
Iniciatíva pre otvorené vládnutie 

• Hlavné úlohy schváleného akčného plánu na roky 2020 –
2021

• Súčasné priebežné úlohy z AP OGP 2017 - 2019

• Formy spolupráce

• Otázky?



Otvorené informácie
- ZVEREJŇOVAŤ PLNENIE UZNESENÍ VLÁDY SR 

1.
Úrad 

vlády SR

Nastaviť systém umožňujúci zverejňovať plnenia
úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR v jednotnej a
štruktúrovanej forme

31.12.2020
Skarlet 
Ondrejčáková

Zabezpečené technické riešenie 
nastavenia systému na portáli 
otvorenej vlády. 

2.
Úrad 

vlády SR

Na základe nastaveného systému pravidelne v
súčinnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy zverejňovať plnenie úloh z
uznesení vlády SR podľa dátumu ich plnenia.

priebežne
Skarlet 
Ondrejčáková

Verejne dostupné hlásenia o 
plnení úloh zo všetkých uznesení 
Vlády SR na portáli otvorenej 
vlády.



Otvorené informácie

- JEDNOTNE PUBLIKOVAŤ ROVNAKÉ DÁTA: 

PUBLIKAČNÉ MINIMUM PRE ŠTÁTNU SPRÁVU

3. ÚPVII ÚSV ROS
Participatívnym spôsobom vypracovať publikačné 
minimum pre štátnu správu

30.04.2020
Lucia 
Lacika

Zoznam povinne zverejňovaných 
datasetov so špecifikáciou štruktúry, 
formátu, frekvenciou zverejňovania

4. ÚPVII Zaviesť publikačné minimum pre štátnu správu do praxe 31.12.2020
Lucia 
Lacika

Zverejnená vyhláška/výnos/vykonávací 
predpis ÚPVII, doplňujúca zákonom 
stanovenú povinnosť.

5.
všetky 

rezorty a 
úrady

Po zavedení publikačného minima pre štátnu správu
každoročne zverejňovať dáta z publikačného minima pre
štátnu správu na portáli otvorených dát data.gov.sk

31.3.2021 a 
každoročne

Lucia 
Lacika

Zverejnený zoznam datasetov z 
publikačného minima v dohodnutej 
štruktúre, forme, a frekvencii 
zverejňovania.



Otvorené informácie

- ZLEPŠIŤ ZVEREJŇOVANIE POSKYTOVANIA DOTÁCII V MDS

6. ÚSV ROS
Vypracovať kvantitatívnu analýzu zverejňovania 
informácií v module dotačných schém

30.04.2020
Michaela 
Ďurdíková

Ucelená analýza, z ktorej bude 
jasné, ako zverejňujú rezorty 
informácie o poskytovaní dotácií a 
čo by mali zlepšiť. 

7.
ÚPVII 

(NASES)
Vypracovať kvalitatívnu analýzu stavu modulu
dotačných schém, vrátane návrhov na zlepšenie

30.06.2020
Skarlet 
Ondrejčáková

Analýza technického prevedenia 
MDS s návrhmi zmien na zlepšenie.



Otvorené informácie
- PODPOROVAŤ TRANSPARENTNOSŤ KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV 
VÝHOD

8 MS SR
ŠÚ SR, 

ÚSV ROS

Implementovať Zásady zverejňovania
konečných užívateľov výhod v rámci
úradných evidencií KÚV

31.12.2021 Lucia Lacika

Dodržiavanie deklarácie, 
predovšetkým publikácia 
dáta o KÚV podľa 
požadovaných kritérii. 



Otvorené vzdelávanie
- SPRÍSTUPNIŤ VZDELÁVACIE ZDROJE VYTVORENÉ S OTVORENÝMI 
LICENCIAMI

9. MŠVVaŠ SR

Legislatívne upraviť podmienky zavedenia otvorenej licencie 
na vybrané novovznikajúce vzdelávacie materiály, ktoré sú 
centrálne zabezpečované a financované alebo 
spolufinancované z verejných zdrojov MŠVVaŠ SR a jeho 
priamo riadených organizácií

31.12.2021 Lucia Lacika

Novelizovaný školský 
zákon so špecifikáciou 
vzdelávacích 
materiálov, ktoré budú 
vznikať s otvorenou 
licenciou. 



Otvorené vzdelávanie

- EFEKTÍVNE VYUŽÍVAŤ CÚDEO

10.
MŠVVaŠ 

SR

Určiť autoritu na MŠVVaŠ SR zodpovednú za systematickú a 
koordinovanú tvorbu digitálneho edukačného obsahu, 
vrátane otvorených vzdelávacích zdrojov, na všetkých 
úrovniach predprimárneho, základného a stredného 
vzdelávania. 

30.06.2020 Lucia Lacika

Určená osoba (skupina osôb) zodpovedná za 
koordináciu témy OER naprieč MŠVVaŠ 
(tvorbu na úrovni regionálneho školstva, 
EŠIF sekcie, iných podporených projektov z 
verejných zdrojov), napĺňanei CÚDEO 
relevantnými zdrojmi (čo do témy, resp. 
vhodnosti po diskusii so ŠPÚ a ŠIOV) a 
plánovanie tvorby v závislosti od potreby 
pedagógov (resp. štátneho vzdelávacieho 
programu), prinášanie inšpirácie zo 
zahraničia (zaujímavé zdrojé, nápady, ako 
riešiť problémy s vydavateľstvami)

11.
MŠVVaŠ 

SR
Podporovať tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov a
každoročne informovať o výstupoch podpory

31.01.2020 a 
každoročne

Lucia Lacika

Vypracované a sfunkčnené rôzne modely 
podpory tvorby OER (v závislosti od 
možností): dotácie, súťaže nápadov, 
laboratórium, dopytovo-orientované výzvy, 
zadanie na tvorbu OER vzdelávacích 
zdrojov... 

12.
MŠVVaŠ 

SR
Vzdelávať pedagógov k využívaniu portálu CÚDEO 31.12.2021 Lucia Lacika

Pedagógovia s vedomosťou, čo sú OER, ako 
ich tvoriť, ako bude podporená/zaplatená 
ich tvorba, ako ich nájsť v CÚDEO. 



Otvorené vzdelávanie

- ZVYŠOVAŤ POVEDOMIE O OTVORENÝCH VZDELÁVACÍCH ZDROJOCH

13. ÚSV ROS

Participatívnym spôsobom monitorovať, zverejňovať a
priebežne aktualizovať databázu otvorených vzdelávacích
zdrojov, ďalších zdrojov vhodných pre použitie vo
vzdelávaní a pre zvyšovanie povedomia o otvorenom
vzdelávaní, ktoré boli vytorené v Slovenskej republike
občianskou spoločnosťou

priebežne

Pravidelne aktualizovaná 
databáza na jednom mieste, 
kam sa dopĺňajú OER 
vznikajúce na Slovensku, 
podporené z verejných 
zdrojov, prípadne z vôle 
autorov. 



Otvorená veda
VYTVORIŤ NÁRODNÚ STRATÉGIU OTVORENEJ VEDY 

14. MŠVVaŠ SR
Vypracovať Národnú stratégiu otvorenej vedy 
spolu s akčným plánom a predložiť ju na 
rokovanie vlády SR

20.12.2020 Skarlet Ondrejčáková

Národná stratégia 
otvorenej vedy 
predložená a schválená 
vládou SR



Otvorená veda
PODPOROVAŤ ZAVEDENIE OTVORENÉHO PRÍSTUPU

15. MŠVVaŠ SR

Pripraviť a začať realizovať pilotné projekty
zavedenia otvoreného prístupu k výsledkom
vedy a výskumu v prostredí akademických a
vedeckých knižníc

31.12.2021
Skarlet 
Ondrejčáková

Otestovaný pilotný projekt na 
akademických/ vedeckých 
knižniciach (knižnice budú vedieť 
poskytnúť pomoc 
vedcom/výskumníkom s 
publikovaním v otvorených 
časopisoch, budú schopní 
manažovať/napĺňať veci do 
centrálneho repozitáru, budú 
vzdelávať vedcov, výskumníkov, 
doktorandov o výhodách 
otvoreného prístupu...).



Participácia
PARTICIPATÍVNE TVORIŤ A REALIZOVAŤ VEREJNÉ POLITIKY

Partneri:
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (otvorená veda)
• Ministerstvo pôdohospodárstva SR (Spoločná pôdohospodárska politika)
• Ministerstvo životného prostredia SR (Vodný plán)
• Ministerstvo vnútra SR (Zákon o dobrovoľníctve)
• Relevantní partneri z prostredia mimovládnych neziskových organizácií

16.

MŽP SR, 
MPRV SR, 

MŠVVaŠ SR, 
MV SR

ÚSV ROS

Identifikovať a pripraviť podmienky na tvorbu verejných
politík, ktoré budú na vybraných ministersrtvách a
ostatných ÚOŠS tvorené alebo implementované
participatívne v spolupráci so zástupcami občianskej
spoločnosti

31.12.2021
Betka 
Neuschlová

Štyri verejné politiky, ktoré vznikli / vznikajú / 
implementujú sa participatívnym postupom, 
pričom ÚSV ROS dohliadne na to, aby postup 
bol participatívny. Parti postup je 
zdokumentovaný/zanalyzovaný, pričom 
skúseností sa budú jednoducho zdieľať ako 
inšpirácia. ÚSV ROS zároveň počas procesu 
bude pomáhať zastrešiť participáciu tak, aby 
na konci obdobia rezorty mali vedomosť a 
schopnosť ďalej samostatne dizajnovať a 
viesť parti proces (v spolupráci s úlohou č. 
17). 



Participácia

VZDELÁVAŤ K PARTICIPÁCII ŠTÁTNU SPRÁVU, SAMOSPRÁVU

17. ÚSV ROS

Implementovať vzdelávací program s cieľom posilňovať 
kompetencie zamestnancov vo verejnej správe a akademickom 
prostredí, so zameraním na podoru tvorby a realizácie 
participatívnych politík vo verejnej správe

31.12.2021
Skarlet 
Ondrejčáková

Zamestnanci VS majú povedomie o participácii, 
vedia nadizajnovať participatívny proces tvorby 
verejnej politiky a jednotlivé kroky, vedia 
identifikovať relevantných partnerov, manažovať 
konflikty, informovať verejnosť o verejnej 
politike...



Participácia

UPRAVIŤ SPRÁVU O ÚČASTI VEREJNOSTI

18. ÚSV ROS
všetky rezorty a 

úrady

Participatívnym spôsobom upraviť formalizované vzory Správy o 
účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov a výsledný návrh 
predložiť na rokovanie vlády SR 

30.06.2020
Bystrík 
Antalík

Správa o účasti verejnosti je 
vypĺňaná zo strany 
predkladateľov legislatívnych 
návrhov a má výpovednú 
hodnotu. 



Participácia
PODPOROVAŤ PARTNERSTVO 
V PROGRAMOVOM OBDOBÍ EŠIF 2021 - 2027

19. ÚPVII ÚSV ROS

Zapojiť všetkých partnerov v zmysle Európskeho
kódexu pre partnerstvo (Delegované nariadenie
Komisie (EÚ) č. 240/2014) do procesu programovania
fondov politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2021 - 2027

31.12.2020 Miro Mojžiš

Plány participatívnych procesov pre prípravu 
operačných programov, členské základne 
pracovných skupín, pozičné dokumenty a 
vstupy MNO zohľadnené v operačných 
programoch, vytvorená kapacita na 
koordináciu a výmenu informácií medzi 
skupinami aktérov, hodnotiaca správa 
procesu prípravy operačných programov, 
systému riadenia implementácie EŠIF a 
relevantnej legislatívy.

20. ÚSV ROS ÚPVII

Koordinovať a podporovať prípravu podkladov do 
Partnerskej dohody 2021 - 2027 zo strany 
mimovládnych neziskových organizácií a presadzovať 
ich zohľadnenie v relevantných dokumentoch

31.01.2020 Miro Mojžiš

Zozbierané návrhové listy od zástupcov 
MNO, správa z rokovaní pracovnej skupiny 
Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, 
prehľad zapracovaných vstupov od MNO vo 
finálnej verzii návrhu investičných priorít SR.

21. ÚSV ROS Podporovať zvyšovanie povedomia o pridanej hodnote 
medzisektorových partnerstiev na strane verejnej 
správy

30.06.2020 Miro Mojžiš

Dohody o spolupráci a plány aktivít pre 
participatívne programovanie EŠIF a pre 
otvorené riadenie implementácie EŠIF. 
Konkrétne príklady medzisektorových
dialógov na všetkých úrovniach verejnej 
správy.

22. ÚSV ROS
Presadzovať v rámci cieľa 5 (Európa bližšie k občanom) 
v novom programovom období EŠIF budovanie 
medzisektorových partnerstiev so zapojením zástupcov 
mimovládnych neziskových organizácií a občianskej 
spoločnosti 

31.12.2020 Miro Mojžiš

Začlenenie priority budovania 
medzisektorových partnerstiev do 
strategických dokumentov na národnej a 
regionálnej úrovni vo vzťahu k EŠIF. Prijatie 
systému implementácie princípu 
partnerstva a viacúrovňového riadenia v 
relevantných dokumentoch systému 
riadenia implementácie EŠIF.



Otvorená justícia – právna istota

ZVEREJŇOVAŤ VNÚTORNÉ PREDPISY 

A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

23.
všetky 

rezorty a 
úrady

Zverejňovať vybrané vykonávacie predpisy a vnútorné 
organizačno - riadiace akty mnisterstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy na právnom a 
informačnom portáli Slov - Lex

priebežne Bystrík Antalík

Na portáli Slov-lex v časti Vykonávacie 
predpisy (https://www.slov-
lex.sk/vykonavacie-predpisy) sú pravidelne 
zverejňované a dostupné vopred 
vydiskutované vnútorné predpisy a 
organizačno-riadiace akty všetkých 
rezortov a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy.

24. MS SR
Vytvoriť podmienky na zverejňovanie všeobecne záväzných 
nariadení samosprávnych krajov, miest a obcí SR na 
právnom a informačnom portáli Slov - lex

30.06.2021 Bystrík Antalík

Slov-lex má priestor na zverejňovanie VZN 
miest a obcí.

Odp.1
kraje, 

mestá, 
obce

Zverejňovať v nadväznosti na splnenie úlohy v bode 24 
všeobecne záväzné nariadenia samosprávnych krajov, miest 
a obcí SR na právnom a informačnom portáli Slov - Lex

priebežne Bystrík Antalík

ZMOS, ÚMS podporí a odporučí 
zverejňovanie VZN na portáli Slov-lex.



Prieskum najžiadanejších datasetov:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13uVKtcS4vDHZISeLZvv-0E3Cefmutc8P-
CVk0cEf1RM/edit?usp=sharing

Súčasné priebežné úlohy z AP 2017 - 2019

3. ÚPVII (NASES)
Zrealizovať školenia pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril 
zverejňovať otvorené dáta za inštitúciu verejnej správy 

každoročne do 31. 
decembra

8. / 
15.

všetky rezorty a úrady

Zverejniť na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších 
datasetoch otvorených dát / API najžiadanejšie datasety na portáli otvorených dát v 
súlade s platnou legislatívou

každoročne do 31. 
decembra

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13uVKtcS4vDHZISeLZvv-0E3Cefmutc8P-CVk0cEf1RM/edit?usp=sharing


Formy spolupráce

- Osobné stretnutia (2x do roka)

- E-maily

- Newsletter

- Podujatia k Iniciatíve pre otvorené vládnutie (Týždeň
otvoreného vládnutia 2020)

- ? Vnútrorezortná koordinácia



Informácie
Web stránka ÚSV ROS: 
http://www.minv.sk/?ros_ogp

Trello AP OGP 2020-2021:

https://trello.com/b/TmW3DNIq

Lucia Lacika (lucia.lacika@minv.sk) 
kontaktná osoba OGP pre Slovenskú republiku

http://www.minv.sk/?ros_ogp
https://trello.com/b/TmW3DNIq
mailto:lucia.lacika@minv.sk


Otázky


