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Zhrnutie záverov z analýzy zahraničných 
systémov akreditácie MNO 



Analýza zahraničných systémov

Cieľ:
• Získať poznatky z nastavenia a fungovania ZAS vo svete
• Priniesť návrhy, odporúčania a inšpiratívne prvky pri

vytvorení OIS v prostredí SR
Aktivity:

• Prieskum existencie ZAS vo svete
• Klasifikácia, kategorizácia a opis vybraných ZAS
• Hĺbková analýza piatich ZAS
• Stretnutia so zahraničnými expertmi (workshop)



Prieskum existencie ZAS vo 
svete 

• Celosvetovo existujú systémy/ mechanizmy v rôznej 
kvalite, vo veľkom množstve

• Možná klasifikácia a kategorizácia podľa rôznych kritérií 
napr.:
• Pôsobnosť: medzinárodná, európska, národná
• Hodnotiaci proces: jedno alebo dvojstupňový
• Hodnotiaca autorita: verejná správa, nezávislý orgán
• Typ výstupu: databáza, etický kódex, ocenenie, systém 

riadenia kvality, certifikačný audit



Klasifikácia na základe hĺbky 
hodnotenia

4 úrovne (dáta, spracovanie, výstup)
I. informatívna: online webová databáza
II. kvalifikačná: oprávnenie na čerpanie verejných zdrojov
III. certifikačná: kvantitatívne hodnotenie informácií (bez 

tretej strany)
IV. kvalitatívna: hodnotiaci proces tretej strany 

(akreditačné al. ratingové agentúry )



Hĺbková analýza piatich ZAS

• kritériá užšieho výberu nastavené pomerne široko
• ČR: Informačný systém neštátnych neziskových 

organizácií, Evidencia neštátnych neziskových organizácií
• Čína: Foundation Transparency Index
• USA: GuideStar
• Švajčiarsko: NGO Benchmark



Zistenia, návrhy, odporúčania 

• Otázka prevádzkovateľa OIS
• optimálny prevádzkovateľ = štát
• vytvorenie komisie (dohľad)

• Dáta
• prepojenia s čo najširšou základňou overených (validovaných) dát 
• automatické sťahovanie s výnimkou dát so špeciálnym režimom 

ochrany 
• otvorené dáta (tzv. open data)

• Self reporting 
• nástroj na zvýšenie kvality prezentovaných dát 
• zvýšenie transparentnosti MNO voči poskytovateľom zdrojov

• Dvojstupňový OIS
• prvá úroveň = otvorená
• druhá úroveň = registrácia



Zistenia, návrhy, odporúčania

• Legislatívne zmeny
• potreba zavedenia Registra občianskych združení
• zjednotenie existujúcich registrov MNO do Centrálneho 

registra MNO
• zjednotenie právnej úpravy neziskového sektora
• zefektívnenie existujúceho inštitútu výročnej správy

• Financovanie OIS



Ďakujem za pozornosť!

?
radana.descikova@gmail.com
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