
Zápis zo stretnutia kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie 
 

Dňa: 12. decembra 2019 

Miesto: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS), 

Cukrová 14 

 

Skarlet Ondrejčáková, riaditeľka kancelárie ÚSV ROS, privítala všetkých prítomných a poďakovala za 

ich účasť. Následne odovzdala slovo Lucii Lacika, ktorá je kontaktnou osobou Iniciatívy pre otvorené 

vládnutie (ďalej len OGP) na Slovensku. Lucia Lacika prítomným predstavila základné informácie o OGP 

a jej fungovaní. Ďalej prešla k Akčnému plánu OGP na roky 2020-2021, ktorý už bol schválený vládou 

SR dňa 13. novembra 2019, a prezentovala hlavné témy, ktorým sa akčný plán venuje. 

Lucia Lacika ozrejmila prítomným ich úlohu v rámci OGP, ktorou je byť informovaní o konkrétnych 

úlohách akčného plánu a mať prehľad o tom, kto je v rámci ich rezortu za jednotlivé úlohy zodpovedný. 

Ďalej dodala, že pri viacerých témach a úlohách ÚSV ROS úzko spolupracuje s Úradom podpredsedu 

vlády SR pre investície a informatizáciu, konkrétne s Dátovou kanceláriou, ktorá pod ÚPVII vznikla 

a ktorá vie byť nápomocná v témach týkajúcich sa otvorených dát. 

Lucia Lacika prešla k jednotlivým úlohám schváleného akčného plánu na roky 2020-21. V téme 

Otvorené informácie je úlohou zverejňovať plnenie uznesení vlády SR, čo je úloha pre Úrad vlády SR. 

Ďalšie úlohy sa týkajú publikačného minima pre štátnu správu, kedy ÚSV ROS v spolupráci s ÚPVII má 

za úlohu vypracovať publikačné minimum (ďalej len PM), ÚPVII ho má následne uviesť do praxe 

a potom majú všetky rezorty a úrady každoročne zverejňovať dáta z PM na portáli data.gov.sk. Pri 

plnení týchto úloh sa bude čerpať inšpirácia napríklad z českého PM. Skarlet Ondrejčáková verí, že tieto 

úlohy zároveň odbúrajú istý počet infožiadostí. Ďalšie úlohy v téme Otvorené informácie sa týkajú 

modulu dotačných schém (ďalej len MDS). V súvislosti s MDS bude preto vypracovaná kvantitatívna 

analýza zverejňovania informácií v MDS aj kvalitatívna analýza stavu MDS, vrátane návrhov na 

zlepšenie. Posledná úloha v tomto bloku sa venuje konečným užívateľom výhod, konkrétne ide 

o podporu ich transparentnosti. Lucia Lacika oboznámila prítomných, že minister spravodlivosti SR sa 

pridal ku koalícii lídrov krajín zaväzujúcich sa k transparentnosti konečných užívateľov výhod. 

Ďalšou z tém akčného plánu je téma Otvorené vzdelávanie, kde je prvou úlohou sprístupniť vzdelávacie 

zdroje vytvorené z verejných licencií, MŠVVaŠ SR by malo legislatívne upraviť podmienky zavedenia 

otvorenej licencie. Ďalšie úlohy pre MŠVVaŠ SR v tejto téme sa týkajú Centrálneho úložiska dát 

(CÚDEO). Zástupca MŠVVaŠ SR dodal, že CÚDEO bude po novom Wiki. Poslednou z úloh v tomto bloku 

je zvyšovať celkové povedomie o otvorených vzdelávacích zdrojoch a zbierať takéto zdroje v prostredí 

mimovládnych neziskových organizácií či občianskej spoločnosti. Zodpovedný za túto úlohu je ÚSV 

ROS.  

Nasleduje téma Otvorená veda, v ktorej má MŠVVaŠ SR za úlohu vytvoriť Národnú stratégiu otvorenej 

vedy a zároveň podporovať zavedenie otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu, a to na 

základe pilotných projektov v prostredí akademických a vedeckých knižníc.  

Rozsiahlou témou v rámci OGP je Participácia. Jednou z úloh je participatívne tvoriť a realizovať verejné 

politiky, konkrétne budú túto úlohu napĺňať MV SR, MŽP SR, MŠVVaŠ SR a MPaRV SR. ÚSV ROS 

pokračuje aj vo vzdelávaní k participácii a má za úlohu implementovať vzdelávací program 

o participatívnej tvorbe verejných politík. Ďalšou úlohou je upraviť správu o účasti verejnosti a kapitolu 

Participácia uzatvárajú úlohy súvisiace s podporou partnerstva v programovom období EŠIF 2021-27.  

http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/akcny_plan_ogp_2020_2021/AP%20OGP%202020%20-%202021_material.pdf
https://opendata.gov.cz/vzor:start
http://www.minv.sk/?ros_ogp_spravy&sprava=ministerstvo-spravodlivosti-sr-sa-prihlasilo-k-principom-zverejnovania-udajov-o-konecnych-vlastnikoch
http://www.minv.sk/?ros_ogp_spravy&sprava=ministerstvo-spravodlivosti-sr-sa-prihlasilo-k-principom-zverejnovania-udajov-o-konecnych-vlastnikoch


V téme Otvorenej justície a právnej istoty je úlohou pre všetky rezorty a úrady zverejňovať vybrané 

vykonávacie a vnútorné predpisy a zároveň je odporúčaním pre samosprávne kraje, mestá a obce 

zverejňovať všeobecne záväzné nariadenia. Zverejňovať sa bude na portáli Slov-Lex, kde na to už 

existuje vyhradený priestor. Na otázku, ako určiť, ktoré vybrané predpisy majú rezorty zverejňovať, 

odkázal Bystrík Antalík, ktorý je na ÚSV ROS zodpovedný za okruh Otvorenej justície, prítomných na 4 

kritériá uvedené v akčnom pláne na str. 21, ktoré pomáhajú s určením vybraným predpisov. ÚSV ROS 

zároveň očakáva, že táto úloha prispeje k zlepšeniu normotvorby na samosprávnej úrovni. K tejto 

úlohe sa zo strany kontaktných osôb objavilo viacero otázok smerovaných na to, akým spôsobom budú 

predpisy zverejňované, v akom formáte, či aj spätne, alebo čo sa udeje, keď predpisu skončí platnosť, 

či bude nejaké prepojenie na nový predpis, nakoľko ak to chcú rezorty robiť dobre, potrebujú detailné 

informácie. Bystrík Antalík prisľúbil vypracovanie usmernenia k tejto úlohe. Padol návrh, aby sa 

zverejňovanie predpisov zosynchronizovalo aj s tým, čo vyplynie z publikačného minima či prieskumu 

najžiadanejších datasetov.  

V diskusii padla otázka, či je nadradenejšie publikačné minimum alebo prieskum najžiadanejších 

datasetov. Publikačné minimum bude súčasťou Zákona o údajoch, povinnosť zverejňovať údaje na 

základe prieskumu najžiadanejších datasetov je zakotvená v uznesení vlády, preto sú obidve záležitosti 

povinné.  

Čo sa týka súčasných priebežných úloh z akčného plánu OGP 2017-2019, Lucia Lacika požiadala 

prítomných, aby sa ich dátoví kurátori na jednotlivých rezortoch pozreli na prieskum najžiadanejších 

datasetov a aktualizovali informácie v danej tabuľke. 

Lucia Lacika prítomných informovala o konaní Týždňa otvoreného vládnutia 2020 v termíne 26.-29. 

mája 2020, na ktorý sú všetci zúčastnení srdečne pozvaní a zároveň im ÚSV ROS v prípade záujmu 

ponúka v rámci tohto podujatia priestor na prezentáciu vlastných aktivít či úspechov v relevantných 

témach. Lucia Lacika ďalej prisľúbila opätovné spustenie pravidelného zasielania newslettera k OGP. 

Komunikácia medzi ÚSV ROS a kontaktnými osobami bude prebiehať pravidelným e-mailovým 

kontaktom a osobnými stretnutiami konanými 2x ročne. Ďalšie informácie môžu kontaktné osoby 

získať na web stránke ÚSV ROS alebo na portáli Trello pre Akčný plán OGP 2020-21, či prostredníctvom 

mailu alebo telefonátu priamo Lucii Lacika.  

Následne sa Lucia Lacika obrátila na prítomných, či je ešte niečo, s čím by im ÚSV ROS vedel v ich práci 

pomôcť. Zástupca MPaRV SR požiadal, či by bolo možné zaslať do kancelárií ministrov či štátnych 

tajomníkov list so žiadosťou o nomináciu kontaktných osôb pre agendu Iniciatívy pre otvorené 

vládnutie, s čím viacerí prítomní súhlasili. Vhodná je aj formulácia, v ktorej bude uvedená aktuálna 

kontaktná osoba a list bude žiadať o potvrdenie tejto nominácie, prípadne jej zmenu.  

Na záver sa Lucia Lacika aj riaditeľka kancelárie ÚSV ROS Skarlet Ondrejčáková poďakovali prítomným 

za účasť a spoluprácu.  

https://www.slov-lex.sk/vykonavacie-predpisy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13uVKtcS4vDHZISeLZvv-0E3Cefmutc8P-CVk0cEf1RM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13uVKtcS4vDHZISeLZvv-0E3Cefmutc8P-CVk0cEf1RM/edit?usp=sharing
https://trello.com/b/TmW3DNIq

