvorene a bezplatne prístupné verejnosti. 

Termín plnenia: 31. 10. 2015 
Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Peter Plavčan 

Organizácia Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu 

e-mail svs@minedu.sk  

Tel. číslo +421 2 59 374 369 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

podpredseda vlády a minister vnútra, minister zdravotníctva, 
minister obrany, minister kultúry, predsedníčka Úradu pre 
verejné obstarávanie 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém, ktorý má byť riešený 
 zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov a výsledkov vedy 

a výskumu, financovaných z verejných zdrojov, v otvorenom 
formáte 

Hlavné ciele 
 sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu 

v otvorenom formáte 

Stručná charakteristika záväzku 

Rýchly bezbariérový prístup k výsledkom vedy a výskumu má 
potenciál transformovať spoločnosť. Zjednodušenie prístupu k 
článkom a údajom, ktoré boli financované (či už úplne alebo 
čiastočne) z verejných zdrojov, prináša úžitok všetkým: 
vzdelávaciemu systému, obchodným spoločnostiam, ale aj širokej 
verejnosti.  
Európska komisia v rámci programu Horizont 2020 presadzuje 
líniu, že ak bola aktivita financovaná z verejných zdrojov, jej 
výstupy majú byť prístupné verejne. 

Relevancia / ambícia 
Ambíciou úlohy je identifikuje jednotlivé opatrenia a možné 
prekážky pre zavedenie bezplatného sprístupňovania vybraných 
typov publikačných výstupov. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

Materiál pod názvom "Analýza zavedenia bezplatného 
sprístupňovania vybraných typov publikačných výstupov" bol 
vzatý na vedomie na rokovaní vlády SR dňa 11. 11. 2015 
(dostupný na stránke 
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-
Dokum-192986?prefixFile=m). 
Analýza identifikuje jednotlivé opatrenia a možné prekážky pre 
zavedenie predmetnej povinnosti. Analýza tak slúži ako vhodný 
východiskový materiál pre prijatie konkrétnych opatrení. 
Samotná implementácia opatrení si vyžiada ďalšie konkrétne 
kroky. 

mailto:svs@minedu.sk
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-192986?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-192986?prefixFile=m_
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Konečný dátum realizácie 11. 11. 2015 

Ďalšie kroky 
Implementácia zavedenia povinnosti bezplatného 
sprístupňovania vybraných typov publikačných výstupov, 
financovaných z verejných zdrojov. 

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorené vzdelávanie 

Úloha č. 19 

Navrhnúť mechanizmus dobrovoľného publikovania dát súvisiacich s vedeckými publikáciami ako otvorené údaje. 

Termín plnenia: 31.10. 2015 Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu Peter Plavčan 

Organizácia Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu 

e-mail svs@minedu.sk  

Tel. číslo +421 2 59 374 369 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

Centrum vedecko-technických informácií SR 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém, ktorý má byť riešený 
 sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy 

a výskumu v otvorenom formáte 

Hlavné ciele 
 presadzovať tému otvoreného vzdelávania na Slovensku 

Stručná charakteristika záväzku 

Pri použití internetu a moderných technológií je jednoduché 
spolu s publikáciou zverejniť aj údaje, ktoré boli potrebné na 
jej vytvorenie. Tieto je možné použiť pri ďalšom výskume, na 
novú reinterpretáciu, ale napr. aj na overenie správnosti 
štatistických analýz. „Otvorená veda“ (medzinárodne 
zaužívaný termín je Open Science) zrýchľuje, ale aj skvalitňuje 
vedecké bádanie. 

Relevancia / ambícia 

Zverejňovanie čiastkových výsledkov vedy a výskumu, 
financovaných z verejných zdrojov, vo formáte otvorených dát,  
umožňuje pracovať so získanými dátami aj pri ďalších 
výskumoch,  čím zrýchľuje a zefektívňuje vedecký výskum a vo 
výraznej miere šetrí finančné zdroje. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

√    

Popis výsledku Termín plnenia úlohy bol posunutý na 30. 06. 2016. 

Konečný dátum realizácie 30. 06. 2016 

Ďalšie kroky Splniť úlohu v novom stanovenom termíne. 

Doplnkové informácie 

 
 

 

 

mailto:svs@minedu.sk
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Téma: Otvorené vzdelávanie 
Úloha č. 20 

Informovať slovenské vzdelávacie a výskumné inštitúcie o výhodách otvoreného prístupu pre ne samotné, ako aj pre 

komerčnú sféru, neziskové organizácie a širokú verejnosť. 

Termín plnenia: 30. 11. 2015 Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Skarlet Ondrejčáková 

Organizácia 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti 

e-mail skarlet.ondrejcakova@minv.sk  

Tel. číslo 02/509 44 983 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém, ktorý má byť riešený 
 sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu 

v otvorenom formáte 

Hlavné ciele 
 presadzovať tému otvoreného vzdelávania na Slovensku 

Stručná charakteristika záväzku 

Cieľom úlohy bolo predstaviť základnú filozofiu otvoreného 
vzdelávania, prezentovať spoločenský prínos otvoreného 
vzdelávania a potenciál v ďalšom využití výsledkov vedy 
a výskumu pri ich publikovaní v otvorenom formáte. Keďže ide 
o novú tému, je vhodné viesť cielenú informačnú kampaň na 
vzdelávacie a výskumné inštitúcie a informovať ich 
pracovníkov. 

Relevancia / ambícia 

Ambíciou je dosiahnuť taký stupeň informovanosti  
slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúcií, aby sa 
zverejňovanie výsledkov vedy a výskumu v otvorenom formáte 
stalo samozrejmým štandardom. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

ÚSV ROS informoval slovenské vzdelávacie a výskumné 
inštitúcie o výhodách otvoreného prístupu pre ne samotné, ako 
aj pre komerčnú sféru, neziskové organizácie a širokú verejnosť 
prostredníctvom aktívnej účasti na rôznych konferenciách, 
workshopoch, pracovných stretnutí  a mediálnych výstupov:  
• Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 
2015 – súčasný stav a perspektívy organizátor: Centrum 
vedecko-technických informácií SR (zástupca ÚSV ROS bol 
členom prípravného výboru),  
• Open Education Kickoff Meeting 
Organizátor: Trnavská univerzita v spolupráci s Creative 
Commons Slovensko a ÚSV ROS, 
• zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 
organizácie dňa 09. 04. 2015 - prebehla diskusia o výhodách 

mailto:skarlet.ondrejcakova@minv.sk
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otvoreného vzdelávania so zástupcami verejnej správy a 
mimovládnych neziskových organizácií. 
Informovanie prebiehalo aj prostredníctvom množstva 
osobných stretnutí so zamestnancami MŠVVaŠ SR, so 
zástupcami mimovládnych neziskových organizácií, 
akademickej obce, výskumných inštitúcií (napr. SAV, CVTI), 
učiteľmi, a i. zainteresovanými skupinami.  
Ďalšími komunikačnými kanálmi boli médiá (Trend, ITlib) a 
domovská webová stránka  ÚSV ROS www.minv.sk/?ros_ovz. 

Konečný dátum realizácie 30. 11. 2015 

Ďalšie kroky Pokračovať v informačnej kampani. 

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorené vzdelávanie 
Úloha č. 21 

Spolupracovať s ďalšími krajinami pri tvorbe ich vlastných stratégií otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu a 

zdieľať poznatky získané pri implementácii na Slovensku. 

Termín plnenia: 30. 11. 2015 Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Skarlet Ondrejčáková 

Organizácia 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti 

e-mail skarlet.ondrejcakova@minv.sk  

Tel. číslo 02/509 44 983 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém, ktorý má byť riešený 
 sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy 

a výskumu v otvorenom formáte 

Hlavné ciele 
 presadzovať tému otvoreného vzdelávania na celosvetovej 

úrovni 

Stručná charakteristika záväzku 

Cieľom úlohy bolo predstaviť záväzky v téme otvorené 
vzdelávanie a napredovanie ich plnenia na Slovensku na 
medzinárodnej úrovni a spolupracovať s inými krajinami, 
jednak sa inšpirovať krajinami, ktoré sú v tejto téme o krok 
vpred a jednak napomáhať krajinám, ktoré sú v téme 
otvoreného vzdelávania zatiaľ v rovine úvah. 

Relevancia / ambícia 
Ambíciou je presadzovať tému otvoreného vzdelávania na 
celosvetovej úrovni. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

Zástupca ÚSV ROS spolupracovať s inými krajinami pri tvorbe 
ich stratégií v súvislosti s prístupom k výsledkom vedy a 
výskumu. Zúčastnil sa viacerých odborných podujatí s cieľom 
prezentovať a šíriť slovenskú skúsenosť s implementáciou 
politík v oblasti otvoreného vzdelávania: 
● Konferencia „Open Education Global Conference 2015“, 
Kanada (apríl 2015), 
● Konferencia eGovernment Conference, Estónsko (máj 
2015) – ÚSV ROS predstavil záväzky SR, ktoré boli zakotvené 
do Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 
2015, 
● NL PRES, Belgicko (jún 2015), 
● Konferencia Národných kontaktov Iniciatívy pre 
otvorené vládnutie, Gruzínsko (jún 2015) - ÚSV ROS predstavil 
záväzky SR, ktoré boli zakotvené do Akčného plánu Iniciatívy 
pre otvorené vládnutie na rok 2015 a prezentoval výsledky ich 
implementácie, 
● High Level Strategic Meeting, Francúzsko (júl 2015), 

mailto:skarlet.ondrejcakova@minv.sk
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● Prednáška v brazílskom parlamente o otvorenom 
vzdelávaní (august 2015) a pracovné stretnutie s 
predstaviteľmi subjektu verejnej správy, ktorá tvorí a 
implementuje Akčné plány Iniciatívy pre otvorené vládnutie 
v Brazílii, ÚSV ROS prezentoval aktivity SR v oblasti 
otvoreného vzdelávania, 
● ARede Educa, Brazília (august 2015) - zástupca ÚSV 
ROS prezentoval skúsenosti s implementáciou záväzkov v 
oblasti otvoreného vzdelávania pre učiteľov v Brazílii, 
● Medzinárodná konferencia Iniciatívy pre otvorené 
vládnutie, Mexiko (október 2015) - ÚSV ROS v spolupráci s U.S. 
Department of state hosťoval workshop v oblasti otvoreného 
vzdelávania. Na workshope boli prezentované skúsenosti s 
implementáciou záväzkov v oblasti otvoreného vzdelávania, 
● konferencia OpenCon, Belgicky (november 2015) - 
zástupca ÚSV ROS spolupracoval na organizácii konferencie. 
 
ÚSV ROS spolupracoval na tvorbe publikácie o otvorenom 
vzdelávaní. Štúdia je dostupná tu 
https://oerknowledgecloud.org/sites/oerknowledgecloud.org
/files/214-986-3-PB.pdf.   
 
V priebehu roka 2015 komunikoval ÚSV ROS so zástupcami 
občianskej spoločnosti na medzinárodnej úrovni, napr. so 
SPARC North America, SPARC Europe, Open Policy Network, 
Creative Commons USA. Všetky formy vzájomnej komunikácie 
viedli k výmene skúseností v oblasti implementácie politík 
otvoreného vzdelávania. 

Konečný dátum realizácie 30. 11. 2015 

Ďalšie kroky Pokračovať v medzinárodnej spolupráci. 

Doplnkové informácie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oerknowledgecloud.org/sites/oerknowledgecloud.org/files/214-986-3-PB.pdf
https://oerknowledgecloud.org/sites/oerknowledgecloud.org/files/214-986-3-PB.pdf


III. Vláda otvorená pre dialóg 
 

Jednotlivým ministrom10 bola v rámci kapitoly Vláda otvorená pre dialóg uložená úloha 

identifikovať tie verejné politiky v gescii rezortu, ktoré sú vhodné na participatívnu tvorbu 

v roku 201511. Participatívny dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti prebiehal v niektorých 

politikách už niekoľko rokov a v roku 2015 už len vyústili do prijatia konkrétneho rozhodnutia. 

Priebeh participatívnych procesov je popísaný v hodnotiacej správe na stranách 51 – 56.  

Po identifikácii verejných politík organizoval ÚSV ROS v priebehu mesiacov apríl a máj 2015 

vzdelávacie workshopy pre zamestnancov štátnej správy s cieľom prehĺbiť poznatky 

zamestnancov rezortov o participatívnej tvorbe verejných politík v súlade s materiálom Pravidlá 

zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (ďalej len „Pravidlá“). Vzdelávacie workshopy boli 

určené pre tie osoby, ktoré boli ministerstvami určené ako osoby zodpovedné za tvorbu 

identifikovaných politík. Workshopov sa zúčastnilo spolu 34 osôb.  

Ďalším krokom ÚSV ROS bolo vytvorenie „Kritérií na hodnotenie participatívnych procesov 

tvorby verejných politík a implementácie“ (ďalej len „Kritériá“), ktoré vychádzajú z Pravidiel. Ku 

každému Scenáru 1 – 4 boli vytvorené jednoduché check-listy s kontrolnými otázkami, ktoré 

umožňujú zodpovedným osobám získať rýchlu spätnú väzbu na priebeh participatívnych procesov, t.j. 

do akej miery je participatívny proces realizovaný v súlade s odporúčacím materiálom Pravidlá.  

V mesiacoch január a február 2016 realizoval ÚSV ROS zber kvantitatívnych a kvalitatívnych 

dát s cieľom vyhodnotiť participatívne procesy tvorby verejných politík, ktoré boli identifikované 

v rámci AP OGP 2015. Zber dát prebiehal prostredníctvom dotazníkového a telefonického prieskumu. 

ÚSV ROS na základe získaných informácií od jednotlivých rezortov oslovil so žiadosťou o spoluprácu 

na hodnotení participatívnych procesov viac ako 60 účastníkov12 participatívnych procesov 

z občianskej spoločnosti. Žiadosť o spoluprácu na hodnotení bola zároveň smerovaná aj na osoby 

zodpovedné za tvorbu politík v rámci jednotlivých sekcií, odborov jednotlivých rezortov. Cieľom 

prieskumu bolo získať relevantné kvalitatívne a kvantitatívne dáta o procese tvorby verejnej politiky, 

mapovať participatívny proces, identifikovať silné a slabé stránky procesu a šíriť príklad dobrej praxe. 

O vybraných výsledkoch prieskumu sa dočítate na strane 60 – 61 Hodnotiacej správy k implementácii 

AP OGP 2016 – 2019 a na webovom sídle ÚSV ROS.  

Ďalšou z úloh AP OGP 2012-2013 bola príprava a spustenie elektronickej hromadnej žiadosti 

(ďalej len „eHŽ“) ako nástroja na priame oslovenie vlády SR. Do AP OGP 2015 bola zakotvená úloha 

spropagovať eHŽ širokej verejnosti. ÚSV ROS zorganizoval v septembri 2015 sériu 8 workshopov vo 

všetkých krajských mestách. Jedným z bodov programu bola prezentácia eHŽ, v ktorej bol prítomným  

vysvetlený dôvod vzniku tohto nástroja a podmienky na realizáciu eHŽ, vysvetlený bol tiež rozdiel 

medzi eHŽ a petíciami. Akcií sa zúčastnilo cca 350 zástupcov mimovládnych neziskových organizácií 

                                                           
10 Okrem ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ministra životného prostredia SR, ministra zahraničných vecí 
a európskych záležitostí 
11

 Jednotliví ministri identifikovali tieto politiky: Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám (MS SR), 
Stratégia zvyšovania prístupnosti stavieb a územia s dôrazom na osoby so zdravotným postihnutí,  Stratégia 
implementácie nového stavebné zákona, Rozvoj verejnej osobnej a nemotorovej (cyklistickej a pešej) dopravy 
(MDSVRR SR),  Strategický rámec starostlivosti o zdravie 2014-2030 (MZ SR), Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 
2014 – 2020 a Akčný plán na roky 2015 – 2017, (MK SR)  Vytvorenie spoločného fóra podnikateľov, spotrebiteľov a 
dotknutých orgánov štátnej správ (MH SR), Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií (MV SR), 
rozpracovanie Koncepcie podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov (MPaRV SR), príprava novej Obrannej 
stratégie SR (MO SR), Asignácia dane právnických a fyzických osôb (MF SR), Program podpory dobrovoľníctva a 
dobrovoľníckych centier (MŠVVaŠ SR). 
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ako aj predstaviteľov samosprávy a štátnej správy. ÚSV ROS tiež zorganizoval dvojdňový workshop 22. 

- 23.10.2015 s účasťou 120 zástupcov mimovládnych organizácií a verejnej správy, na ktorom bol 

systém eHŽ taktiež prezentovaný. 

 



Téma: Vláda otvorená pre dialóg 

 Úloha č. 22 

Identifikovať aspoň jednu verejnú politiku na každom rezorte, ktorá bude vytvorená participatívnym spôsobom 

Termín plnenia: 31. marec 2015 
Pokračujúci záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

podpredseda vlády a minister vnútra, podpredseda vlády a 
minister financií, minister hospodárstva, minister dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja, minister pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka, minister obrany, minister spravodlivosti, 
minister školstva, vedy, výskumu a športu, minister kultúry, 
minister zdravotníctva v spolupráci so splnomocnencom vlády 
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu 
Iveta Ferčíková 

Organizácia 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti 

e-mail iveta.fercikova@minv.sk 

Tel. číslo 02 / 50 9 44 985  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

Komora za mimovládne neziskové organizácie Rady vlády SR 
pre mimovládne neziskové organizácie 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 
Podpora partnerstva a dialógu medzi rezortmi a organizáciami 

občianskej spoločnosti 

Hlavné ciele 
 Tvoriť verejnú politiku v spolupráci so zainteresovanými 

aktérmi 

Stručná charakteristika záväzku 

Záväzok nadväzuje na Akčný plán OGP 2012-2013, kde boli 
pilotne aplikované a overené rôzne participatívne metódy na 
tvorbe 3 verejných politík (Zákon o ochrane prírody, Stratégia 
ľudských práv, Zákon o sociálnych službách).  
Participatívna tvorba týchto verejných politík bola neskôr 
evalvovaná a na základe výsledkov evalvácie bol vytvorený 
materiál „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných 
politík“, ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 645/2014.  

Relevancia 

Výsledok záväzku ma pozitívny vplyv na: 
 Zvyšovanie participácie občanov na tvorbe verejných 

politík 
 Zvyšovanie otvorenosti subjektov VS  smerom k občanom   

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

    

Popis výsledku 

ÚSV ROS oslovil členov Komory za mimovládne neziskové 
organizácie s požiadavkou na identifikovanie tých verejných 
politík v gescii rezortov,  ktoré sú pre nich kľúčové z hľadiska 
zapájania verejnosti do ich tvorby.  ÚSV ROS absolvoval 
neformálne stretnutia a rozhovory s ďalšími zástupcami MNO 
(napr. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, Via 
Iuris, Asociácia na ochranu práv pacienta, Špirála i.) s cieľom 
získať ďalšie podnety. 
ÚSV ROS oslovil všetkých zainteresovaných ministrov so 
žiadosťou o identifikáciou vhodných politík na participatívnu 
tvorbu v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Tí ministri, 
ktorí mali v gescii tvorbu občianskou spoločnosťou 
identifikovaných  verejných politík, boli zároveň informovaní 
o tejto skutočnosti a pracovníkom na príslušných sekciách, 

mailto:iveta.fercikova@minv.sk
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odboroch  boli im sprostredkované kontakty na členov 
Komory za mimovládne neziskové organizácie. Jednotlivé 
rezorty mali v prostredí občianskej spoločnosti vlastných 
partnerov, ktorí boli do tvorby verejných politík zapojení.  
Na základe komunikácie ÚSV ROS a zainteresovaných rezortov 
boli identifikované tieto verejné politiky ako vhodné na 
participatívnu tvorbu v priebehu roku 2015: 

 MS SR - Novela zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám  

 MDVaRR SR-  Stratégia zvyšovania prístupnosti 
stavieb a územia s dôrazom na osoby so zdravotným 
postihnutí,  Stratégia implementácie nového stavebné 
zákona, Rozvoj verejnej osobnej a nemotorovej 
(cyklistickej a pešej) dopravy 

 MZ SR- Strategický rámec starostlivosti o zdravie 
2015-2030 

 MK SR- Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 
2020 a Akčný plán na roky 2015 – 2017 

 MH SR – Vytvorenie spoločného fóra podnikateľov, 
spotrebiteľov a dotknutých orgánov štátnej správy 

 MV SR- Zákon o registri mimovládnych neziskových 
organizácií 

 MPaRV SR - rozpracovanie Koncepcie podpory pre 
malých, mladých a rodinných farmárov 

 MO SR - príprava novej Obrannej stratégie SR 
 MF SR - Asignácia dane právnických a fyzických osôb 
 MŠVVaŠ SR- Program podpory dobrovoľníctva 

a dobrovoľníckych centier 
Na základe vyhodnotenia podnetov sú však ďalšie kľúčové 
oblasti, v ktorých iniciujú zástupcovia občianskej spoločnosti 
legislatívne zmeny  už dlhodobo: 

 Vytvorenie systému financovania zdravotníckych 
výkonov v zariadeniach sociálnych služieb (MZ SR v 
spolupráci s MPSVaR SR) 

 Legislatíva na odstránenie diskriminácie medzi 
verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych 
služieb (MZ SR v spolupráci s MPSVaR SR) 

 Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a 
osvety v SR (MŠVVaŠ SR v spolupráci s MŽP SR) 

 Implementácia Programu podpory dobrovoľníctva 
a dobrovoľníckych centier (MŠVVaŠ SR) 

Odporúčame zvážiť tieto podnety a v prípade potreby 
iniciovať systémové zmeny v týchto oblastiach.  

Konečný dátum realizácie:  31. marec 2015 

Ďalšie kroky 

 Každý rok identifikovať a zverejniť zoznam niekoľkých 
verejných politík, ktoré plánuje tvoriť subjekt VS 
participatívne spolu s informáciou aký scenár z 
„Pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných 
politík“ bude aplikovaný (vrátane približného 
časového harmonogramu participatívnych aktivít a 
spôsobe zapojenia zainteresovaných skupín) 

 Zvážiť podnety občianskej spoločnosti na iniciáciu 
legislatívnych zmien 

Doplnkové informácie 
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Téma:  Vláda otvorená pre dialóg 
 Úloha č. 23 Zrealizovať workshopy, zamerané na tému zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, pre 

zamestnancov štátnej správy, ktorí budú zodpovední za identifikáciu a následné vytvorenie verejnej politiky 

participatívnym spôsobom 

Termín plnenia: 31. máj 2015 
Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Iveta Ferčíková 

Organizácia Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

e-mail iveta.fercikova@minv.sk  

Tel. číslo 02 / 50 9 44 985 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

Odbor ochrany spotrebiteľa (MHSR), Sekcia štátnej starostlivosti 
o šport a mládež (MŠVVaŠ SR), Inšitút zdravotníckej politiky (MZ 
SR), Sekcia legislatívy (MS SR), Inštitút stratégie (MDVVaŠ SR), 
Sekcia cestovného ruchu (MDVaRR SR), Sekcia výstavby 
(MDVaRR SR), Sekcia verejnej správy (MV SR), odbor rozvoja 
vidieka a LEADER (MPaRV SR), Odbor priamych daní (MF SR), 
Sekcia umenia a štátneho jazyka (MK SR), a i. sekcie, odbory 
rezortov.  

MNO, súkromný sektor, 
pracovné skupiny 

PDCS 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

V súčasnosti absentujú interné smernice, o ktoré by sa 
zamestnanci VS mohli oprieť pri vedení participatívnych 
procesov. Z tohto dôvodu je potrebné oboznámiť zamestnancov 
VS o materiáli „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných 
politík“ a školiť zamestnancov v súlade s týmto materiálom.  

Hlavné ciele 

 Pripraviť pracovníkov štátnej správy na rozhodovania o 
primeranom postupe v tvorbe konkrétnej verejnej politiky a 
oboznámiť ich s alternatívami postupu zapojenia 
zainteresovanej verejnosti.  

 Predstaviť materiál „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby 
verejných politík“ 

 Vytvoriť priestor pre zamestnancov štátnej správy 
prezentovať skúsenosti so zapájaním (dobré/zlé) a 
poskytovať im spätnú väzbu 

 Diskutovať o zvolených participatívnych nástrojoch, ktoré 
realizovali/budú realizovať v rámci tvorby verejných politík 
a získať spätnú väzbu na vhodnosť zvolených nástrojov 

Stručná charakteristika záväzku 

Vedenie participatívneho procesu si vyžaduje špecifické 
zručnosti, znalosti a systematický prístup. Pre efektívny 
a kvalitný dialóg je nutné budovať odborné kapacity 
zamestnancov VS v tejto oblasti.  

Relevancia 

Výsledok záväzku ma pozitívny vplyv na: 
 Zvyšovanie otvorenosti subjektov VS  smerom k občanom  
 Podpora participácie  
 Budovanie odborných kapacít vo VS 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne splnený Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

    

Popis výsledku 
ÚSV ROS organizoval v priebehu mesiacov apríl a máj 2015 
vzdelávacie workshopy pre zamestnancov štátnej správy v 

mailto:iveta.fercikova@minv.sk
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oblasti zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.  
Cieľová skupina: Workshopy boli určené pre tie osoby, ktoré sú 
zodpovedné za tvorbu tých verejných politík, ktoré boli 
identifikované ministrami v rámci plnenia úlohy  č. 22 Akčného 
plánu OGP na rok 2015. ÚSV ROS pozval na workshopy  tie 
osoby, ktoré boli ministerstvom určené ako osoby zodpovedné 
za tvorbu  identifikovaných politík. 
 
ÚSV ROS organizoval 2 typy interaktívnych workshopov: 
 Informatívne workshopy (3): 

Účastníci sa dozvedeli základné princípy účasti 
zainteresovanej verejnosti na tvorbe verejných politík a boli 
im predstavené štyri úrovne zapájania verejnosti.  
Dĺžka workshopu: 4hod.  

 Nadstavbové workshopy (2): 
Cieľom školení bolo pripraviť účastníkov na vedenie 
participatívneho procesu, a to najmä z pohľadu 
porozumenia základným štyrom scenárom tvorby verejnej 
politiky a ich schopnosti navrhnúť primeraný postup tvorby 
verejnej politiky. Účastníci počas školenia konzultovali 
návrh procesu tvorby konkrétnej verejnej politiky s 
lektorkou a delili sa s vlastnými skúsenosťami v oblasti 
tvorby verejných politík.  
Dĺžka konania: 8hod.  

Lektorka: Karolína Miková, PDCS (autorka materiálu Pravidlá). 
 

ÚSV ROS oslovil všetkých zúčastnených o poskytnutie spätnej 
väzby na realizované workshopy. Účastníci ocenili vzdelávanie 
v tejto oblasti a uviedli, že nadobudnuté znalosti využijú 
v ďalšom profesionálnom pôsobení.  
Workshopov sa zúčastnilo spolu 34 osôb, a to 4 účastníci z 
MDVRR SR, 2 z MF SR, 2 z MH SR, 5 z MK SR, 3 z MO SR, 2 z 
MPRV SR, 3 z MS SR, 4 z MŠVVŠ SR, 7 z MV SR, 1 z MZ SR.  

Konečný dátum realizácie:  31. máj 2015 

Ďalšie kroky 

 Zabezpečiť aby bol kurz vedenia participatívnych procesov 
súčasťou štandardnej ponuky vzdelávania subjektov VS 

 Realizácia ďalších workshopov zameraných na výmenu 
skúsenosti zamestnancov VS, ktorí majú skúsenosti s 
vedením participatívnych procesov tvorby verejných politík 

 Šíriť príklady dobrej praxe participatívnej tvorby verejných 
politík a pozitívne oceňovať tento prístup (zamestnancov vo 
VS a zapojené zainteresované skupiny) 

Doplnkové informácie 
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Téma:  Vláda otvorená pre dialóg 
 Úloha č. 24 

Participatívnym spôsobom s občianskou verejnosťou vytvoriť vybranú verejnú politiku a pripraviť podmienky na jej 

implementáciu 

Termín plnenia: 31. december 2015 
Pokračujúci záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

podpredseda vlády a minister vnútra, podpredseda vlády a minister 
financií, minister hospodárstva, minister dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 
minister obrany, minister spravodlivosti, minister školstva, vedy, 
výskumu a športu, minister kultúry, minister zdravotníctva v 
spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Iveta Ferčíková 

 

Organizácia Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

e-mail iveta.fercikova@minv.sk  

Tel. číslo 02 / 50 9 44 985 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a i.  

Odbor ochrany spotrebiteľa (MHSR), Sekcia štátnej starostlivosti 
o šport a mládež (MŠVVaŠ SR), Inšitút zdravotnej politiky (MZ SR), 
Sekcia legislatívy (MS SR), Inštitút stratégie (MDVVaŠ SR), Sekcia 
cestovného ruchu (MDVaRR SR), Sekcia výstavby (MDVaRR SR), 
Sekcia verejnej správy (MV SR), odbor rozvoja vidieka a LEADER 
(MPaRV SR), Odbor priamych daní (MF SR), Sekcia umenia 
a štátneho jazyka (MK SR) a i. sekcie a odbory rezortov.  

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 
Verejná politika, ktorá vzniká bez účasti zainteresovaných skupín 
nedostatočne reflektuje individuálne potreby zainteresovaných 
skupín.   

Hlavné ciele 
 Vytvoriť verejnú politiku participatívne v spolupráci 

s organizáciami občianskej spoločnosti 

Stručná charakteristika záväzku 
Na základe identifikácie verejných politík v rámci úlohy C. 22 
pripraví rezort verejné politiky participatívne v spolupráci 
s občianskou spoločnosťou.  

Relevancia 
Záväzok má pozitívny vplyv na: 
 Zvyšovanie otvorenosti subjektov VS  smerom k občanom   
 Podpora participácie občanov na tvorbe verejných politík 

Stav  plnenia 

Nezačal sa plniť Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

    

Popis výsledku 

Jednotlivé procesy tvorby verejných politík prebiehali nasledovne13: 
 MS SR - Novela zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám  
Kvalitný zákon o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len 
„Infozákon“ je kľúčovým predpokladom na akúkoľvek 
participáciu občanov na správe vecí verejných -  preto bola 
tvorba novely Infozákona identifikovaná ministrom 
spravodlivosti SR ako vhodná na participatívnu tvorbu aj v roku 
2015. Na podnet územnej samosprávy bola ministrovi 

                                                           
13 Nasledujúci text podáva stručné informácie o prebehnutom participatívnom procese s dôrazom na zapojenie občianskej 
spoločnosti.  



52 
 

spravodlivosti SR uložená úloha predložiť novelu zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám s cieľom riešiť problémy 
aplikačnej praxe. V tejto súvislosti zriadilo MS SR medzirezortnú 
pracovnú skupinu, ktorá sa skladala zo zástupcov štátnej 
správy, územnej samosprávy, ako aj zástupcov mimovládnych 
neziskových organizácií (Aliancia Fair play, Via Iuris, 
Transparency International Slovensko). Novela infozákonu bola 
predložená do medzirezortného pripomienkového konania dňa 
20.2. 2015 a k materiálu bolo formulovaných až 757 
pripomienok, vrátane 26 hromadných pripomienok verejnosti. 
MS SR viedlo s pripomienkujúcimi subjektmi v roku 2015 
intenzívne rokovania, ktoré vybraní zástupcovia MNO hodnotia 
ako pozitívne a veľmi korektné. Komplexná novela infozákona 
však nebola predložená na rokovanie vlády SR, došlo len 
k transpozícii smernice 2013/37/EÚ koncom roka 2015, ktorou 
sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES.  

 MDVaRR SR - Stratégia zvyšovania prístupnosti stavieb a 
územia s dôrazom na osoby so zdravotným postihnutí resp. 
Stratégia implementácie nového stavebné zákona (ďalej len 
„Stratégia implementácie“)  
Vypracovanie týchto stratégií iniciovala Národná rada občanov 
zdravotne so zdravotným postihnutím v SR a súvisí s potrebou 
prijatia jednotnej stratégie na účinnú implementáciu nového 
stavebného zákona s dôrazom na osoby zdravotne 
znevýhodnené.  
Nakoľko sa tvorba osobitnej Stratégie implementácie neplánuje, 
MDVaRR SR prisľúbilo zainteresovaným skupinám (napr. 
Národná rada občanov zdravotne so zdravotným postihnutím 
v SR) participatívnu tvorbu vykonávajúcich predpisov k novému 
stavebnému zákonu: 
- Vyhláška o všeobecných požiadavkách na priestorové 

usporiadanie a funkčné využitie územia 
- Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o osobitných 
požiadavkách na bezbariérové užívanie stavieb.  

Tvorba vyhlášok sa plánuje na nasledujúce obdobie nakoľko bol 
nový Stavebný zákon stiahnutí z rokovania NRSR. 
Rozvoj verejnej osobnej a nemotorovej (cyklistickej a 
pešej) dopravy 
V rámci opatrenia 1.1.1. Cyklostratégie bola s účinnosťou k 1. 
septembru 2013 vytvorená Medzirezortná pracovná skupina 
(MPS). Jej stáli účastníci sú národný cyklokoordinátor, ôsmi 
krajskí cyklokoordinátori, traja mestskí cyklokoordinátori, 
cyklokoordinátor za občianske združenia, cyklokoordinátor za 
ZMOS a cyklokoordinátor za Úniu miest Slovenska. V súlade so 
štatútom sa od zriadenia MPS stretáva spravidla raz za dva 
mesiace podľa možnosti vždy v inom kraji za prítomnosti 
pozvaných zástupcov miestne príslušných občianskych združení 
podieľajúcich sa na rozvoji cyklistickej dopravy v kraji.  
Aj vďaka aktívnej účasti zástupcov mimovládnych organizácií sa 
podarili zrealizovať dva technické dokumenty - Technické 
podmienky pre projektovanie cyklistickej infraštruktúry 
(TP07/2015) a  STN 01 8028 Cykloturistické značenie. Vo 
finančnej  oblasti  sa podarilo spolupracovať pri príprave 
vládneho  dokumentu “Trvalý finančný mechanizmus na 
implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy 
a cykloturistiky v Slovenskej republike”, ako aj pri príprave a 
nastavení  podmienok čerpania finančných prostriedkov z EÚ 
Fondov na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. V legislatívnej 
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oblasti sa spoluprácou s tretím sektorom podarilo presadiť tri 
čiastkové zmeny v prospech cyklistickej dopravy v zákone 
8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke. Výrazný podiel majú 
zástupcovia tretieho sektora aj v oblasti osvetovej činnosti, 
predovšetkým pri príprave, priebehu a vyhodnotení kampaní 
“Do práce na bicykli” a “Do školy na bicykli”. Inštitút stratégie 
spolupracuje s týmito občianskymi združeniami: Ekopolis, 
Cyklokoalícia Bratislava, Občianska cykloiniciatíva Banská 
Bystrica, Prešovská bicyklová skupina Kostitras, Turčianska 
bicyklová skupina JUS Martin, OZ Mulica a OZ Bercajgel Trnava. 

 MZ SR- Strategický rámec starostlivosti o zdravie 2015-
2030 
V spolupráci so Slovenskou komorou iných zdravotníckych 
pracovníkov viedlo MZ SR v priebehu marca do júna 2015 6 
okrúhlych stolov v rámci Implementačnej stratégie – systém 
integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti: 
Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a zlepšenie 
dostupnosti kvalitných služieb v primárnej a akútnej lôžkovej 
zdravotnej starostlivosti. 
Okrúhlych stolov sa zúčastnili organizácie ako ASL SR, 
Slovenský pacient, Asociácia na ochranu práv pacienta, 
zástupcovia jednotlivých VÚC a ďalší.  
Témami jednotlivých okrúhlych stolov so zainteresovanými 
skupinami boli: 

- Procesy poskytovania zdravotnej starostlivosti, ich 
integrácia a informatizácia 

- Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti a sociálne 
služby 

- Integrácia starostlivosti v praxi a aktualizácia modelu 
CIZS 

- Pilotný projekt prípravy, plánovania, realizácie 
a prevádzky CIZS 

- Inštitucionalizácia centier – právne formy žiadateľa 
o NFP 

MZ SR taktiež viedlo dialóg s Asociáciou na ochranu práv 
pacienta v rámci tvorby novely zákona 362/2011 
pojednávajúcej o prevode hodnôt medzi farmaceutickým 
priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi.  

 MH SR – Identifikovalo ako politiku vhodnú na participatívnu 
tvorbu Vytvorenie spoločného fóra podnikateľov, 
spotrebiteľov a dotknutých orgánov štátnej správy. Po 
konzultácii medzi ÚSV ROS a odborom ochrany spotrebiteľa MH 
SR sa predmetom participatívnej tvorby stala tvorba 
Spotrebiteľského  zákonníka. Pri tvorbe zákonníku sa 
očakáva vysoká angažovanosť spotrebiteľských združení.  
Oficiálny termín na predloženie Spotrebiteľského zákonníka na 
rokovanie vlády SR je 30. jún 2016.  V tomto období prebiehajú 
najmä prípravné práce, ktorých cieľom je stanoviť rozsah 
právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv v novom Občianskom 
zákonníku a predmet regulácie, ktorý bude obsahom 
Spotrebiteľského zákonníka. Dôvodom je potreba zosúladenia 
prác na novom spotrebiteľskom kódexe s konkrétnymi 
predstavami a návrhmi novej Rekodifikačnej  komisie pre 
Občiansky zákonník, ktorá bola vymenovaná ministrom 
spravodlivosti v novembri 2015.Po dohode medzi MS SR, MH SR 
a MF SR o základných otázkach plánuje MH SR pripraviť návrh 
Legislatívneho zámeru Spotrebiteľského zákonníka, ktorý bude 
konzultovaný s členmi pracovnej skupiny k Spotrebiteľskému 
zákonníku so zastúpením organizácii občianskej spoločnosti. 
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Participatívna tvorba Spotrebiteľského zákonníka nie je 
ukončená a bude prebiehať aj v priebehu roku 2016.  
Zo Stratégie spotrebiteľskej politiky SR na roky 2014-2020  MH 
SR vyplýva úloha „vytvoriť spoločné fórum podľa časti 4.5. 
Stratégie“, ktoré má mať v zmysle príslušnej časti podobu 
konferencie a iných odborne zameraných stretnutí za účelom 
aktívnej spolupráce so združeniami na ochranu spotrebiteľov, 
podnikateľmi a dotknutými orgánmi štátnej správy. Témou 
jednotlivých podujatí majú byť aktuálne otázky z oblasti 
presadzovania práv spotrebiteľov a dodržiavania povinností 
podnikateľov. Dňa 15.2.2016 sa konala konferencia s názvom 
„Spotrebiteľ v roku 2016 – Alternatívne riešenie spotrebiteľských 
sporov“,  ktorej cieľom bolo formou príspevkov a diskusií 
priblížiť nový spôsob mimosúdneho riešenia spotrebiteľských 
sporov zástupcom súčasných i budúcich subjektov 
alternatívneho riešenia sporov, spotrebiteľským združeniam, 
záujemcom z podnikateľského prostredia ako aj širokej 
spotrebiteľskej verejnosti a poskytnúť informácie o novinkách a 
aktuálnych témach v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

 MK SR - Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020 a 
Akčný plán na roky 2015 – 2017 
MK SR spolupracuje a aktívne zapája do procesu tvorby 
koncepčných, strategických a legislatívnych materiálov a plnení 
úloh všetky profesijné občianske združenia a širokú kultúrnu 
odbornú verejnosť.  
MK SR identifikovalo v rámci Stratégie rozvoja kultúry SR na 
roky 2014 – 2020 a Akčného plánu na roky 2015 – 2017 tieto 
verejné politiky, ktoré budú tvorené participatívne: 

- Navrhnúť koncept zákona o sponzorstve s akcentom na 
viaczdrojové financovanie, 

- Posúdiť možnosť revízie daňových zákonov – zvážiť 
možnosť zavedenia diferencovanej daňovej politiky, 
najmä DPH,  voči niektorým oblastiam umenia. 

Tvorba týchto verejných politík sa zatiaľ plánuje na rok 2016 
a v súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania na MF SR, 
nakoľko obe politiky závisia od rôznych makroekonomických 
veličín a kondície slovenskej ekonomiky.  
Z tohto dôvodu došlo k revízii a predmetom participatívnej 
tvorby v roku 2015 sa stali nasledovné právne predpisy: 

- Autorský zákon 
- Utvorenie právnych a sociálnych podmienok pre 

umeleckú tvorbu 
- Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti 
- Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v SR a  Akčný 

plán Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v SR 
- Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja 

kultúry SR na roky 2014 – 2020 
- Novela zákona o vysielaní a retransmisii 

 MV SR - Zákon o registri mimovládnych neziskových 
organizácií 
Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií sa 
intenzívne tvoril v priebehu roku 2015 ako vyústenie 
mnohoročných snáh o legislatívnu úpravu danej problematiky. 
Pracovná skupina pri sekcii verejnej správy MV SR sa skladala 
zo zástupcov rezortu, zamestnancov ÚSV  ROS  a občianskej 
spoločnosti ( 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.). 
ÚSV ROS pravidelne informoval členov Komory za mimovládne 
neziskové organizácie o tvorbe zákona a vyhodnocoval ich 
pripomienky, postrehy.  
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Zároveň organizoval sériu 8. regionálnych workshopov, kde bol 
návrh zákona prezentovaný širokej verejnosti s cieľom získať 
spätnú väzbu a  nové podnety.  
Dňa 10.12. 2016 bol návrh zákona predkladaný Rade vlády pre 
MNO s cieľom zahájiť verejnú diskusiu k návrhu zákona. 
V rámci verejnej diskusie bolo možné zasielať pripomienky 
k návrhu zákona mailom alebo prostredníctvom google drive.  
Materiál má byť predložený na rokovanie vlády SR do 
31.12.2016.  

 MPaRV  SR - rozpracovanie Koncepcie podpory pre malých, 
mladých a rodinných farmárov 
Hlavným cieľom koncepcie je podporiť diverzitu štruktúry 
poľnohospodárskych podnikov, zvýšiť životaschopnosť malých, 
mladých a rodinných fariem a zvýšiť a podporiť ich integráciu 
do potravinovej vertikály. Koncepcia vychádza z nastavenia 
podpory malých a mladých poľnohospodárov v rámci Programu 
rozvoja vidieka 2014 – 2020. Členovia pracovnej podskupiny  
pre prípravu podopatrení zameraných na podporu malých 
a mladých poľnohospodárov zastupovali boli zástupcovia 
organizácií občianskej spoločnosti, a to napr.  Združenie 
mladých farmárov Slovenska, slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska komora, Národná sieť rozvoja vidieka, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Združenie 
vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.  
Vykonávanie tejto Koncepcie prebieha postupne a zástupcovia 
MNO sa v roku 2015 podieľali na formulácii kritérií výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 k 
podopatreniu 6.1. Programu rozvoja vidieka.  

 MF SR – Mechanizmus asignácie podielu zaplatenej dane 
právnických osôb 
V máji roku 2015 bolo podpísané memorandum MF SR 
a mimovládnych neziskových organizácií o stabilite 
a transparentnosti daňového financovania mimovládnych 
organizácií ako výsledok dlhoročného a intenzívneho dialógu 
o  modeli asignácie dane z príjmu právnických osôb. Akčná 
skupina, a teda zástupcovia platforiem reprezentovaných 
v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa 
zaviazali, že model asignácie 2% dane z príjmu právnických 
osôb sa v najbližších rokoch nebude modifikovať a bude 
motivovať firmy nielen asignovať ale aj darovať financie 
z vlastného zisku. Mimovládne organizácie sa týmto 
memorandom zaviazali k zvyšovaniu transparentnosti 
mimovládneho sektora. Na Memorande participovali 
zástupcovia Komory pre mimovládne neziskové organizácie p. 
Filip Vagač, p. Marcel Zajac, p. Pavel Hrica a p. Peter Handiak.  

 MŠVVaŠ SR - po konzultácii medzi ÚSV ROS a Odborom mládeže 
sa v rámci AP OGP 2015 vypracovala participatívne Koncepcia 
rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 (ďalej len 
„Koncepcia“).  
Tvorbu tohto materiálu predchádzala príprava analýzy práce s 
mládežou a definovanie základných cieľov a priorít 
prostredníctvom regionálnych aj národných konzultácií. V marci 
2015 vznikla 20 členná expertná skupina pozostávajúca zo 
zástupcov subjektov ŠS, samosprávy a MNO, ktorá pripravila 
návrh Koncepcie na základe podkladov z 3 národných 
konzultácií. K návrhu Koncepcie sa viedol dialóg so širokou 
verejnosťou – realizovalo sa 8 krajských konzultácií s cieľom 
získať podnety k materiálu. Na participatívnej tvorbe sa 
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podieľali napr. tieto organizácie občianskej spoločnosti 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Združenie mladých 
podnikateľov Slovenska, Asociácia CVČ, RMS 
Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež 
Platforma dobrovoľníckych centier SR, Kampaň Chceme vedieť 
viac, IUVENTA (hlavný partner na tvorbe), Microsoft/AmCham, 
ZIPCeM, Únia Miest Slovenska.  
Materiál vláda SR schválila uznesením č. 16 z 13. januára 2016. 

 MO SR – príprava novej Obrannej stratégie SR 
Plnenie úlohy, a teda participatívna tvorba verejnej politiky, je 
preložená do 31.12.2016 na žiadosť ministra obrany SR, ktorej 
predseda vlády SR vyhovel.  

Úlohu hodnotíme ako takmer splnenú, nakoľko tvorba týchto 
verejných politík ešte prebieha alebo ešte neprebehla: 
 Spotrebiteľský zákonník (MH SR) 
 Strategický rámec starostlivosti o zdravie 2014 – 2030 (MZ SR) 
 Príprava novej Obrannej stratégie SR (MO SR) 

 Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií (MV SR) 
Konečný dátum realizácie:  31. 12. 2016 

Ďalšie kroky 

 Každý rok identifikovať niekoľko verejných politík, ktoré 
plánuje tvoriť subjekt VS participatívne spolu s informáciou aký 
scenár z „Pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných 
politík“ bude aplikovaný (vrátane približného časového 
harmonogramu participatívnych aktivít a možnostiach  
zapojenia verejnosti). 

Doplnkové informácie 

ÚSV ROS pripravuje v spolupráci so zástupcami mimovládnych organizácií národný projekt v rámci operačného 
programu Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“). Národný projekt s názvom „Podpora partnerstva a dialógu 
medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v 
oblasti participatívnej tvorby verejných politík “bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov v 
rámci nového programového obdobia na roky 2014 - 2020. 14 
Cieľom národného projektu je posilniť spoluprácu a vzájomný dialóg medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi 
neziskovými organizáciami v procese tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a navrhnúť 
inovácie existujúcich mechanizmov vo verejnej správe v záujme zefektívnenia vstupu verejnosti do tvorby verejných 
politík. Ďalším cieľom národného projektu je zavádzať resp. podporovať princípy otvoreného vládnutia aj na regionálnu 
a lokálnu úroveň. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Viac si o pripravovanom národnom projekte môžete prečítať tu http://www.minv.sk/?ros_participacia_np  

http://www.minv.sk/?ros_participacia_np
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Téma:  Vláda otvorená pre dialóg 

 Úloha č. 25 

Vytvoriť kritériá pre hodnotenie participatívnych procesov tvorby a implementácie verejných politík 

Termín plnenia: 30. september 2015 
Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu 
Iveta Ferčíková 

Organizácia 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti 

e-mail Iveta.fercikova@minv.sk  

Tel. číslo 02 / 50 9 44 985 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

SAV, Utópia, Centrum pre filantropiu, PDCS 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

MS SR, MDVaRR SR 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

Vedenie participatívneho procesu tvorby verejných politík je 
zložitý a  špecifický proces, náročný na objektívne hodnotenie. 
Evalvácia prebehnutého participatívneho procesu tvorby 
verejných politík zatiaľ nie je bežnou praxou v prostredí VS. 
Evalvácia je náročný proces z hľadiska času a zdrojov subjektu 
VS, preto je žiaduce vytvoriť jednoduché kritériá, ktoré by 
poskytovali spätnú väzbu pre subjekt VS a zapojené skupiny 
do procesu.  

Hlavné ciele 

 Vytvoriť jednoduchý systém hodnotenia participatívneho 
procesu tvorby verejných politík, ktorý vychádza 
z materiálu „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby 
verejných politík“ 

 Na základe zadefinovania hodnotiacich kritérií pomôcť 
subjektom VS zamerať sa na konkrétne aktivity, ktoré 
skvalitnia dialóg 

Stručná charakteristika záväzku 

Záväzok nadväzuje na Akčný plán OGP 2012-2013, kde bola 
vykonaná hĺbková evalvácia 3 dialógov o verejných politikách 
s cieľom identifikovať silné a slabé stránky procesu. Evalvačná 
správa bola niektorými zainteresovanými aktérmi prijatá 
negatívne z dôvodu „neobjektivity hodnotiteľov“. Z tohto 
dôvodu ÚSV ROS iniciuje tvorbu vlastných kritérií, ktoré chce 
zaviesť do bežnej praxe.   

Relevancia 
Záväzok ma pozitívny vplyv na: 
 Podpora participácie občanov na tvorbe verejných politík 

Ambícia 
Stručne popísať ako zamýšľaný výsledok prispeje 
k otvorenému a lepšiemu vládnutiu  

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

    

Popis výsledku 
ÚSV ROS zriadil neformálnu pracovnú skupinu k tvorbe 
Kritérií, ktorá sa skladala zo zástupcov rezortov, 
mimovládnych organizácií a akademickej obce. 

mailto:Iveta.fercikova@minv.sk
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Kritériá vznikali v úzkej spolupráci medzi ÚSV ROS 
a akademičkou zo Slovenskej Akadémie vied.  
Kritériá vychádzajú z vládou SR schváleného materiálu 
„Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“ 
a vytvorili predpoklad na jednoduché rozhodovanie o tom, aký 
scenár zapájania verejnosti do tvorby verejných politík 
uplatniť vzhľadom na rôzne interné aj externé faktory. V rámci 
Kritérií boli vytvorené ku každému scenáru jednoduché check-
listy, ktoré umožňujú získať rýchlu spätnú väzbu na priebeh 
participatívnych procesov, a teda do akej miery subjekt VS 
postupoval s odporúčaniami uvedených v materiály „Pravidlá 
zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“. Kritériá sú 
dostupné tu.  
Členom pracovnej skupiny bol vytvorený priestor na 
pravidelné pripomienkovanie materiálu on-line po celú dobu 
jeho tvorby.  

Konečný dátum realizácie:  26.11. 2016 
Ďalšie kroky Overiť kritéria v praxi a iniciovať ich pravidelné využívanie.  

Doplnkové informácie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minv.sk/?ros_ogp_spravy&sprava=kriteria-na-hodnotenie-participativneho-procesu-tvorby-verejnych-politik-a-implementacie
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Téma:  Vláda otvorená pre dialóg 

Úloha č. 26 

Vyhodnotiť tvorbu a implementáciu vybraných verejných politík zrealizovaných participatívnym spôsobom 

Termín plnenia: 29. február 2016 
Pokračujúci záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v 
spolupráci s ministrami 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu Iveta Ferčíková 

Organizácia 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti 

e-mail iveta.fercikova@minv.sk  

Tel. číslo 02 / 50 9 44 985 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

Vedenie participatívneho procesu tvorby verejných politík je 
zložitý a  špecifický proces, náročný na objektívne hodnotenie. 
Evalvácia prebehnutého participatívneho procesu tvorby 
verejných politík zatiaľ nie je bežnou praxou v prostredí VS. 
Evalvácia je náročný proces z hľadiska času a zdrojov subjektu 
VS. Zlepšovanie vzájomného dialógu medzi zainteresovanými 
skupinami si vyžaduje systematické hodnotenie prebehnutých 
participatívnych procesov  za účelom získania spätnej väzby.   

Hlavné ciele 

Na základe hodnotenia: 
 Identifikovať silné a slabé stránky prebehnutého 

participatívneho procesu 
 Formulovať všeobecné odporúčania 
 Zistiť do akej miery sa pri participatívnych procesov 

zohľadňujú Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby 
verejných politík 

 Získať spätnú väzbu na participatívny proces od 
zainteresovaných aktérov  

Stručná charakteristika záväzku 

Záväzok nadväzuje na Akčný plán OGP 2012-2013, kde bola 
vykonaná hĺbková evalvácia 3 dialógov o verejných politikách 
s cieľom identifikovať silné a slabé stránky procesu. Z hľadiska 
zlepšovania dialógu je potrebné vykonávať pravidelné 
hodnotenie participatívnych procesov tvorby verejných 
politík.  

Relevancia 
Záväzok ma pozitívny vplyv na: 

 Zlepšenie procesu tvorby verejných politík 
participatívnym spôsobom 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

    

Popis výsledku 

ÚSV ROS zber kvantitatívnych a kvalitatívnych dát s cieľom 
vyhodnotiť participatívne procesy tvorby verejných politík, 
ktoré boli identifikované v rámci úlohy C.1 AP OGP 2015. Do 
prieskumu boli zahrnutí respondenti a respondentky, ktorí 
participovali na tvorbe týchto verejných politík: 

 Novela Zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k 

mailto:iveta.fercikova@minv.sk
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informáciám (MS SR) 
 Mechanizmus asignácii dane právnických a fyzických 

osôb (MF SR) 
 Rozpracovanie Koncepcie na podpory malých, mladých 

a rodinných farmárov (MPaRV SR) 
 Zákon o registri mimovládnych neziskových 

organizácií (MV SR) 
 Spotrebiteľský zákonník (MH SR) 
 Koncepcia na podporu prácu s mládežou (MŠVVaŠ SR) 
 Strategický rámec starostlivosti o zdravie 2014 - 2030 

(MZ SR) 
 Návrh Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 

2016 – 2020 (MŠVVaŠ SR) 
 

Cieľom prieskumu bolo získať relevantné kvalitatívne a 
kvantitatívne dáta o procese tvorby verejnej politiky, mapovať 
participatívny proces,  identifikovať silné a slabé stránky 
procesu a šíriť príklad dobrej praxe.  

So žiadosťou o vyplnenie on-line dotazníka bolo oslovených 
viac 60 účastníkov participatívnych procesov, z toho len 18 
účastníkov poskytlo ÚSV ROS spätnú väzbu na priebeh 
participatívnych procesov. Zber dát následne doplnili o 
telefonickú anketu s otázkami o priebehu procesu a jeho 
hodnotení.  

V tabuľke sú zhrnuté vybrané zistenia skúmaných 
participatívnych procesov: 

Silné stránky Slabé stránky 

 možnosť aktívneho dialógu 
 výmeny praktických 

skúseností 
 zlepšenie informovanosti 

verejnosti 
 dosiahnutie spoločného 

výsledku na základe 
konsenzu 

 predchádzanie nezhodám a 
tenziám v pripomienkovom 
konaní 
 

 časová náročnosť resp. 
obmedzený časový priestor 
na tak na prípravu ako aj  
spracovanie výsledkov 
procesu 

 nezáujem oslovených 
subjektov 

 prílišný formalizmus 
procesu 

 príliš široké odborné 
spektrum zúčastnených 

Priebežná správa z prieskumu ÚSV ROS je dostupná na 
http://www.minv.sk/?ros_ogp_spravy&sprava=vybrane-
zistenia-hodnotenia-participativnych-procesov-tvorby-
verejnych-politik  

Konečný dátum realizácie:  29.2. 2016 

Ďalšie kroky  

Doplnkové informácie 

Popis toho, čo zostáva dosiahnuť, riziko alebo výzvy súvisiace s implementáciou záväzku 

 

 

 

 

 

http://www.minv.sk/?ros_ogp_spravy&sprava=vybrane-zistenia-hodnotenia-participativnych-procesov-tvorby-verejnych-politik
http://www.minv.sk/?ros_ogp_spravy&sprava=vybrane-zistenia-hodnotenia-participativnych-procesov-tvorby-verejnych-politik
http://www.minv.sk/?ros_ogp_spravy&sprava=vybrane-zistenia-hodnotenia-participativnych-procesov-tvorby-verejnych-politik
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Téma:  Vláda otvorená pre dialóg 
Úloha č. 27 

Zmapovať súčasné legislatívne prostredia vo vzťahu k zapájaniu verejnosti do tvorby verejných politík a navrhnúť jeho 

úpravy 

Termín plnenia: 30. september 2015  
 

Pokračujúci záväzok/ Nový záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v 
spolupráci s ministrami 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Iveta Ferčíková 

Organizácia Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

e-mail Iveta.fercikova@minv.sk  

Tel. číslo 02 / 50 9 44 985  

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

- 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

- 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 
 

Hlavné ciele 
 

Stručná charakteristika záväzku 
- 

Relevancia 
- 

Ambícia 
- 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

    

Popis výsledku 

ÚSV ROS požiadal predsedu vlády SR Roberta Fica o posunutie 

termínu plnenia úlohy na 31. január 2019. Táto úloha bude 

komplexne splnená v rámci realizácie národného projektu ÚSV 

ROS s názvom „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou 

správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na 

národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej 

tvorby verejných politík“. Úloha bude splnená v rozmedzí rokov 

2016 – 2019 kedy bude prebiehať realizácia národného projektu. 

Predseda vlády SR Robert Fico žiadosti vyhovel. 

Konečný dátum realizácie:   
Ďalšie kroky  

Doplnkové informácie 

 

mailto:Iveta.fercikova@minv.sk
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Téma: Vláda otvorená pre dialóg 

Úloha č. 28 
Uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu systému elektronických hromadných žiadostí 

Termín plnenia: 31.10.2015 
Nový záväzok  

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu Ing. Milan Andrejkovič 

Organizácia 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti 

e-mail milan.andrejkovic2@minv.sk 

Tel. číslo +421-2-509 44 982 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

Úrad vlády SR/NASES 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

 

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

Vznikla nová webová aplikácia na uplatňovanie práva 
verejnosti obracať sa so svojimi požiadavkami priamo na 
vládu SR – prostredníctvom tzv. inštitútu Elektronickej 
hromadnej žiadosti (EHŽ). Bolo potrebné informácie o EHŽ 
a pripravenej aplikácii dostať do verejnosti tak, aby mohla 
verejnosť  využiť túto možnosť, ktorú jej vláda SR ponúkla ako 
súčasť svojho záväzku v rámci Iniciatívy pre otvorené 
vládnutie. 

Hlavné ciele 

Hlavným cieľom je dostať do povedomia verejnosti novú 
možnosť, ktorú vláda SR zaviedla – EHŽ. Bolo potrebné 
vysvetliť, čo je to EHŽ, ako sa dá využívať, aké sú pravidlá 
a podmienky a akým spôsobom sa dá EHŽ vytvárať a hlasovať 
za podporu konkrétnej EHŽ.  

Stručná charakteristika záväzku 

Úlohou ÚSVROS bolo vytvoriť kampaň na šírenie informácií 
o samotnej možnosti obracať sa na vládu SR 
prostredníctvom  EHŽ a o novovznikajúcej aplikácii 
umožňujúcej tvorbu EHŽ a zber potrebných podpisov.  

Relevancia 

Vláda SR sa v Iniciatíve pre otvorené vládnutie zaviazala 
okrem iného k väčšej responzívnosti na požiadavky verejnosti. 
Na to, aby mohla verejnosť jednoduchšie adresovať svoje 
požiadavky a súčasne preukázať relevanciu svojich 
požiadaviek počtom podporovateľov, bola vytvorená aplikácia 
na vytvorenie EHŽ a súčasne na jednoduchý zber podpisov 
elektronickou cestou. Následne bol vytvorený celý proces na 
to, aby sa vláda SR mohla zaoberať takou EHŽ, ktorá získa 
minimálne stanovený počet 15000 podpisov za 30 dní.  

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

    

Popis výsledku 

ÚSV ROS na jeseň 2015 zrealizoval sériu 8 workshopov  
v krajských mestách SR, na ktorých sa zúčastnilo približne 350 
zástupcov MNO, občianskej spoločnosti, ale aj verejnej správy. 
Na týchto workshopoch bola okrem iného prezentovaná aj 
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EHŽ – čo je to, ako sa dá využívať, porovnanie EHŽ s petíciami, 
aké sú podmienky a pravidlá pre úspešnú EHŽ.  
ÚSV ROS pripravil špecializovanú stránku v rámci svojej web 
stránky, na ktorej zverejnil informácie o EHŽ 15 . 
ÚSV ROS pripravil texty o EHŽ na zverejnenie na Ústrednom 
portáli verejnej správy16. 
ÚSV ROS pripravil text o EHŽ, ktorý vyšiel v OPIS NEWS č. 
9/201517.  
ÚSV ROS sa spolupodieľal na obsahovej príprave televízneho, 
rozhlasového a printového spotu o EHŽ, ktoré boli vysielané 
a prezentované v médiách na jeseň 2015. 

Konečný dátum realizácie:  31.10.2015 

Ďalšie kroky 
Ďalšie kroky závisia od existencie tém, ktoré budú rezonovať 
vo verejnosti tak, že bude potrebné sa obrátiť na vládu SR, aby 
sa nimi zaoberala 

Doplnkové informácie 

Aplikácia EHŽ je spustená a plne funkčná na web stránke Ústredného portálu verejnej správy www.Slovensko.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Viac informácií nájdete tu  http://www.minv.sk/?ros_ehz  
16 Viac informácií nájdete tu  www.slovensko.sk,  https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-hromadna-ziadost/ ; 
https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-hromadna-ziadost/porovnanie  a https://open.slovensko.sk/hromadneziadosti  
17 http://www.p3.sk/domain/flox/files/opis/OPISnews09_2015.pdf  

http://www.slovensko.sk/
http://www.minv.sk/?ros_ehz
http://www.slovensko.sk/
https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-hromadna-ziadost/
https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-hromadna-ziadost/porovnanie
https://open.slovensko.sk/hromadneziadosti
http://www.p3.sk/domain/flox/files/opis/OPISnews09_2015.pdf


IV. Otvorená justícia 
 

Transparentné a dôveryhodné súdnictvo je jednou z nevyhnutných podmienok pre dobré 
podnikateľské a občianske prostredie. Aj z tohto dôvodu bola do AP OGP 2015 po konzultáciách so 
zainteresovanými aktérmi zakotvená nová kapitola s názvom Otvorená justícia.  

V rámci plnenia záväzkov AP OGP 2015 pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR paragrafové 
znenie návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zabezpečuje realizácia úlohy zverejňovať hodnotenie 
sudcov. Materiál bude predložený do legislatívneho procesu v nasledujúcom volebnom období. 
Predseda vlády SR bol preto požiadaný o zmenu termínu plnenia úlohy na júl 2016.  

Ministerstvo spravodlivosti SR vykonalo analýzu databázy súdnych rozhodnutí (zoznamu súdnych 
záznamov, ktoré obsahujú neanonymizované údaje) už v decembri 2014. Výsledkom je zoznam, v 
ktorom sú podľa názvu súdu, spisovej znaky, ECLI, dátumu rozhodnutia, URL adresy na 
anonymizované rozhodnutie, uvedenia typu problému, samotného neanonymizovaného údaju a 
samotného textu zoradené a uvedené podozrivé, resp. neanonymizované údaje. Kontrolu zachytenia 
neanonymizovaných, príp. chybne anonymizovaných údajov v súdnom manažmente tak, aby prebehla 
ešte pred samotným zverejnením súdnych rozhodnutí na web stránke, je možné vytvoriť v priebehu  
roka 2016. 

V januári 2016 bola spustená pilotná prevádzka zverejňovania súdnych rozhodnutí na portáli 
SLOV-LEX. Na jednom mieste je tak možné vyhľadať rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, rozhodnutia 
všeobecných súdov SR, rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a rozhodnutia Súdneho dvora 
EU. 

Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novele 
zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú do MPK predložila priamo 
Generálna prokuratúra SR (ďalej len „GP SR“), uplatnilo zásadnú pripomienku. GP SR túto 
pripomienku akceptovala a zmenila zákon o prokurátoroch, a to doplnením nového odseku 4 do § 3 
uvedeného zákona. Ustanovenie § 3 ods. 4 znie: „Najvyšší služobný úrad zverejňuje a priebežne 
aktualizuje menný zoznam prokurátorov na svojom webovom sídle.“ Novela zákona o prokurátoroch a 
právnych čakateľoch prokuratúry bola schválená na rokovaní vlády SR a následne dňa 20.11.2015  
prijatá na hlasovaní v Národnej rade SR. Generálna prokuratúra na základe prijatej novely dňa 
15.01.2016 zverejnila na svojom webovom sídle menný zoznam prokurátorov. 

 

 

 

 

 

 

 



Téma: Otvorená justícia 
 C.29 Pripraviť legislatívny návrh, ktorý umožní zverejňovať hodnotenie práce sudcov a predložiť ho na rokovanie vlády. 

Termín plnenia:  
31.12.2015 

Nový záväzok 
 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

Minister spravodlivosti SR 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

JUDr. Juraj Palúš 

Organizácia Ministerstvo spravodlivosti SR 

e-mail juraj.palus@justice.sk 

Tel. číslo 02/ 593 53 461 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

- 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

- 

Status quo; problém ktorý má byť riešený Nezverejňovanie hodnotení práce sudcov. 

Hlavné ciele Zverejniť hodnotenia práce sudcov. 
Stručná charakteristika záväzku Zverejniť hodnotenia práce sudcov. 

Relevancia 

Transparentné a dôveryhodné súdnictvo je jednou 

z nevyhnutných podmienok pre dobré podnikateľské a 

občianske prostredie. Otvorené a všeobecne prístupné 

informácie o tom, kto a akým spôsobom rozhoduje o právach a 

povinnostiach občanov SR, sú jedným z predpokladov takejto 

transparentnosti. V roku 2011 boli do slovenského právneho 

poriadku vnesené zmeny, ktoré spustili hodnotenie práce 

sudcov a súdov. Popri pravidelnom ročnom výkazníctve práce 

sudcov a súdov bol stanovený termín uskutočnenia prvých 

hodnotení práce vybranej skupiny sudcov na 31. decembra 

2013. V zákone však absentuje povinnosť zverejňovať ich. 

Z týchto dôvodov sa javí vhodné prijať také zmeny súčasného 

znenia legislatívy, ktoré by definovali povinnosť pravidelne 

informovať verejnosť o výsledkoch hodnotenia práce sudcov. 

Po ich zverejnení bude možné posúdiť, aká je ich výpovedná 

hodnota, nakoľko sú z hodnotení vylúčené prvky subjektivity, 

či je vhodné zapojiť externý prvok do hodnotenia a podobne. 

Následne bude možné uvažovať o návrhu úprav hodnotiacich 

kritérií, vedúcich k vyššej transparentnosti a efektivite 

hodnotiaceho procesu.  

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

 √   

Popis výsledku 

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo paragrafové znenie 
návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zák. č. 385/2000 Z. z. o 
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorým sa zabezpečuje realizácia úlohy zverejňovať 
hodnotenie sudcov. Materiál bude predložený do 
legislatívneho procesu v nasledujúcom volebnom období, 
Predseda vlády SR bol preto požiadaný o zmenu termínu 
plnenia úlohy na júl 2016. 
Pracovná skupina vytvorená k príprave Akčného plánu 
Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016-2019 navrhuje 
túto úlohu prevziať do nového AP OGP na roky 2016-2019, 
avšak odporúča preformulovať jej znenie. 
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Konečný dátum realizácie:  31.07.2016 

Ďalšie kroky 

Predložiť pripravené paragrafové znenie návrhu zákona, 
ktorým sa dopĺňa zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a 
prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 
legislatívneho procesu. 

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorená justícia 

 C. 30 Vypracovať analýzu súčasného stavu zverejňovania súdnych rozhodnutí a navrhnúť opatrenia na zlepšenie situácie. 

Termín plnenia: 30.06.2015 
Nový záväzok 
 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

Minister spravodlivosti SR v spolupráci so splnomocnencom 
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu 
JUDr. Juraj Palúš 
Bystrík Antalík 

Organizácia 

Ministerstvo spravodlivosti SR 
Úrad splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti 
Transparency International Slovensko 

e-mail 
juraj.palus@justice.sk 
bystrik.antalik@minv.sk 
spac@transparency.sk 

Tel. číslo 
JUDr. Juraj Palúš:  02 593 53 461 
Bystrík Antalík: 02 509 44 986 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

- 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

Transparency International Slovensko 

Status quo; problém ktorý má byť riešený Nedostatočné a neprehľadné zverejňovanie súdnych rozhodnutí. 

Hlavné ciele 
Vypracovať analýzu súčasného stavu zverejňovania súdnych 
rozhodnutí a navrhnúť opatrenia na zlepšenie situácie. 

Stručná charakteristika záväzku 
Vypracovať analýzu súčasného stavu zverejňovania súdnych 
rozhodnutí a navrhnúť opatrenia na zlepšenie situácie. 

Relevancia 

Justícia, ako tretí pilier štátnej moci musí rovnako ako ďalšie dva 
piliere podliehať kontrole zo strany verejnosti. Rozhodnutia 
súdov nielenže zakladajú vznik, zmenu alebo zánik 
individuálnych práv a povinností, no sú aj dôležitým prameňom 
práva samotného. Súdy by preto mali rozhodovať verejne a 
transparentne. Najúčinnejším spôsobom, ako to docieliť, je 
zverejňovanie súdnych rozhodnutí. Všeobecne prijímanými 
pozitívami verejnej prístupnosti súdov sú: 

 možnosť verejnej kontroly rozhodovania súdov, 
 zvýšenie predvídateľnosti súdneho rozhodovania a tým aj 

právnej istoty občanov, 
 zvýšenie jednotnosti súdneho rozhodovania 

(zjednocovanie judikatúry), 
 zvýšenie zodpovednosti sudcov, 
 zvýšenie celkovej dôveryhodnosti súdnictva, 
 zvýšenie kvality súdneho rozhodovania, 
 zúženie možností zásahov do sudcovskej nezávislosti, 
 zlepšenie možností výskumu judikatúry a právnického 

vzdelávania. 
V právnom poriadku SR existuje povinnosť zverejňovať súdne 
rozhodnutia, avšak mnohé, napriek zákonnej povinnosti, 
zverejnené nie sú. Prax tiež ukázala, že nie je sledovaná 
informácia, aké percentuálne množstvo súdnych rozhodnutí je 
zverejnených a nie je nastavený systém kontroly plnenia tejto 
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povinnosti. Preto je potrebné zmapovať súčasný stav a prijať 
opatrenia pre napĺňanie a kontrolu legislatívneho záväzku zo 
strany súdov. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
začiatkom roka 2015 oslovil viacerých zástupcov tretieho sektora 
s ponukou na spoluprácu pri plnení tejto úlohy. Následne nato 
splnomocnenec v spolupráci s MS SR vytvorili pracovnú skupinu 
zloženú zo zástupcov štátnej správy a tretieho sektora. Štátnu 
správu zastupovali zamestnanci Ministerstva spravodlivosti SR 
pod vedením JUDr. Juraja Palúša, za tretí sektor bol v pracovnej 
skupine Samuel Spáč z Transparency International Slovensko. Na 
základe podnetov pracovnej skupiny vypracoval Úrad 
splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti Analýzu 
zverejňovania súdnych rozhodnutí. V dokumente sú zhrnuté 
dôvody, prečo zverejňovať súdne rozhodnutia, platný legálny 
stav, samotná analýza problémov zverejňovania súdnych 
rozhodnutí a návrhy riešení na zlepšenie stavu. 
Ministerstvo spravodlivosti SR vykonalo analýzu databázy 
súdnych rozhodnutí (zoznamu súdnych záznamov, ktoré 
obsahujú neanonymizované údaje) ešte v decembri 2014. 
Výsledkom je zoznam, v ktorom sú podľa názvu súdu, spisovej 
znaky, ECLI, dátumu rozhodnutia, URL adresy na anonymizované 
rozhodnutie, uvedenia typu problému, samotného 
neanonymizovaného údaju a samotného textu zoradené a 
uvedené podozrivé, resp. neanonymizované údaje. Kontrolu 
zachytenia neanonymizovaných, príp. chybne anonymizovaných 
údajov v súdnom manažmente tak, aby prebehla ešte pred 
samotným zverejnením súdnych rozhodnutí na web stránke, je 
možné vytvoriť` v priebehu  roka 2016. 

Konečný dátum realizácie:  30.06.2015 

Ďalšie kroky  

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorená justícia 
 C. 31 Na základe odporúčaní z analýzy zabezpečiť jednotný systém zverejňovania súdnych rozhodnutí a zabezpečiť 

dohľad nad jeho napĺňaním. 

Termín plnenia:  
31.12.2015 

Nový záväzok 
 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

Minister spravodlivosti SR 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

JUDr. Juraj Palúš 

Organizácia Ministerstvo spravodlivosti SR 

e-mail juraj.palus@justice.sk 

Tel. číslo 02/ 593 53 461 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, 
odbory, sekcie, a i.  

Nie 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

Nie 

Status quo; problém ktorý má byť riešený Nedostatočné a neprehľadné zverejňovanie súdnych rozhodnutí. 

Hlavné ciele 
Zabezpečiť jednotný systém zverejňovania súdnych rozhodnutí a 
zabezpečiť dohľad nad jeho napĺňaním. 

Stručná charakteristika záväzku 
Zabezpečiť jednotný systém zverejňovania súdnych rozhodnutí a 
zabezpečiť dohľad nad jeho napĺňaním. 

Relevancia 

Justícia, ako tretí pilier štátnej moci musí rovnako ako ďalšie dva 
piliere podliehať kontrole zo strany verejnosti. Rozhodnutia súdov 
nielenže zakladajú vznik, zmenu alebo zánik individuálnych práv a 
povinností, no sú aj dôležitým prameňom práva samotného. Súdy 
by preto mali rozhodovať verejne a transparentne. Najúčinnejším 
spôsobom, ako to docieliť, je zverejňovanie súdnych rozhodnutí. 
Všeobecne prijímanými pozitívami verejnej prístupnosti súdov sú: 

 možnosť verejnej kontroly rozhodovania súdov, 
 zvýšenie predvídateľnosti súdneho rozhodovania a tým aj 

právnej istoty občanov, 
 zvýšenie jednotnosti súdneho rozhodovania (zjednocovanie 

judikatúry), 
 zvýšenie zodpovednosti sudcov, 
 zvýšenie celkovej dôveryhodnosti súdnictva, 
 zvýšenie kvality súdneho rozhodovania, 
 zúženie možností zásahov do sudcovskej nezávislosti, 
 zlepšenie možností výskumu judikatúry a právnického 

vzdelávania. 
V právnom poriadku SR existuje povinnosť zverejňovať súdne 
rozhodnutia, avšak mnohé, napriek zákonnej povinnosti, 
zverejnené nie sú. Prax tiež ukázala, že nie je sledovaná informácia, 
aké percentuálne množstvo súdnych rozhodnutí je zverejnených a 
nie je nastavený systém kontroly plnenia tejto povinnosti. Preto je 
potrebné zmapovať súčasný stav a prijať opatrenia pre napĺňanie a 
kontrolu legislatívneho záväzku zo strany súdov. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 
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Popis výsledku 

Ministerstvo Spravodlivosti SR zabezpečilo jednotný systém pre 
zverejňovanie súdnych rozhodnutí. Anonymizované súdne 
rozhodnutia sú dostupné na webovom sídle ministerstva 
prostredníctvom informačného systému súdny manažment. Súdne 
rozhodnutie je zverejnené bezodkladne po vyznačení jeho 
právoplatnosti v predmetnom systéme. Súdne rozhodnutia sa 
zverejňujú na webovom sídle ministerstva odo dňa 01.01.2012. 
V apríli 2015 uzatvorilo Ministerstvo spravodlivosti SR so 
spoločnosťou Atos IT Solutions and Services s.r.o. Zmluvu o 
vytvorení Informačného systému Portál právnych informácií - 
Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov. V zmysle bodu 3.3.2 
Prílohy č. 1 k uvedenej zmluve bola špecifikovaná požiadavka na 
zabezpečenie importu a následného spracovania anonymizovaných 
rozhodnutí slovenských súdov z informačného systému 
budovaného na základe projektu Rozvoj elektronických služieb 
súdnictva (IS RESS) tak, aby vo zverejnených súdnych 
rozhodnutiach bolo napríklad možné dopĺňať metadáta, vytvárať 
väzby medzi súdnymi rozhodnutiami navzájom, či vytvárať väzby 
medzi súdnymi rozhodnutiami a právnymi predpismi. 
V januári 2016 bola spustená pilotná prevádzka zverejňovania 
súdnych rozhodnutí na portáli SLOV-LEX. Na jednom mieste je tak 
možné vyhľadať rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, rozhodnutia 
všeobecných súdov SR, rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské 
práva a rozhodnutia Súdneho dvora EU. 
Pracovná skupina vytvorená k príprave Akčného plánu Iniciatívy 
pre otvorené vládnutie na roky 2016-2019 navrhuje vyhodnotiť 
mieru a spôsob zverejňovania súdnych rozhodnutí (na ročnej báze) 
a zautomatizovať dopĺňanie metadát vo zverejňovaných súdnych 
rozhodnutiach. 

Konečný dátum realizácie:  31.12.2015 

Ďalšie kroky 
Vyhodnotiť zverejňovanie súdnych rozhodnutí (na ročnej báze) a 
zautomatizovať dopĺňanie metadát vo zverejňovaných súdnych 
rozhodnutiach. 

Doplnkové informácie 
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Téma: Otvorená justícia 
 C. 32 Pripraviť legislatívny návrh, ktorý umožní zverejňovať menný zoznam prokurátorov a predložiť ho na rokovanie 

vlády 

Termín plnenia: 31.12.2015 
Nový záväzok 
 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

Minister spravodlivosti SR 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

JUDr. Juraj Palúš 

Organizácia Ministerstvo spravodlivosti SR 

e-mail juraj.palus@justice.sk 

Tel. číslo 02/ 593 53 461 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

- 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

- 

Status quo; problém ktorý má byť riešený Neexistencia verejného zoznamu prokurátorov. 

Hlavné ciele 
Pripraviť legislatívny návrh, ktorý umožní zverejňovať menný 
zoznam prokurátorov a predložiť ho na rokovanie vlády. 

Stručná charakteristika záväzku 
Pripraviť legislatívny návrh, ktorý umožní zverejňovať menný 
zoznam prokurátorov a predložiť ho na rokovanie vlády. 

Relevancia 

Prokurátori, ako zástupcovia štátu v súdnych konaniach, majú 
v SR významné a nezastupiteľné postavenie. Informácie o tom, 
kto konkrétne zastáva funkciu prokurátora však nie sú verejnosti 
známe. V záujme transparentnosti prokuratúry je vhodné zaviesť 
zákonnú povinnosť zverejňovať mená a priezviská ľudí 
zastávajúcich funkciu prokurátora. 

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

   √ 

Popis výsledku 

Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci medzirezortného 
pripomienkového konania k novele zákona o prokurátoroch a 
právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú predložila do MPK 
priamo Generálna prokuratúra SR, uplatnilo zásadnú 
pripomienku. GP SR túto pripomienku akceptovala a zmenila 
zákon o prokurátoroch, a to doplnením nového odseku 4 do § 3 
uvedeného zákona. Ustanovenie § 3 ods. 4 znie: „Najvyšší 
služobný úrad zverejňuje a priebežne aktualizuje menný zoznam 
prokurátorov na svojom webovom sídle.“ Novela zákona o 
prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry bola 
schválená na rokovaní vlády SR a následne, dňa 20. 11. 2015  
prijatá na hlasovaní v Národnej rade SR. Generálna prokuratúra 
na základe prijatej novely dňa 15.01.2016 zverejnila na svojom 
webovom sídle menný zoznam prokurátorov. 
Pracovná skupina vytvorená k príprave Akčného plánu Iniciatívy 
pre otvorené vládnutie na roky 2016-2019 navrhuje rozšíriť 
zverejnený zoznam prokurátorov o miesto pôsobenia. 

Konečný dátum realizácie:  31.12.2015 

Ďalšie kroky Rozšíriť zverejnený zoznam prokurátorov o miesto pôsobenia. 

Doplnkové informácie 

 



V. Spätná väzba a pokračovanie 
 

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti požiadal o odpočet úloh všetkých 

ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktorým boli udelené úlohy v 

Uznesení vlády SR č. 59/2015. Zároveň požiadal o nomináciu zástupcov rezortov a ostatných 

zainteresovaných subjektov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe AP OGP 2016-2019. Na základe 

nominácie rezortov a ostatných subjektov bola zriadená širšia koordinačná skupina, ktorá 

participovala na hodnotení AP OGP 2015 ako aj na tvorbe AP OGP 2016 – 2019. Návrh hodnotiacej 

správy AP OGP 2015 bol dostupný na webovom sídle ÚSV ROS18 na pripomienkovanie. Hodnotiaca 

správa k implementácii AP OGP 2015 je dňa 17. 03.2016 predkladaná  na zasadnutie Rady vlády SR 

pre mimovládne  neziskové organizácie. 

ÚSV ROS ďalej zriadil užšie expertné pracovné skupiny v týchto oblastiach: otvorené 

dáta/transparentnosť, participácia, otvorené vzdelávanie a výskum, otvorená justícia a k webovej 

aplikácii MDS. Expertné pracovné skupiny zložené zo zástupcov štátnej správy, mimovládnych 

neziskových organizácií, nezávislých expertov a akademickej obce sa aktívne podieľali na tvorbe 1. 

návrhu záväzkov AP OGP 2016 – 2019.  

1. návrh AP OGP 2016 – 2019 bude dostupný na pripomienkovanie tak členom širšej koordinačnej 

skupiny, ako aj na on-line pripomienkovanie širokej verejnosti. Celý harmonogram tvorby AP OGP 

2016 – 2019 je zverejnený na webovom sídle ÚSV ROS19.  

S cieľom získať spätnú väzbu na 1. návrh AP OGP 2016 – 2019 organizuje ÚSV ROS workshopy v 3 
krajských mestách: 

 21. marec 2016 od 9:00 - 14:00, Košice 
 22. marec 2016 od 9:00 - 14:00, Banská Bystrica 
 23. marec 2016 od 9:00 - 14:00, Bratislava 

 
Splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti bola uložená úloha predložiť na 

rokovanie vlády SR nový Akčný plán OGP do 30. júna 2016.  

 

 

 

 

                                                           
18

 http://www.minv.sk/?ros_ogp_hodnotenie_2015&sprava=verejna-diskusia-hodnotiaca-sprava-k-
implementacii-akcneho-planu-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-rok-2015  
19

 http://www.minv.sk/?ros_ogp_tvorba_2016-19&sprava=pripravujeme-akcny-plan-iniciativy-pre-otvorene-
vladnutie-na-roky-2016-2019  

http://www.minv.sk/?ros_ogp_hodnotenie_2015&sprava=verejna-diskusia-hodnotiaca-sprava-k-implementacii-akcneho-planu-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-rok-2015
http://www.minv.sk/?ros_ogp_hodnotenie_2015&sprava=verejna-diskusia-hodnotiaca-sprava-k-implementacii-akcneho-planu-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-rok-2015
http://www.minv.sk/?ros_ogp_tvorba_2016-19&sprava=pripravujeme-akcny-plan-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-roky-2016-2019
http://www.minv.sk/?ros_ogp_tvorba_2016-19&sprava=pripravujeme-akcny-plan-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-roky-2016-2019


Téma: Spätná väzba a pokračovanie 

 Úloha č. 33  

Vypracovať konečné hodnotenie akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015 

Termín plnenia: 29. marca 2016 
Pokračujúci záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu 
Iveta Ferčíková 

Organizácia 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti 

e-mail iveta.fercikova@minv.sk  

Tel. číslo 02 / 50 9 44 985 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

MDVVaRR SR, MF SR, MH SR, MK  SR, MO SR, MPaRV SR, MS  
SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MZVaEZ SR, MPSVaR, ÚGKK  SR, ÚVO, 
MŽP SR, ŠÚ SR, MZ  SR, ÚGKK SR, NASES 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

Transparency International, Slovensko.digital,  OZ Utópia, 
Centrum pre filantropiu, Slovenská akadémia vied, EEA, 
Aliancia Fair-play, Trnavská univerzita, Univerzita 
Komenského v Bratislave, OZ SPy.  

Status quo; problém ktorý má byť riešený 
Potreba vyhodnotiť implementáciu Akčného plánu OGP na rok 
2015.  

Hlavné ciele 

 Vytvoriť hodnotiacu správu s cieľom identifikovať silné 
a slabé stránky implementácie Akčného plánu OGP na rok 
2015. 

 Na základe hodnotenia iniciovať ďalšie záväzkydo AP OGP 
2016 – 2019.   

Stručná charakteristika záväzku 
 Iniciáciu nových záväzkov musí predchádzať vypracovanie 

objektívnej hodnotiacej správy k implementácii AP OGP 
2015.  

Relevancia 
Záväzok ma pozitívny vplyv na: 
 Efektivitu implementácie ďalších záväzkov.  

Ambícia 
Na základe hodnotenia iniciovať ďalšie záväzky do AP OGP 
2016 – 2019.   

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

    

Popis výsledku 

Splnomocnenec vlády požiadal o odpočet úloh všetkých 
ministrov  a ostatné subjekty VS, ktorým bola udelená úloha 
v znení Uznesenia vlády SR č. 59/2015 a zároveň požiadal 
o nomináciu zástupcov rezortov a ostatných zainteresovaných 
subjektov o nomináciu zástupcov, ktorí sa budú podieľať na 
tvorbe AP OGP 2016-2019. Na základe nominácie rezortov 
a ostatných subjektov bola zriadená širšia koordinačná 
skupina k OGP, ktorá bude participovať na hodnotení AP OGP 
2015 ako aj na tvorbe AP OGP 2016 – 2019.  
ÚSV ROS ďalej zriadil užšie expertné pracovné skupiny 
v týchto oblastiach: otvorené dáta/transparentnosť, 
participácia, otvorené vzdelávanie a výskum, otvorená justícia 
a k webovej aplikácii na sledovanie čerpania verejných zdrojov 
z dotačných mechanizmov.  
ÚSV ROS vypracoval predkladanú hodnotiacu správu na 
základe vlastných informácií, oficiálnych podkladov z rezortov 
a i. subjektov, vstupov z expertných pracovných skupín.  
Návrh hodnotiacej správy AP OGP 2015 je dostupný na 
webovom sídle ÚSV ROS. Návrh hodnotiacej správy bol 
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dostupný na pripomienkovanie širšej koordinačnej skupine 
v zložení zástupcov rezortov.  Návrh hodnotiacej správy bol 
taktiež zverejnený ona webovom sídle ÚSV ROS a bol dostupný 
na on-line pripomienkovanie  verejnosti.  
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
predkladá Hodnotiacu správu implementácie AP OGP 2015 na 
zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 
organizácie, ktoré sa uskutoční 17. marca 2016.  

Konečný dátum realizácie:  29. marca 2016  

Ďalšie kroky 

 Predložiť hodnotiacu správu na zasadnutie Rady vlády pre 
mimovládne neziskové organizácie v termíne 26.5.-
9.6.2016.  

 Na základe hodnotiacej správy iniciovať ďalšie záväzky do 
AP OGP 2016 – 2019. 

 Zakotviť do AP OGP 2016 – 2019 tie záväzky, ktoré neboli 
vyhodnotené ako „splnené - ukončené“.  

Doplnkové informácie 
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Téma: Spätná väzba a pokračovanie 
 Úloha č. 34  

Vypracovať a predložiť na rokovanie vlády akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na 

nasledujúce obdobie 

Termín plnenia: 30. 6. 2016 
Pokračujúci záväzok 

Vedúca implementujúca organizácia 
(zodpovedné osoby z Uznesenia) 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu 
organizáciu 

Iveta Ferčíková 

Organizácia 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti 

e-mail iveta.fercikova@minv.sk  
Tel. číslo 02 / 50 9 44 985 

Ostatní zapojení aktéri 

Ministerstvá, odbory, 
sekcie, a i.  

MDVVaRR SR, MF SR, MH SR, MK  SR, MO SR, MPaRV SR, MS  
SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MZVaEZ SR, MPSVaR, ÚGKK  SR, ÚVO, 
MŽP SR, ŠÚ SR, MZ  SR, ÚGKK SR, NASES 

MNO, súkromný 
sektor, pracovné 
skupiny 

Transparency International, Slovensko.digital,  OZ Utópia, 
Centrum pre filantropiu, Slovenská akadémia vied, EEA, 
Aliancia Fair-play, Trnavská univerzita, Univerzita 
Komenského v Bratislave, OZ SPy  

Status quo; problém ktorý má byť riešený 

Napriek tomu, že v slovenskej legislatíve je ukotvených mnoho 
dobrých nástrojov v súlade s princípmi otvoreného vládnutia 
(centrálny register zmlúv, Zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám, zverejňovanie súdnych rozhodnutí, portál 
právnych predpisov, atď.) je potrebné iniciovať ďalšie záväzky  
na podporu kvalitnej správy vecí verejných.  

Hlavné ciele 
 Vytvoriť Akčný plán OGP 2016 – 2019 participatívnym 

spôsobom v spolupráci so zástupcami subjektov VS 
a občianskou spoločnosťou.  

Stručná charakteristika záväzku  Iniciácia nových záväzkov v oblasti otvoreného vládnutia.   

Relevancia 
Záväzok ma pozitívny vplyv na zavádzanie inovácií do 
prostredia verejnej správy, podporu participácie, otvorenosti 
verejnej správy smerom k občanom a i.    

Stav  plnenia 

Nezačal sa 
plniť 

Čiastočne 
splnený 

Takmer 
splnený 

Splnený- 
ukončený 

    

Popis výsledku 

Splnomocnenec vlády požiadal o odpočet úloh všetkých 
ministrov  a ostatné subjekty VS, ktorým bola udelená úloha 
v znení Uznesenia vlády SR č. 59/2015 a zároveň požiadal 
o nomináciu zástupcov rezortov a ostatných zainteresovaných 
subjektov o nomináciu zástupcov, ktorí sa budú podieľať na 
tvorbe AP OGP 2016-2019. Na základe nominácie rezortov 
a ostatných subjektov bola zriadená širšia koordinačná 
skupina k OGP, ktorá bude participovať na tvorbe AP OGP 
2016 – 2019.  
ÚSV ROS ďalej zriadil užšie expertné pracovné skupiny 
v týchto oblastiach: otvorené dáta/transparentnosť, 
participácia, otvorené vzdelávanie a výskum, otvorená justícia 
a k webovej aplikácii na sledovanie čerpania verejných zdrojov 
z dotačných mechanizmov.  
Návrh AP OGP 2016 – 2019 vzniká na základe vstupov 
formulovaných v užších expertných pracovných skupinách. 
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Tento návrh bude sprístupnený na pripomienkovanie širšej 
koordinačnej skupine zo zástupcov rezortov ako aj verejnosti.  
Zároveň budú realizované regionálne workshopy v Košiciach 
(21.3.2016), v Banskej Bystrici (22.3.2016) a v Bratislave 
(23.3.2016).  
Plánovaný termín predloženia AP OGP 2016 – 2019 na 
rokovanie vlády SR je určený do 30.6.2016.  
(Hodnotiaca správa bude aktualizovaná po termíne plnenia 
tejto úlohy.) 

Konečný dátum realizácie:  30. 6. 2016 

Ďalšie kroky 

  Predložiť hodnotiacu správu na zasadnutie Rady vlády pre 
mimovládne neziskové organizácie v termíne 26.5.-
9.6.2016 .  

 Predložiť AP OGP 2016 -2019 na rokovanie vlády SR 
a zabezpečiť koordináciu záväzkov. 

Doplnkové informácie 
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