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Prezentácia východísk realizácie 
národného projektu



Kľúčové východiská
• Národné politiky

• Koncepcia rozvoja o.s. 

• Otvorené vládnutie 

• Trendy   

• Big & Open Data 

• Premeny neziskového sektora



Východiská 1
• “…Kauzy zneužívania neziskových organizácii… 

MNO stoja pred výzvou, aby zvýšili svoju 
dôveryhodnosť. Niektoré o.z. boli zneužité na 
presadzovanie korporátnych, ale aj politických/
straníckych záujmov..”  

• “…Spolupráca štátu s MNO väčšinou nemá 
podobu ustálených pravidiel a jej podoba často 
závisí od konkrétnych osôb…”.  

Pozri: Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na 
Slovensku  



  Východiská 2
• “…prijať opatrenia, ktoré zaviažu verejnú správu aktívne a 

systematicky sprístupňovať pre verejnosť informácie a dáta, ktoré 
majú k dispozícii štátne orgány a verejné inštitúcie  

• “…vytvoriť legislatívny priestor pre vytváranie aplikácii využívajúcich 
verejné dáta s použitím otvorených štandardov a verejných 
licencii súkromnými organizáciami a jednotlivcami 

• “…zaviesť mechanizmy zvyšujúce efektívnosť a transparentnosť 
využitia verejných prostriedkov….navrhnúť a vytvoriť nové 
mechanizmy zvyšovania transparentnosti fungovania verejnej správy, 
ktoré umožňujú občiansku kontrolu” 

Pozri: Otvorené vládnutie a transparentná správa vecí verejných a občianska 
spoločnosť 



Od dojmov k pojmom 
(dátam)

• Čitateľnosť neziskových organizácii                     
minimalizácia rizika poskytovania verejných zdrojov 
pre neziskové organizácie  

• Minimalizácia subjektívneho a maximalizácia 
objektívneho (faktov) v posudzovaní oprávnenosti



Verejné zdroje a neziskový 
sektor

• Kvalifikovaný odhad: cca 15,000 subjektov 
neziskového sektora využíva verejné zdroje 

• Kvalifikovaný odhad podielu verejných zdrojov na 
príjmoch neziskového sektora: nevieme
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Big & Open Data
• Súčasť informačno-komunikačnej revolúcie  
• Dáta s veľkým objemom, rýchlosťou 

spracovania a rôznorodosťou 
• Prinášajú novú kvalitu pohľadu a nové 

porozumenie na oblasti nášho záujmu 
• Dáta pokrývajú celý priestor a sú takmer v 

reálnom čase 
• Otvorenosť prináša transparentnosť, nové 

využitie a spätnú väzbu



Dáta o neziskových 
organizáciach dnes

Nízka rôznorodosť

Ťažko 
spracovateľné

Parciálnosť



Idea otvoreného 
informačného 

systému o MNO



Kľúčové trendy a inovácie 
vo svete filantropie

• Otvorené dáta. Inovácia = PoweredbyData.org 

• Transparentnosť = China Foundation Transparency Index

• Učenie sa z chýb 

• Testovanie a experimentálny dizajn s krátkymi spätnými 
väzbami vs. robustné programy s masívnou prípravou 

• Spolupráca 

Zdroj: 10 Innovations in Global Philanthropy: New Philanthropy 
Capital, Lomax and Wharton, Oct.2014

http://PoweredbyData.org


Neziskový sektor
• prelínajúce sa hranice medzi neziskovým, komerčným a 

verejným 

• …ale aj medzi inštitucionálnym a individuálnym  

• zvyšujúce sa štandardy na transparentnosť verejného 
sektora - analogicky aj vo vzťahu k neziskovému sektoru 

• je súkromný a pritom pôsobiaci vo verejný prospech 

• zvyšujúci sa nárok na preukázanie dopadov svojej 
činnosti 



Otvorený informačný systém

• Nástroj na získanie aktuálnych informácii o MNO 
využívajúcich verejné zdroje a umožňujúci ich 
vzájomné porovnanie.  

•  Nástroj integrujúci už raz poskytnuté dáta o MNO 
štátu, slúžiaci ako verejnej správe tak aj verejnosti 

• Nástroj zvyšujúci transparentnosť neziskového 
sektora a kvalitu služieb poskytovaných MNO



Ďakujem


